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Abstract  
 
Titel: ”LSS-bostaden  i fokus!  
         – En studie om arbetet kring LSS-bostäder för vuxna i Hallands sex kommuner”. 
 
Handledare: Hans Bengtsson 
 
Institution : Sektionen för Hälsa och samhälle 
 
Typ av arbete: C-uppsats 
 
Antal sidor: 46 
 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur man arbetar med frågor rörande 

bostäder med särskild service för vuxna (LSS § 9p9) i Hallands sex kommuner. 

 

Metod och material: I denna uppsats har jag valt att använda mig av intervjuer som metod 

för materialinsamling. Jag har även valt att använda en komparativ metod för att utföra 

jämförelser kommunerna emellan. Genom jämförelser är det möjligt att studera 

likheter/olikheter kring LSS-bostäder.  

 

Sammanfattning: I denna uppsats har såväl politiker som tjänstemän intervjuats för att 

diskutera frågor som rör bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS § 9p9. Det 

resultat som framkommit bör ses som positivt på så sätt att kommunerna kan verkställa de 

flesta beslut rörande LSS-bostäder för vuxna. Dock anses valfriheten vara begränsad vad 

gäller LSS-bostäder. Det finns en vilja att utveckla nya boendeformer men beslut har inte 

fattas i merparten av kommunerna.  
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1. Inledning 
Vad är handikappolitik? Jag skulle vilja säga  

att det är att föra en politik för livet. 
(Andnor, 2006:7) 

 
Under större delen av efterkrigstiden var större institutioner såsom mentalsjukhus och 

vårdhem markanta kännetecken inom svensk handikappolitik. Inom detta område har dock 

stora förändringar skett och dagens handikappolitik har snarare som målsättning att personer 

med funktionshinder skall ha möjlighet att leva på liknande sätt som personer som inte 

besitter ett funktionshinder. Att leva som majoriteten av den övriga befolkningen i samhället 

innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra, det vill säga att ha ett eget hem där 

trygghet och trivselbehov kan tillgodoses.1 Utifrån detta perspektiv blir det såväl intressant 

som nödvändigt att undersöka hur olika kommuner arbetar med frågor som rör bostäder för 

personer med olika former av fysiska och psykiska handikapp. 

         Under 1990-talet beslutade riksdagen att reformera den rådande svenska handikapp- 

lagstiftningen. Mot bakgrund av detta infördes en ny lag, Lag (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS, vilken trädde i kraft 1994. Syftet med införandet av lagen 

var just att verka för jämlika levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder. Det infördes även en kompletterande lag till LSS, vilken benämns som Lag 

(1993:389) om assistansersättning, LASS. Införandet av dessa två nya lagar i kombination 

med att tidigare handikappslagstiftning försvann brukar benämnas som handikappreformen2. I 

regeringens proposition om LSS 1992/93:159 betonas boendets betydelse för människors 

livskvalité. I propositionen menas det att:  

Ingen annan faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna  
identiteten som den egna bostaden. (Prop. 1992/93:159)  

 
Citat ovan betonar i högsta grad vikten av att ha en egen bostad. Då boendefrågan lyftes upp 

var syftet även att utveckla formerna för LSS-bostäder och i propositionen menar man att 

bostad med särskild service skall kunna utvecklas på olika sätt.3 I tidigare studier, bland annat 

gjorda i ett tiotal kommuner i Skåne, har det dock kunnat konstateras att kommuner i 

allmänhet har svårighet att tillgodose det behov som finns vad gäller LSS-bostäder för vuxna.4 

Utifrån detta konstaterande, och speciellt i relation till citatet ovan, blir det därmed ytterst 

aktuellt att undersöka huruvida liknade problem råder i andra delar av landet.  

                                                 
1 Socialstyrelsen, 2007: 3 
2 Bengtsson mfl, 2005:9f 
3 Proposition 1992/93:159 
4 Bengtsson & Arvidsson, 2008:48 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur de sex kommunerna i Halland arbetar med 

frågor rörande bostäder med särskild service för vuxna, enligt LSS (§ 9 p 9) samt vilka planer 

för framtiden som finns inom området. I uppsatsen har såväl tjänstemän som politiker 

intervjuats. Anledningen till att jag har valt att intervjua både tjänstemän och politiker tar sin 

grund i att bilden av arbetet med LSS-bostäder skall bli så heltäckande som möjligt. Jag 

ämnar undersöka såväl likheter som skillnader kommunerna emellan, detta för att kunna se 

om kommunerna tar efter varandra och om det därmed finns tendenser till viss form av 

spridning av nya idéer.           

De aktuella frågeställningarna blir därmed; 

- Hur arbetar kommunerna i Halland med frågor som rör LSS-bostäder för vuxna med 

särskilt stöd och service enligt LSS § 9 p 9? 

- Kan det utläsas någon skillnad i åsikter mellan tjänstemän och politiker?  

- Inspireras kommunerna av varandra vad gäller nya idéer och fattade beslut? Är det 

möjligt att utläsa någon form av politisk trend kommunerna emellan? 

1.2 Avgränsning 
Två övergripande avgränsningar är gjorda i denna uppsats. Den första avgränsningen tar sin 

grund i LSS. Inom LSS finns tio olika insatser som personer med funktionshinder kan vara 

berättigade till.5 I denna uppsats har jag dock enbart valt att fokusera på insatsen ”Bostad med 

särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad” (LSS § 9 p 9). Denna insats bör 

betraktas som ytterst aktuell då det inom de flesta kommunerna i Halland finns planer att 

genomföra förändringar inom denna insats. Vilka förändringar som planeras att genomföras i 

respektive kommun är ämnen som behandlats under de genomförda intervjuerna.   

         Avgränsningar är även gjorda vad gäller de kommuner som har varit i fokus i denna 

uppsats. I uppsatsen har jag enbart riktat fokus på de halländska kommunerna då dess 

geografiska läge gett möjlighet till att genomföra samtalsintervjuer med insatta personer i de 

aktuella kommunerna. Det kan antas att kommuner med nära geografisk placering och med 

liknade politisk styrning påverkas av varandra. Mot bakgrund av den teori som används i 

denna uppsats blir det därmed ytterst lämpligt att undersöka de valda kommunerna och 

studera hur de arbetar med LSS-bostäder för vuxna.  

                                                 
5 Grunewald & Leczinsky, 2005:24 
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1.3 Aktuellt forskningsläge 
Inspiration till denna uppsats har hämtats från en aktuell rapport som diskuterar läget vad 

gäller LSS-bostäder för vuxna i sammanlagt sju skånska kommuner och tre stadsdelar i 

Malmö. Rapporten bör ses som en sammanställning av information som uppkommit vid en 

FoU- cirkel, där personer som arbetar med dagens boende eller ansvarar för planering och 

utveckling av olika boendeformer för personer med funktionshinder medverkade. I rapporten 

framkommer det att ett flertal skånska kommuner har icke-verkställda beslut vad gäller LSS-

bostäder för vuxna. Som exempel kan Landskorna och Ystad nämnas, som hade 15 respektive 

7 icke-verkställda beslut vid rapportens författande.6 I rapporten informeras det även om att 

vissa kommuner söker individuella lösningar på boendeproblem, oavsett lagens intentioner. 

Det rapporteras bland annat om att en kommun hade ett 20-tal beslut om boendestöd i egen 

bostad enligt LSS.7 Viktigt att nämna i sammanhanget är att en bostad skall vara anvisad av 

kommunen för att kunna klassas som en LSS-bostad samt att boendestöd är en insats enligt 

SoL (Socialtjänstlagen). I rapporten föreslås en ändring av lagtexten, bland annat för att ta 

avstånd från att LSS-bostaden behöver vara anvisad av kommunen och på så sätt göra det 

möjligt för exempelvis föräldrar att köpa en bostad till sina barn och få den klassas som en 

LSS-bostad. Enligt lagens utformning i dagsläget är detta inte möjligt då bostaden inte är 

anvisad. I dagsläget står det i lagen ”annan särskilt anpassad bostad för vuxna” men förslag 

till lagändring lyder; ”annat särskilt anpassat boende för vuxna”. En ändring av lagen skulle 

öppna upp för ett större tolkningsutrymme vari själva anpassningen bör fokuseras på att på 

bästa sätt kunna tillgodose individens behov.8 

         Det har skrivits ett flertal böcker som LSS men många av dessa tar sin grund i en 

beskrivning av själva lagen och dess olika insatser eller diskuterar handläggningsfrågor 

rörande LSS. Vad gäller forskning rörande bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 

kan det dock konstateras att det gjorts relativt lite forskning på området, detta i relation till 

antalet personer som lever i LSS-beviljade boenden.9 Dock har såväl Socialstyrelsen samt 

Svenska Kommunförbundet gett ut publikationer i vilka bostäder för personer med 

funktionshinder diskuteras. En viktig källa att nämna är ”Bostad med särskild service för 

vuxna enligt LSS”, vilken är utgiven av Socialstyrelsen och behandlar bland annat 

grundläggande principer för LSS samt ger en genomgång av de olika boendeformerna som 

LSS inkluderar. I läshänvisningar poängteras det att rapporten inkluderar avsnitt om 

                                                 
6 Bengtsson & Arvidsson, 2008:34  
7 Ibid:46 
8 Ibid:45 
9 Ibid:25 
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rättsammanställning där den lagstiftning som påverkar insatsen ”bostad med särskild service 

för vuxna” behandlas men där det även finns text från Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd.  I rapporten får man även inblick i den planering som krävs för att en person, 

som blivit beviljad en bostad enligt LSS, skall kunna flytta in omgående.10  

         I publikationen ”Planering av boende för personer med funktionshinder”, utgiven år 

2004 av Svenska Kommunförbundet finns det genomgång av aktuella lagar då det talas om 

bostäder för funktionshindrade men fokus riktas sedan på planering av bostäder för 

funktionshindrade. Publikationen tar sin grund i ett projekt vars syfte är att stödja 

kommunerna i planeringsarbete och uppbyggnad av bostäder för personer som av olika skäl är 

i behov av stöd. I publikationen rapporteras det från Socialstyrelsen att vissa kommuner inte 

verkställer beslut som fattas inom rimlig tid samt har avslagit ansökningar om bostäder, detta 

trots att det konstaterats att det finns ett behov för en sådan insats.11 

         Jan Paulsson och Bibbi Ringsby Jansson är redaktörer för publikationen ”Boende och 

sociala sammanhang – för människor med funktionshinder”.12 I denna bok behandlas boende 

utifrån olika perspektiv och det läggs stor vikt vid själva bostaden och rummets betydelse 

samt den miljö i vilken bostaden är placerad. I boken ges stundtals en mycket mörk skildring 

av läget vad gäller LSS-bostäder. Paulsson hävdar att individer/familjer som fått stöd och 

service enligt LSS bevilja, får inte den bostad som de är i behov av. Vidare menar Paulsson att 

kommuner inte följer lagar och domslut. I sitt resonemang hänvisar Paulsson till statistik från 

Socialstyrelsen där det rapporteras att ca 19 000 personer bodde 2002 i bostad med särskild 

service och att ca 8 procent av dessa betalades av en annan kommun än den där bostaden är 

placerad. Paulsson menar vidare att statistiken tyder på att det saknas användbara bostäder i 

många kommuner samt att det fanns många som inte hade någon adekvat bostad eller någon 

boendeform överhuvudtaget. Paulsson menar en del personer bodde, och bor fortfarande, i 

vanliga bostäder i vanliga hus men skulle må bättre av att bo i en annan bostad eller 

boendeform. Man exemplifierar informationen genom att nämna att personer med 

neurologiska skador/funktionshinder bor på servicehus och sjukhem mot bakgrund av att 

andra alternativ saknas.13 Vad som dock är ytterst viktigt att notera är att Paulsson inte 

redovisar varifrån uppgifterna angående boendeformerna samt bristen på bostad är hämtade. 

Anledningen till att uttalandet ändå har valts att användas i denna uppsats, trots avsaknad av 

källhänvisning, är att jag finner det viktigt att visa att det är ett synsätt som förekommer 

                                                 
10 Socialstyrelsen, 2007 
11 Svenska Kommunförbundet, 2004:7  
12 Paulsson & Ringsby Jansson (Red), 2008 
13 Paulsson, 2008:56 
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gällande LSS-bostäder. Paralleller till detta uttalande kommer att dras i det avslutande kapitlet 

av denna uppsats. Paulsson menar även att verkligheten bakom de förhållanden som beskrevs 

är komplex. Det som bidrar till situationen är bland annat avsaknad av lämpliga bostäder, 

oklarheter om hur bra bostäder skall vara utformade samt den tid som det tar att få fram nya 

bostäder. Vad gäller medvetenhet om rättighetslagstiftningen och dess intentioner så ökar 

denna samtidigt som tålamodet i person- och anhörighetskretsarna minskar. Det behövs 

därmed forskning om olika boendemiljöer i syfte att tydliggöra den komplexitet som finns i 

boendet samt att lyfta fram idéer och erfarenheter från goda exempel.14    

         Bibbi Ringsby-Jansson har även författat en avhandling, vilken handlar om personer 

med utvecklingsstörning och deras boende, vardag och sociala liv i såväl hemmet, 

bostadsområdet och den offentliga miljön.15 Avhandlingen tar sin grund i frågor som handlar 

om hur det sociala livet formas utifrån rumsliga betingelser, sociala relationer och de boendes 

egna strategier. Viktigt att notera är att studien inte omfattar hela LSS-personkrets, då fokus 

enbart riktar in sig på personer med utvecklingstörning. I avhandlingen undersöks även sex 

västsvenska kommuner i syfte att skapa en översikt av hur boendet för utvecklingsstörda 

personer är organiserat, utformat och utvecklat. Resultatet visar att fyra olika typer av 

boenden kunde urskiljas. Dessa fyra boendeformer kan beskrivas som boendekollektiv, 

sammanhålla lägenheter, samlokaliserade lägenheter med gemensam bas och samlokaliserade 

lägenheter utan gemensam bas. Det har även skrivits en ett flertal studentuppsatser som 

behandlar frågor rörande LSS. Det har dock inte påträffats någon tidigare uppsats som 

diskuterat LSS-bostäder på ett liknande sätt som i denna uppsats.   

1.4 Disposition 
Denna uppsats inleds med en kort presentation av uppsatsämnet samt ger en anknytning till 

varför ämnet är aktuellt och i behov av att studeras. I kapitlet som följer därefter presenteras 

den teori som valts att användas i uppsatsen samt även vilken metod som använts vid 

insamlandet av det material som uppsatsen bygger på.  

         Kapitel tre är ett bakgrundskapitel och innehåller en historisk tillbakablick över synen på 

handikappade och dess boendeformer samt en övergripande genomgång av LSS för att ge en 

inblick i den lag som står i fokus för denna uppsats. Kapitlet innehåller även 

bakgrundsinformation om de studerade kommunerna, dess politiska majoritet, invånarantal 

samt antal personer med den studerade insatsen. Kapitlet innehåller även en beskrivning av de 

                                                 
14 Paulsson, 2008:56 
15 Ringsby-Jansson, (2002)  
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tre huvudformer av bostäder som vanligtvis urskiljs då det talas om LSS-bostäder. 

Beskrivningen av dessa bostäder är hämtade från socialstyrelsens allmänna råd.  

         Då intervjuer har varit det främsta tillvägagångssättet för insamlandet av material till 

denna uppsats innehåller kapitel fyra en sammanställning av den information som 

framkommit vid intervjutillfällena. I kapitel fem görs jämförelser kommunerna emellan för att 

lyfta fram likheter och olikheter vad gäller LSS-bostäder och arbetet kring dessa.  

Intervjumaterialet knyts sedan an till den teori som jag valt att använda samt till tidigare 

forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av de resultat som framkommit vid 

jämförelser kommunerna emellan samt analyserandet av teori och intervjumaterial. Det ges 

även en återkoppling till den tidigare forskning som nämnts i kapitel ett.   
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2. Teori, metod och material 
Lundquist menar att valet av metod och material samt resultat har ett mycket nära samband 

och påverkar varandra starkt. Dock så påverkar och påverkas dessa av forskningsproblemet 

och teorin.16  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
I en teori relateras olika begrepp till varandra och tar sin grund i resonemang om orsak och 

verkan. En teori inkluderar påståenden, vilka utvecklas utifrån ett antal antaganden, om hur 

fenomen påverkar varandra.17 Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats tar sin grund i 

teorier som diskuterar ”smittoeffekter” vad gäller politiska idéer, beslut och genomförande. 

Då det diskuteras spridning av nya verksamheter inom politik används i vissa fall termen 

innovation, vilket är en term som kan besitta olika definitioner. I denna uppsats har innovation 

dock valt att definieras som ”en förändring som konstituerar något nytt för adoptören i 

fråga” .18 Viktigt att poängtera är dock att det inte råder någon generell innovationsteori, utan 

innovationsforskning kännetecknas snarare utav en betydande oenighet. Teorin kan beskrivas 

med nedanstående citat; 

Att någon gör något ökar sannolikheten att andra kommer att göra detsamma. (Schmidt 1986:27)   
 

Grunden i teorin tas med andra ord i tankesättet att då någon aktör genomför innovationer, det 

vill säga startar en ny verksamhet, så finns det en ökad sannolikhet att den kommer att 

anammas även av andra aktörer.19  

         Såväl interaktion samt utbyte av nya idéer underlättas av korta geografiska avstånd. Det 

hävdas därmed att innovationer sprids genom de kontakter som råder grannar emellan. Belägg 

för att grannskapseffekt existerar kan hämtas inom ett antal diffusionsstudier, exempelvis 

Montin20. Det krävs relativt små insatser för adoptören i fråga för att ta del en av viss 

grannskapseffekt. En innovation kan exempelvis vara en biprodukt av rutinmässig 

verksamhetsavstämning grannar emellan.  Om dock innovationen uppfattas som osäker eller 

riskfylld av exempelvis en organisation så talar detta för att det inte enbart inväntas 

information om hur de närmaste grannarna agerar, utan det sker en aktiv dokumentation om 

nyhetens såväl starka som svaga sidor. Vad gäller sökandet om information kring en nyhet så 

sker inte detta ostrukturerat utan en organisation vänder sig till andra aktörer som uppfattas 

                                                 
16 Lundquist, 1993:95 
17 Denk, 2002:12 
18 Schmidt, 1986:11 
19 Ibid: 27 
20 Montin, 2002: 155f 
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som meningsfulla referensobjekt såväl socialt som ekonomiskt och där verksamheten anses 

vara föredömlig.21 Att tillhöra samma region innebär ofta likheter vad gäller strukturella och 

institutionella arrangemang. Det kan därmed diskuteras huruvida innoverandet är ett resultat 

av ett umgänge mellan grannar, likhet i socialt och ekonomiskt hänseende eller 

regiongemensamma medier och andra typer av informationskanaler. Om man bortser från det 

sistnämnda perspektivet, vilket kan placeras till viss mån under kategorin umgänge, så verkar 

de övriga perspektiven snarare samverkande än praktiskt uteslutande. Det sker en förenklad 

sökprocess och innoverandet underlättas då den kan dokumenteras på nära håll i en så social, 

ekonomisk och politiskt lik miljö som den potentiella adoptören. Om en grannskapseffekt 

råder i spridningen av en innovation påvisar detta inte enbart adoptörens bundenhet till sin 

sociala omgivning utan indikerar även i vissa avseenden på en rationell sökprocess.22  

         I uppsatsens frågeställning nämns begreppet politisk trend. I Svenska Akademins 

Ordlista definieras ordet trend som utvecklingsriktning samt tendens.23 I denna uppsats syftar 

därför begreppet ”politiskt trend” till att beskriva politiska tendenser och politiska 

utvecklingsriktningar. Inom kommunalpolitiken finns ett flertal exempel på sådana trender.24    

2.2 Val av metod  
Val av metod spelar en ytterst viktig del i all forskning. Inom vissa skolor menar man att 

metod skall ses som det element som skapar det ”vetenskapliga” vid forskning.25  

2.2.1 Intervju 
Vid insamlandet av material till denna uppsats används intervjuer. I de flesta fall har 

samtalsintervjuer, där intervjun skett genom ett möte med respondenten, använts men i några 

fall har intervjuerna genomförts per telefon. Ambitionen har dock varit att genomföra 

samtalsintervjuer och telefonintervjuer har fungerat som ett alternativ då det av olika 

anledningar har funnits svårigheter med en samtalsintervju. Anledningen till att 

samtalsintervjuer har använts är dels att det ger ökade möjligheter till att få fram information 

som inte framkommer exempelvis genom frågeformulär.26 Vidare ger samtalsintervjuer 

möjlighet till samspel. Detta är dock något som minskat till viss del i de fall där 

telefonintervjuer genomförts, vilket kan ha haft inverkan vid besvarandet av frågorna. De 

tendenser som uppmärksammats är att frågorna i viss mån besvarades mer utförligt vid 

                                                 
21 Schmidt, 1986:29f 
22 Ibid:31 
23 Svenska Akademins Ordbok, 1986:600 
24 Montin, 2002:155 
25 Lundquist, 1993: 96 
26 Eisaiasson mfl 2004:279 
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samtalsintervjuerna än vid intervjuerna som gjordes per telefon. Vidare hävdas det i viss 

metodlitteratur att samtalsintervjuer är ett bra metodologiskt val då forskningsområdet är 

outforskat.27 Bengtsson och Arvidsson menar i sammanfattningen av den forskningscirkel 

som genomförts i Skåne att forskningen rörande LSS-bostäder för vuxna inte är särskilt 

omfattande.28 Så som beskrivits i avsnittet rörande tidigare forskning har det inte stötts på 

någon undersökning i likhet med denna uppsats, där samtliga halländska kommunerna 

medverkar.  

         Vad gäller struktureringsgrad på de frågor som ställts under intervjun har dessa varit av 

en relativt öppen karaktär. Lantz menar att i en öppen intervju är det respondenten som 

definierar och avgränsar problemet.29 I de intervjuer som genomförts till denna uppsats har 

det aktuella ämnet, LSS-insatsen ”bostad med särskild service för vuxna eller annan anpassad 

bostad” (LSS § 9 p 9), haft en definierad innebörd men det har getts utrymme för 

respondenten att berätta hur man arbetar med de bostäderna som inkluderas inom paragrafen i 

just deras kommun.  Frågorna har varit av öppen karaktär på så sätt, att möjligheter har getts 

för respondenterna att fritt beskriva hur det aktuella läget vad gäller LSS-bostäder för vuxna 

ser ut i den kommun som de antingen är politiskt aktiva eller arbetar som tjänstemän i. 

Intervjuerna kan därmed sägas besitta en öppen riktad karaktär, vilket Lantz beskriver som 

intervjuer där en vid fråga, i detta fall hur kommunerna i Halland arbetar med frågor rörande 

LSS-bostäder för vuxna, belyses med i förväg bestämda frågeområden. Frågorna besvaras 

med öppna svar.30          

         För att eliminera risken för att felaktigheter skulle uppkomma vid analyserandet av 

intervjumaterialet har det används bandspelare vid samtliga tillfällen då samtalsintervjuer 

genomfördes. Under samtalsintervjuerna har även anteckningar förts. Dessa anteckningar, 

vilka har kompletteras när kassettbanden från intervjuerna har lyssnats igenom, verkar som 

underlag vid intervjusammanställningen av de olika kommunernas arbete med LSS-bostäder. 

Att använda bandspelare samt att även föra anteckningar är något Esaiasson med flera 

rekommenderar då själva antecknandet bidrar till att det kan uppkomma tystnad utan att det 

känns besvärande. På så sätt minskas risken att frågorna ställs för snabbt. Den eller de 

personer som blir intervjuade får därmed mer tid till eftertanke och reflektion.31 Vid de 

tillfällen då intervjuerna genomförts via telefon har det inte funnits möjlighet till inspelning. 

                                                 
27 Esaiasson mfl:281 
28 Bengtsson & Arvidsson, 2008: 25 
29 Lantz, 1993:19 
30 Ibid:68 
31 Esaiasson  mfl, 2004:294 
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Mot bakgrund av detta har de personer som blivit intervjuade per telefon blivit ombedda att 

läsa igenom sammanställningen av intervjun för att se så att där inte skett några missförstånd 

eller felaktigheter. Då svaren på intervjufrågorna besitter en öppen karaktär krävs det dock 

viss tolkning av intervjupersonernas svar, vilket är viktigt att nämna. Det som sker, sägs och 

utspelas i en intervju är föremål för tolkning. Att utföra en tolkning är ett sätt att få en ökad 

förståelse för viss information. En tolkning är dock såväl selektiv som subjektiv och en 

individ tolkar mot bakgrund av förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter.32 Även 

om bandspelare har använts vid samtliga samtalsintervjuer finns det en viss risk för 

feltolkning som inte helt går att bortse från då materialet sammanfattas och det inte är möjligt 

att ta med varje intervjupersons ordagranna svar.           

2.2.2 Komparativ metod 
Komparativa studier ger möjlighet till att såväl pröva som utveckla teorier om exempelvis 

politik. Då olika länder eller, som i denna uppsats, olika kommuner jämförs ges det möjlighet 

att studera såväl likheter som skillnader kommunerna emellan. Vad gäller politik kan 

exempelvis olika politiska fenomen jämföras och studeras för att se hur de förhåller sig till 

varandra och till olika kriterier. Mot bakgrund av att det inom statsvetenskapen ges få 

tillfällen till att pröva teorier genom olika experiment har komparativ metod ansetts vara ”the 

principal method” inom statsvetenskap.33  

         Denna uppsats tar sin grund i komparativ metod, där de sex kommunerna i Halland 

jämförs vad gäller deras sätt att arbeta med frågor rörande LSS-bostäder för vuxna. Vad som 

vidare jämförs är de framtidsplaner som råder i kommunen, dels för att kunna knyta an till den 

valda teorin rörande spridning av nya idéer men även för att pröva denna och se om det är 

hållbart att applicera den på kommunerna i Halland. Då konkurrensutsättning är en aktuell 

politisk fråga har detta berörts under de intervjuer som genomförts och är en viktig del i 

jämförelsen av kommunerna. Att jämföra hur kommunerna arbetar med frågor rörande 

konkurrensutsättning av LSS-bostäder verkar för en ökad förståelse för den politik som 

bedrivs inom handikappsområdet i de sex olika kommunerna.  

         Vad gäller utformning av en komparativ studie så påverkas denna främst det 

forskningsproblem och den forskningsfråga som studien ta sin grund i. Då denna uppsats har 

som syfte att undersöka hur de sex kommunerna i Halland arbetar med frågor rörande LSS-

bostäder för vuxna besitter denna uppsats en beskrivande utformning. Vid komparativa 

                                                 
32 Lantz, 102f 
33 Denk, 2002: 7 
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studier är valet av fall det mest grundläggande för studiens utformning.34 I denna uppsats 

utgör Hallands sex kommuner de fall som studeras och jämförs. Vad gäller val av fall i 

komparativa studier kan detta betraktas som kritiskt då det inte existerar några etablerade 

urvalsprinciper. De urval som genomförs till komparativa studier kan därmed sägas ta sin 

grund i intention snarare än i olika urvalsprinciper.  Då ett urval grundas på intention är det 

forskarens förväntningar och föreställningar som styr urvalet.35 Som tidigare nämnts 

motiveras valet av studerade kommuner utifrån dess geografiska läge och ett antagande om att 

nya idéer sprids över kommungränserna.     

2.3 Material 
Det material som använts i denna uppsats består till stor del av information som getts vid 

intervjutillfällena. De personer som intervjuats är dels väl insatta tjänstemän som dagligen 

arbetar med mestadels av de frågor som varit aktuella i denna uppsats och dels politiker som 

även de är väl insatta i uppsatsens aktuella ämne. De politiker som valts att intervjuas i denna 

uppsats är antingen engagerade i ett kommunalt handikappråd i någon av Hallands kommuner 

eller i den nämnd som arbetar med den typ av frågor som uppsatsen behandlar. Viktigt att 

notera är att Hallands sex kommuner är uppbyggda på olika sätt vad gäller nämnder. Dock har 

detta beaktats och personer som intervjuats har valts ut ur den nämnd som varit aktuell i 

vardera kommun. Utöver material insamlat via intervjuer har även relevant statsvetenskaplig 

litteratur används. Vidare har även litteratur, där LSS behandlats, spelat en viktig roll.  

         Även material i form av statistik från Socialstyrelsen har använts, detta för att ge inblick 

i hur många personer som besitter den aktuella LSS-insatsen i dagsläget men även för att 

knyta an till eventuella upp- respektive nedgångar och dess orsaker. I uppsatsen har det även 

används statistik från Statistiska Centralbyrån. Kommunernas hemsidor på Internet har spelat 

en viktig roll vid materialinsamlingen till denna uppsats då jag, via hemsidorna, har kunnat 

hämta kontaktuppgifter till flertalet av de intervjuade personerna men även information 

rörande kommunernas politiska mandatfördelningar. 

         Materialet som använts i denna uppsats har granskats källkritiskt i den mån det varit 

möjligt. Källkritik är grundläggande för all forskning om samhället.36 Det kan beskrivas som 

en uppsättning metodregler, vilka används för att värdera sanningshalten samt även att 

bedöma trovärdigheten inom olika områden.37 Viss metodlitteratur menar dock att 

                                                 
34 Denk, 2002: 33 
35 Ibid: 47 
36 Lundquist, 1993: 110 
37 Esaiasson, 2004:303 
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samtalsintervjuer som tar sin grund i respondentkaraktär inte bygger på källkritik, utan har 

snarare som syfte att fånga människors uppfattningar eller föreställningar om olika 

företeelser.38 Då information och material till denna uppsats hämtats från såväl 

intervjupersoner samt från skriftliga källor har källkritik genomförts där det funnits möjlighet 

till detta. Den statistik som hämtats från Socialstyrelsen kan verka som exempel där källkritik 

har utförts genom att specifikt fråga intervjupersonerna om de situationer där det skett 

markanta svängningar inom statistiken. Vidare kan det även hänvisas till ett uttalande av 

Paulsson som nämns tidigare i uppsatsen. 39 Dock har det tydliggjorts att det inte redovisas 

varifrån uppgifterna kommer, vilket är ytterst viktigt att ha i beaktning då man studerar texten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
38 Esaiasson mfl, 2004: 286 
39 Se sida 4 i denna uppsats. 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel ges dels en beskrivning av LSS och dels en överblick över Hallands sex 

kommuner vad gäller politisk majoritet samt antal invånare och antal personer som har en 

bostad enligt LSS § 9 p 9 för att uppmärksamma likheter vad gäller politisk majoritet men 

även stora skillnader vad gäller invånarantal och personer som besitter den studerade LSS-

insatsen. Detta är viktiga aspekter att ha i beaktning då jämförelser görs kommunerna 

emellan. 

3.1 Historisk tillbakablick 
Stora institutioner såsom mentalsjukhus och vårdhem har varit kännetecknade drag för den 

handikappolitik som fördes i Sverige under större delen av 1900-talet. Personer som drabbats 

av olika former av funktionshinder hänvisades till att bo på olika typer av anstalter, vårdhem 

och sjukhus. Anledningen till att funktionshindrade hölls utanför samhället förklaras utifrån 

två aspekter. Dels så ansågs det viktigt att skydda funktionshindrade personer från det 

”oförstående och grymma samhället” och dels bedömdes situationen utifrån ett omvänt 

perspektiv, nämligen att det var viktigt att skydda övriga samhällsmedborgare från de 

avvikande. Förändringar vad gäller synen på boende för funktionshindrade personer började 

dock ske under 1960-talet då de stora institutionerna började avveckladas och mindre och mer 

hemliknande boendeformer började införas. Under 1970-talet tog utvecklingen mot ett mer 

jämlikt samhälle ännu ett steg framåt då en rad åtgärder vidtogs för att personer med 

funktionshinder kunna bo i en egen bostad. De åtgärder som vidtogs var bland annat en 

utbyggnad av hemtjänsten samt att hjälpmedelsförsörjningen förbättrades.40  

         De gamla institutionerna, där det bodde stora grupper av människor med olika 

funktionshinder, har i västvärlden numera ersatts med minde boendeformer i form av 

gruppboende och serviceboende av olika slag. Denna förändring av boendeformer kan tydligt 

förankras i de sociala reformer som inriktar sig på normalisering, integrering, 

individualisering, valfrihet och privatisering och som präglat utvecklingen av bland annat 

handikappområdet de senaste decennierna.41   

         Då man tog avstånd från de gamla institutionerna och skapande en vision om det goda 

livet utanför dessa utgjorde det egna privata hemmet en viktig roll.  Det egna hemmet kunde, 

vid avskaffandet av institutionerna, sättas i relation till dessa och påvisa den kontrast som 

fanns mellan sättet att bo förr och hur det skulle bli i framtiden. Mot bakgrund av detta har det 

                                                 
40 Socialstyrelsen, 2007:25 
41 Paulsson & Ringby Jansson, 2008:23 
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egna privata hemmet blivit en symbol för småskalighet, trygghet, individualisering och 

frihet.42 Under 1960- och 70-talet då man började rikta kritik mot institutionerna ansågs detta 

som väldigt radikalt och möttes med motstånd. Men då andra alternativ väl fanns i form av 

mindre boenden och det framgick att dessa fungerade utmärkt vände attityderna snabbt. De 

flesta höll sedan med i kritiken gentemot de gamla institutionerna och lovordade de nya 

alternativen.43  

         Boende för handikappade personer skall ses som en för personen permanent bostad, 

oavsett bostadstyp. Bostaden skall även vara personligt utformad så att den kan betraktas som 

den enskildes privata hem.44 Då det talas om standard och utformning på bostäderna kan detta 

ses som objektiva kriterier men även ett sätt att uttrycka en socialpolitisk strävan om ökad 

jämlikhet i levnadsnivå mellan personer som har ett eller flera funktionshinder och andra 

personer utan funktionshinder. I tidigare forskning har det dock framkommit att personer med 

funktionshinder har mindre valfrihet då det kommer till var de skall bo, hur de skall bo och 

med vem.45 Vad gäller valfrihet rörande LSS-bostäder för vuxna i Halland så är detta något 

som diskuterats i samband med denna uppsats.  

3.2 Beskrivning av LSS 
LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, trädde i kraft den 1 januari 1994 

och uppkom efter det att den svenska riksdagen i maj året innan beslutat att reformera tidigare 

handikappslagstiftning. Det främsta syftet med införandet med den nya lagen var att främja 

jämlikhet vad gäller levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för personer med 

omfattande och varaktiga funktionshinder.46 Övergripande mål med LSS är att varje enskild 

person skall, trots att den besitter ett funktionshinder, ha möjlighet att leva som alla andra. 

Den enskilda personen skall därmed ha möjlighet att skaffa sig ett värdigt liv som är så likt 

andra människor som möjligt och som även råder i gemenskap med andra. Lagen är avsedd 

att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder såväl en god service samt ett gott 

stöd, detta oavsett var personen bor och vilka de lokala ambitionerna är.47  

         LSS tar sin grund i den forna Omsorgslagen. Omsorgslagen uppkom i mitten 1980-talet 

och berörde psykiskt utvecklingsstörda, personer med autism samt vissa personer med 

hjärnskador som blivit förvärvade i vuxen ålder. LSS och den kompletterande lagen LASS, 

                                                 
42 Paulsson & Ringby Jansson, 2008:25 
43 Paulsson, 2008:46 
44 Paulsson & Ringsby Jansson, 2008:19 
45 Ibid:19  
46 Bengtsson mfl, 2005:9 
47 Socialstyrelsen, 2007:21 
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Lagen om assistansersättning, omfattar dels de personer som även omfattades av den forna 

Omsorgslagen men inkluderar även en ny målgrupp. Denna nya målgrupp är personer med 

förvärvande eller medfödda fysiska eller psykiska funktionshinder, vilka har uppkommit på 

grund av sjukdom eller skada och därmed ej beror på normalt åldrande.48 För att förtydliga 

vilka personer som inkluderas av LSS kan följande uppdelning göras; 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och orsakar betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.49  

LSS är utformad som en rättighetslag, vilket innebär att lagen består av ett antal individuellt 

inriktade och särskilt angivna insatser, vilka individen kan ansöka om. Kommunen skall 

besluta om dessa rättigheter och därefter verkställa dem. Inom LSS läggs det därmed stor vikt 

vid individens inflytande över sin livssituation på så sätt att LSS inkluderar tio olika insatser 

som de personer som inkluderas av lagen har möjlighet att ansöka om.50  

         Viktigt att benämna är att LSS är under omarbetning samt att det pågår en diskussion 

om förändringar vad gäller finansiering av LSS. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 

menar att det skulle vara positivt med ett statligt övertag av finansieringen av LSS-

verksamheten och menar således att det inte skall vara kommunerna som står för 

finansieringen av LSS, vilket är gällande i nuläget. SKL menar att statlig finansiering av LSS 

skulle leda till rättvisare förutsättningar för kommunerna att bedriva en bra LSS-verksamhet.51   

3.3 Olika boendeformer enligt LSS  
I LSS beskrivs det ej i detalj hur boenden med särskild service för vuxna skall vara utformade. 

Det finns med andra ord viss frihet att utforma boendet på olika sätt. Tre huvudformer av 

bostäder kan dock utskiljas: 

• Gruppbostad 

• Servicebostad 

• Annan särskilt anpassad bostad 

                                                 
48 Bengtsson mfl, 2005:9 
49 Proposition 1992/93:159 
50 Bengtsson mfl, 2005:10 
51 SKL, hämtad 08-05-26 
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Gemensamma drag för alla LSS-bostäder är att bostaden skall betraktas som fullvärdig. En 

fullvärdig bostad skall enligt Boverkets byggregler inkludera rum med inredning och 

utrustning för personlig hygien, rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och för sömn och 

vila, rum eller del av rum för matlagning etc. Byggreglerna inkluderar vissa undantag vad 

gäller boenden enligt SoL, Socialtjänstlagen, men några undantag vad gäller bostäder enligt 

LSS har inte varit förekommande. Viktigt att poängtera är dock att de tre huvudalternativen 

vad gäller boendeformer inte utesluter andra typer av boendeformer så länge de uppfyller de 

grundläggande kraven på bostad som inkluderas i LSS. Det finns därmed möjlighet till 

utveckling av nya typer av LSS-bostäder.52  

3.3.1 Gruppbostad 
En gruppbostad är ett bra alternativ för personer med så pass omfattande funktionshinder att 

kontinuerlig närvaro av personal är nödvändigt. I en gruppbostad skall det finnas en fast 

kollektiv bemanning, vilken skall täcka de boendens hela stödbehov. Syftet med grupp-

bostäder kan därmed sägas vara att ge möjlighet för vuxna personer med funktionshinder som 

inte kan bo i eget boende eller servicelägenhet, att skaffa sig ett hem utanför 

föräldrahemmet.53  

         En gruppbostad kan beskrivas som ett litet antal lägenheter, vilka är grupperade kring 

gemensamma utrymmen och där service och omvårdnad kan ges på dygnet runt. Vad gäller de 

gemensamma utrymmena bör dessa vara placerade så att de kan verka som en samlande punkt 

för personerna som bor i gruppbostaden. Antalet personer som bor i en gruppbostad bör vara 

litet. Enligt Socialstyrelsen bör det endast bo tre till fem personer i varje gruppbostad. Dock 

kan antalet personer i bostäderna öka med någon enskild person men viktigt är då att detta 

sker under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden kan garanteras goda 

levnadsvillkor. Att gruppen som bor i en gruppbostad ska besitta endast ett litet antal personer 

tar sin grund i olika anledningar. En viktig anledning är att de individuella behoven blir med 

synliga och kan tillfredställas på ett bättre sätt i en liten grupp, där varje person blir igenkänd 

som en individ med känslor och en egen vilja.54    

3.3.2 Servicebostad 
En servicebostad kan beskrivas som ett antal lägenheter som även har tillgång till gemensam 

service och fast anställd personal. De lägenheter som är klassificerade som servicebostäder är 

                                                 
52 Socialstyrelsen, 2007:32 
53 Ibid:34 
54 Ibid:33f 
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ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlande i samma hus eller i 

kringliggande. Ett serviceboende kan beskrivas som en mellanform av ett självständigt 

boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad. Vad gäller kraven på en 

servicelägenhet skall dessa, likväl som en lägenhet i en gruppbostad, vara fullvärdiga. Det 

finns flertalet olika möjligheter att utforma en servicebostad, dock gäller för samtliga att ett 

”dygnet-runt-stöd”, utifrån den enskildes behov, skall kunna ges av en fast personal samt att 

samtliga lägenheter är fullvärdiga vilket omnämndes här ovan. Om det finns ett flertal 

servicelägenheter skall det även finnas ett gemensamt utrymme för gemenskap och service.     

         Antalet personer som bor i ett serviceboende kan vara fler än antalet personer som bor i 

en gruppbostad. Socialstyrelsen poängterar dock att antalet personer som bor i bostaden bör 

vara så pass begränsat att serviceboendet kan integreras väl i övrig boendemiljö och att en 

institutionell prägel på boendet undviks.55  

3.3.3 Annan särskilt anpassad bostad 
Med annan särskilt anpassad bostad för vuxna menas en bostad där det finns viss form av 

grundanpassning till funktionshindrades personers behov, men där det inte finns någon fast 

bemanning. Om stöd och service behovs i anknytning till boendet bör detta ges i form av de 

insatser som finns att tillgå inom ramen för LSS, exempelvis personlig assistans och 

ledsagarservice. Dock kan även stöd ges genom hemtjänst enligt socialtjänstlagen, SoL. I en 

”annan särskilt anpassad bostad” ingår inte omvårdnad och ej fritidsaktiviteter samt kulturella 

aktiviteter.56    

         En historisk tillbakablick visar att funktionshindrade personer som flyttat till en 

gruppbostad varit anvisade att bo i samma bostad under ett stort antal år. Om situationen sätts 

i relation till icke-funktionshindrade personer framstår en gedigen skillnad då icke-

funktionshindrade personer i de flesta fall flyttar till olika typer av bostäder beroende på 

vilken fas i livet de befinner sig. I sådana fall kan man tala om en ”boendekarriär”.57 

Möjlighet till att göra en boendekarriär har diskuterats under intervjuerna med tjänstemännen. 

Dock har ”boendekarriär” främst definierats i form av en eventuell flytt från en typ av bostad 

till en annan i takt med att personen utvecklas.   

                                                 
55 Socialstyrelsen, 2007:35 
56 Ibid: 36 
57 Bengtsson & Arvidsson, 2008: 40 
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3.4 Hallands kommuner i siffror 
I tabellen nedan ges en överblick av kommunernas politiska majoritet, invånarantal samt 

relevant statistik rörande LSS. Genom att strukturera upp nedanstående uppgifter i en tabell 

ges det möjlighet att tydligt få en överblick av kommunerna och omfattningen dels på 

samtliga som innefattas av LSS men även specifikt på den studerade LSS-insatsen i respektive 

kommun. Viktigt att notera är dock att kolumn 4 och 5 i tabellen nedan är exklusive de 

personer som har insatsen ”råd och stöd” som enda insats. Råd och stöd är en insats som 

landstinget ansvarar för medan vardera kommun ansvarar för de övriga 9 insatser som LSS 

inkluderar.  

 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över Halland sex kommuners politiska majoritet, 
invånareantal, samt antal personer med LSS-insats och antal personer med ”bostad med 
särskild service” enligt LSS § 9 p 9. Källor; kommunernas respektive hemsida, SCB:s 
befolkningsstatistik samt Socialstyrelsen tabell 3 och tabell 9 (samtliga siffror från 2007).  
 

 
 
 
 

Kommuner 

 
Politisk 
majoritet 

 
Antal invånare 

 
Antal pers med 

LSS-insats 

Antal pers 
per 10 000 av 
befolkningen 

med LSS-insats 

 
Antal pers med 

LSS § 9 p 9 

Falkenberg Borgerlig 
majoritet 

40 164 
 

300 75 120 

Halmstad Borgerlig 
majoritet 

89 727 535 60 224 

Hylte 
”Koalition” 58 

10 257 
 

X59 X60 11 

Kungsbacka Borgerlig 
majoritet 

71 942 
 

315 44 91 

Laholm Borgerlig 
majoritet 

23 189 
 

139 60 40 

Varberg Borgerlig 
majoritet 

56 114 
 

273 49 127 

 

I tabellen ovan blir det tydligt att det råder stor skillnad på antalet invånare i de studerade 

kommunerna samt även en markant skillnad vad gäller antalet personer som besitter den LSS-

insats som fokus riktas mot i denna uppsats. Detta är viktigt att ha i beaktning vid en 

jämförelse av kommunerna. Mot bakgrund av detta har det även valts att ta med en kolumn 

med antal LSS-insatsen per 10 000 invånare för att underlätta en jämförelse kommunerna 

emellan.  
                                                 
58 Majoriteten består utav socialdemokraterna, centern, en utbrytargrupp ur moderaterna samt vänsterpartiet i 
form av ett mandat. Uppgifterna erhölls vid intervju med ordförande i omsorgsnämnden.  
59 X innebär att ingen uppgift har lämnats. 
60 Se not 59. 
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Tabell 2. Tabell över antalet personer med insatsen ”bostad med särskild service för vuxna 
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna” (LSS § 9 p 9).  Hämtad från Socialstyrelsen 
tabell 13 eller 9. 
 
             År 
Kommuner 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Falkenberg 126 132 127 120 114 110 120 
Halmstad 186 197 191 198 206 208 224 
Hylte 8 10 10 11 11 11 11 
Kungsbacka 56 56 65 77 77 79 91 
Laholm 51 64 69 58 42 40 40 
Varberg 92 75 108 117 119 92 127 
 

Statistiken i tabellen här ovan visar en uppgång vad gäller personer med den aktuella LSS-

insatsen i några kommuner medan det i andra kommuner har dokumenterats en nedgång. Vad 

gäller Halmstad, Hylte och Kungsbacka visar statistiken en klar uppgång medan det i Laholm 

har skett en uppgång fram till 2003, där statistiken tog en vänding för att sedan stegvis 

minska. Vad gäller Falkenberg och Varberg kan det utläsas klara svängningar i statistiken. 

Statistiken i tabell 2 har diskuterats vid samtliga intervjuer. Vid de samtalsintervjuer som 

genomförts har statistiken kunnat visas i tabellform så att respondenten själv har haft 

möjlighet att studera den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 20 

4. Resultat  
I detta kapitel har samtliga intervjuer sammanställts och redovisas kommun för kommun. För 

att underlätta läsningen har jag dock valt att inte skriva ut och hänvisa till namnen på 

personerna i den löpande texten utan dessa finns i referenslistan. Istället har personens 

position i form tjänsteman eller politiker valt att användas. I de kommuner där två politiker 

har intervjuats har en åtskillnad gjorts på politiker från majoriteten och från oppositionen. 

Laholms kommun utgör dock ett undantag då enbart två tjänstemän har intervjuats i 

kommunen. För att kunna skilja personernas svar åt har jag valt att benämna dem som 

tjänsteman A och tjänsteman B. Flertalet av de politiker som intervjuats i uppsatsen besitter 

ett flertal olika politiska uppdrag men i referenslistan har jag dock enbart valt att nämna den 

post som ligger till grund för att personen har kontaktats till denna uppsats. Vad gäller 

intervjufrågorna till tjänstemän respektive politiker så har två olika formulär med frågor 

använts. Några av de frågor som ställts har varit samma till både tjänstemän och politiker men 

detta är inte gällande för samtliga frågor. Dock har samtliga tjänstemän fått samma frågor 

ställda till sig och detta är även gällande för de politiker som blivit intervjuade. 

Sammanställningen av intervjuerna sker i sammanhängande text och de ställda frågorna 

återfinns som bilaga 1 och 2.  

         Mot bakgrund av att intervjusammanställningarna är skrivna i löpande text är det 

lämpligt att först läsa intervjufrågorna eftersom det i texten refereras till de ställda frågorna.  

Intervjusammanställningarna har delats upp i tre olika avsnitt. De olika avsnitten benämns 

som historik, nuläge - det vill säga frågor som beskriver dagsläget i kommunen - samt 

framtidsplaner. Svaren rörande konkurrensutsättning skrivs under den eller de rubriker som 

bäst beskriver läget vad gäller konkurrensutsättning i kommunen. Vad gäller de frågor 

rörande historik och händelser i de olika kommunerna de senaste tio åren tillbaka har dessa 

frågor varit svåra för flera av respondenterna att besvara eftersom de inte varit aktiva inom 

just det aktuella området eller i den aktuella kommunen sedan tio år tillbaka. Detta gäller även 

för flera av de tjänstemän som intervjuats. Intervjumaterialet har dock komprimerats markant 

eftersom jag, av utrymmesskäl, inte haft möjlighet att ta med varje respondents svar i sin 

helhet. Jag har, mot bakgrund av detta, gjort ett urval av all den information framkommit vid 

intervjuerna.     

4.1 Sammanställning av Falkenbergs kommun 
I Falkenberg har tre intervjuer genomförts, dels med en tjänsteman, dels med två politiker. 

Från politiskt håll har såväl en politiker från majoriteten (m) och en från oppositionen (s) 
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intervjuats. Viktigt att notera är den tjänsteman som intervjuats till uppsatsen enbart ansvarar 

för LSS-persongrupp 1 och 2. Frågor som rör LSS-personkrets 3 ansvarar Individ- och 

familjeomsorgen för. De två politikerna är båda verksamma i socialnämnden i Falkenbergs 

kommun.  

4.1.1 Historik 
Den största förändringen vad gäller LSS-bostäder skedde då vårdhemmen avvecklades. I 

samband med avvecklingen av vårdhemmen byggdes det ett flertal gruppbostäder men takten 

på utbyggnad har därefter inte varit lika omfattande. Efter 1998 har det byggts ca 3 

gruppbostäder. Politiker från oppositionen lyfter dock fram att det är viktigt med nytänk vad 

gäller gruppbostäder och spekulerar kring eventuella boendeformer där lägenheterna ligger 

integrerade på så sätt att de ligger insprängda. Tjänstemannen informerar om att alla beslut 

dock har kunnat verkställas och kommunen har inte fått vite. Politiker från oppositionen lyfter 

fram att en del boenden lagts ut på entreprenad och drivs av företaget Attendo Care. 

Bostäderna lades ut på entreprenad 2002.  

         Statistik över antalet personer med bostad enligt LSS § 9 p 9 diskuterades under 

intervjuerna. Svängningar som finns i statistiken över Falkenberg förklaras på olika sätt i 

intervjuerna. Tjänstemannen förklarar nedgången mellan 2005-2006 med en felaktig 

rapportering av ”annat särskilt anpassat boende” samt att ökningen 2007 tar sin grund i att två 

nya gruppbostäder öppnades. Övriga svängningar är oklara. Politiker från majoriteten anser 

det svårt att spekulera i orsaker till svängningarna men lyfter fram in- respektive utflyttning. 

Politikern från majoriteten ser ombyggnation av bostäder som en anledning. Dock uppstår ett 

missförstånd under intervjun och det spekuleras kring antal platser istället för antal personer.  

4.1.2 Nuläge   
I kommunen finns det i dagsläget gruppbostad, servicebostad och några annan särskilt 

anpassad bostad. Tjänstemannen informerar vidare om att möjlighet till boendekarriär finns 

och att det även skett, exempelvis från gruppbostad till servicebostad. Samtliga intervjuade 

anser att valfriheten vad gäller LSS-boende är begränsad. Tjänstemannen menar att man 

arbetar med valfrihet på så sätt att de tre olika boendeformerna är existerande. Oftast finns 

dock enbart en plats ledig och därmed inte så mycket att välja på. Politikern från majoriteten 

menar att man arbetar med valfrihet i samtalsform på så sätt man försöker hitta och anpassa 

boendet utifrån individens behov. Det förs även mycket samtal med exempelvis föräldrar och 

anhöriga. I praktiken menas det dock att valfriheten är begränsad. Under intervjuerna 

diskuterads frånvaro av institutionell prägel i dagens LSS-bostäder. Från politiskt håll lyfter 
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man fram att man försökt göra LSS-bostäderna så lika ”ett vanligt boende” och så hemlikt 

som möjligt. Tjänstemännen menar att alla lägenheter är i dagsläget fullvärdiga. Bostäderna 

ser ut som vanliga hyreshus och eller som små radhus. Såväl tjänstemannen samt politikern 

från majoriteten uppger att man anser det satsas tillräckligt ekonomiskt sätt på LSS-bostäder i 

kommunen. 

         Vad gäller kö uppger tjänstemannen och politikern från oppositionen att det inte finns 

någon kö för tillfället. Alla beslut har blivit verkställda. Dock finns det en person som vill ha 

bostad först efter sommaren. I kommunen arbetar man på så sätt att intresseanmälningar görs. 

Arbetet beskrivs som ett sätt att undersöka hur läget ser ut vad gäller intresse för en LSS-

bostad. Det lyfts även fram att vissa personer väljer att vänta med att söka bostad tills man har 

kännedom om vilka alternativ som finns.  

4.1.3 Framtidsplaner 
I kommunen skall det byggas ett nytt hus, där socialförvaltningen skall disponera några 

våningar, för att driva antingen gruppbostad eller servicebostad. På husets resterande våning 

skall det byggas vanliga lägenheter. Det diskuteras även politiskt att det måste till något nytt 

för de äldre som inkluderas av LSS. Det har diskuterats möjligheter till att integrera äldre 

personer som innefattas av LSS tillsammans med äldre personer som inte tillhör LSS 

personkrets. Politikern från oppositionen menar att detta skulle kunna leda till en ökad 

integration i samhället. Från samtliga intervjupersoner menas det att det inte finns några 

bestämda planer på att utveckla någon ny typ av boende. Politiker från majoriteten menar 

även att det, på grund av pensionsavgång, sker byte av chef i kommunen vilket gör att men 

inte startar upp flertalet nya projekt. Dock har man diskuterat möjligheter för personer att bo i 

eget boende istället för gruppbostad. Som inspirationskälla lyfter politiker från majoriteten 

upp exempelvis media och viss omvärldsbevakning. Politiker från oppositionen lyfter bland 

annat upp forskning men menar att denna är begränsad, vilket även har konstaterats tidigare i 

denna uppsats.  

         Konkurrensutsättning är ytterst aktuellt inom framtidsplanerna för LSS. Vid intervjun 

med politiker från majoriteten menar man att stor fokus läggs på entreprenörskap och att 

annan utveckling till viss del får stå tillbaka. I nämnden har man beslutat om att pröva en 

annan driftsform på samtliga gruppbostäder. Dock råder det ingen politisk enighet kring 

konkurrensutsättning. Politiker från oppositionen menar att socialdemokraterna säger nej till 

konkurrensutsättning men ja till personalkooperativ, vilket också har varit uppe på diskussion. 

I samtliga intervjuer menar man att det framkommit starka reaktioner på konkurrens-
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utsättning, framför allt från FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och 

Vuxna) som protesterar högljutt.  

4.2 Sammanställning av Halmstads kommun   
I Halmstads kommun har tre intervjuer genomförts. Intervjuerna har genomförts med en 

tjänsteman samt en politiker (fp) från majoriteten och en politiker (s) från oppositionen. 

Politikerna är verksamma dels i kommunens kommunala handikappråd och dels i 

socialnämnden.  

4.2.1 Historik 
I Halmstad har det sedan ett par år tillbaka byggts i snitt två nya gruppbostäder per år. 

Tjänstemannen lyfter även fram att det skett en utveckling vad gäller variationen på bostäder 

och i dagsläget byggs det inte enbart bostäder i fristående villor utan även i exempelvis i 

hyreshus. När de stora institutionerna lades ner flyttade alla ut till samma typ av bostad. Detta 

är inte aktuellt längre då man istället tittar på ett lämpligt boende utifrån individens önskemål 

och behov. Politikern från majoriteten menar att de sociala frågorna har stärkts mer och mer 

under åren samt att det även skett en ökad förståelse. En målsättning för kommunen har varit 

att sprida ut bostäderna i kommunen samt verka för en ökad integration. Politikern från 

oppositionen menar att man arbetat mycket med att tillgodose behovet av LSS-bostäder. Man 

har även arbetat med kvalitén samt att försöka anpassa bostäderna mer till individens behov. 

Från båda politikerna menas det att överklaganden från allmänheten har skett i samband med 

skapande av nya LSS-bostäder.  

         Statistik från Socialstyrelsen visar en ökning vad gäller personer med den aktuella 

insatsen i kommunen. Detta förklaras med olika aspekter. Vid intervjun med tjänstemannen 

menas det att varje år föds ett visst antal barn och några av dessa är funktionshindrade. Då det 

är stora barnkullar blir även antalet funktionshindrade fler. Från politikerna förklarar 

ökningen med att Halmstad är en inflyttningsort medan politiker från oppositionen anger olika 

förklaringar såsom exempelvis ett ökat medvetande kring LSS.   

         Från tjänstemannen lyfts dock fram att politikerna varit lyhörda och förstått att det 

behövts byggas ikapp behovet. Satsningar har gjorts i ett tidigt skede och mot bakgrund av 

detta klarar man nu läget vad gäller LSS-bostäder för vuxna i kommunen.    

 4.2.2 Nuläge 
I dagsläget finns gruppbostäder, med fem till sex platser, samt serviceboenden vilka beskriv 

som lägenheter med en gemensam lägenhet i närheten. Som en tredje variant nämns 
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boendestöd, vilket även har nämnts vid intervjuer i andra kommuner. Då boendestöd är en 

insats enligt SoL har jag mot bakgrund av detta inte valt att diskutera det närmre. Dock kan 

det nämnas att tjänstemannen anser det vara en boendevariant som kommer mer och mer. I 

kommunen finns det även möjlighet till boendekarriär.  

         Då termen valfrihet diskuterades menade politikern från majoriteten att detta anammas 

på så sätt att bostäderna byggs tillgängligt och väl utspridda i kommunen. Det menas vidare 

att alla människor ska få valfrihet men att det är viktigt att det byggs rätt från början, 

exempelvis utan trösklar och med stora toaletter som det finns utrymme för att människan ska 

kunna få hjälp. Politikern från oppositionen menar att det inte råder valfrihet vad gäller 

boende, vilket politikern menar att Alliansen hävdar. Det är inte valfrihet på så sätt att en 

person blir erbjuden en plats av Socialförvaltningen och vill man inte ha platsen får man ställa 

sig i kö till ett annat.  

         Samtliga intervjupersoner menar att LSS-bostäderna ser väldigt trevliga ut med en 

hemlik miljö och då personerna själva inreder sina lägenheter innebär det att lägenheterna inte 

är inredda på samma sätt. Personen från oppositionen menar dock att det inte går att komma 

ifrån att det skall vara så praktiskt och handikappsanpassat som möjligt. Från politiskt håll 

menar man att det finns kö till LSS-bostäder i kommunen. Politikern från oppositionen menar 

att om alla överklaganden inte hade inkommit, hade man troligtvis inte haft någon kö i 

kommunen. Vid intervjun med tjänstemannen gjorde jag tolkningen att det inte fanns någon 

direkt kö för närvarande. Tjänstemannen menar att alla boendeutredningar och beslut som tas 

kan verkställas. Vad gäller ekonomi menar tjänstemannen att det satsas tillräckligt. Politikern 

från majoriteten menar att frågor som rör LSS har hög prioritet och det är ingen som pratar 

om nedskärningar inom området. Politikern från oppositionen menar att det satsas tillräckligt 

på byggnation men inte till driften. 

4.2.3 Framtidsplaner 
Vad gäller framtidsplaner så skall tjänstemän på förvaltningen träffa brukare och 

brukarorganisationer, som har varit ute och tittat på olika gruppbostäder, för att fundera och 

diskutera kring hur kommande bostäder skall se ut. Rådande framtidsplaner är även att nya 

bostäder skall öppnas. Det finns inga direkta planer på att skapa någon ny typ av boende än 

redan existerande. Dock funderar man kring framtiden och hur ett annorlunda tankesätt skulle 

kunna te sig ut. Politikern från oppositionen lyfter fram att man tittar på hur man kan utveckla 

servicebostäder, som inte behöver vara anpassade i stor utsträckning utan där man kan bo 

samlande i samma hus men att man bor under mer självständiga boendeformer. Inspiration till 
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nya bostäder hämtas bland annat genom samarbete med Kalmar, Kristiansstad, Karlskrona, 

Växjö och Halmstad. Tjänstemannen lyfter även fram att personer i Hallands kommuner 

träffas. Inspiration hämtas även på olika utbildningar och genom studiebesök. Politikerna från 

majoriteten lyfter upp möten med andra politiker som inspirationskälla samt brukare och 

föräldrar. Politikern från oppositionen lyfter fram viss omvärldsbevakning. 

         I kommunen råder det politisk oenighet vad gäller konkurrensutsättning. Alliansen gick 

till val på konkurrensutsättning medan socialdemokraterna inte är intresserade av en 

upphandling utan anser snare att det är kommunen som skall driva verksamheten. I 

kommunen har det tagits beslut om att ett antal gruppbostäder skall konkurrensutsättas. I 

kommunen har man gjort en omfattande förstudie i vilken det har funderats kring hur 

konkurrensutsättning kan genomföras på bästa sätt. Politikern från majoriteten menar att 

konkurrensutsättning inte genomförs i penningbesparande syfte utan i strävan efter en ökad 

kvalité och en ökad valfrihet. Konkurrensutsättning anses stimulera till en ökad utveckling 

och en ökad förnyelse. Politikern från majoriteten menar att det är ytterst viktigt med en 

omfattande förstudie där olika krav finns specialiserade samt att förstudien görs i samarbete 

med de som är berörda. Om detta görs kan inte politikern från majoriteten se någon nackdel 

med konkurrensutsättning. Men åter poängteras vikten av en bra förstudie och en bra 

uppföljning samt att förändringar sker med försiktighet och ur ett brukarperspektiv. Politikern 

från oppositionen menade det motsatta; några fördelar med konkurrensutsättning kunde inte 

beskådas utan man menade snarare att konkurrensutsättning leder till otrygghet och oro för 

såväl brukare som personal.     

4.3 Sammanställning av Hylte kommun 
I Hylte kommun har intervjuer gjorts med två tjänstemän samt en politiker (c) i 

Omsorgsnämnden. Intervjun med tjänstemännen genomfördes som en mindre gruppintervju 

där de båda tjänstemännen intervjuades samtidigt.   

4.3.1 Historik 
I Hylte finns i dagsläget två gruppbostäder, vilka startade under 1990-talet samt omkring 

2004. Tidigare köpte kommunen platser på boenden i andra kommuner men detta görs inte 

längre och kan därmed beteckna den utvecklingen som skett i kommunen. Från politiskt håll 

spekulerar man över anledningen till att kommunen köpte platser på boenden i andra 

kommuner men sedan valde att starta ett eget boende. En anledning till att kommunen köpte 

platser var att behovet inte var kartlagt och att det, precis som på andra ställen, bedömdes vara 

för litet för att öppna ett eget boende i kommunen. Vad som vidare kan vara en anledning till 
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att det öppnades egna boenden kan vara dels vara en form av uppsökande verksamhet men 

även att de grupper som var och är berörda av insatsen upptäckte möjlighet till hjälp fanns och 

gav sig till känna. Vad gäller statistik, hämtad från socialstyrelsen, visar denna på en ökning 

vad gäller personer med den studerade insatsen i kommunen. Detta förklaras av 

tjänstemännen som ett resultat av att man tagit hem personer som tidigare bott i andra 

kommuner men som man nu kan tillgodose behoven för i den egna kommunen. Från politiskt 

håll väljer man istället att förklara ökningen i statistiken med att åter lyfta fram de aspekter 

som diskuterades under frågan rörande historik, det vill säga att behoven har blivit mer 

synliga samtidigt som man har blivit mer medveten om vilka möjligheter som finns. 

Anledningen till att statistiken varit jämn de senaste åren förklaras av samtliga 

intervjupersoner med att det är den kapacitet som finns i kommunen för närvarande.  

4.3.2 Nuläge   
I dagsläget finns det två gruppbostäder i Hylte kommun, vilket nämndes här ovan. Utöver 

detta finns även statilitlägenheter, vilka är placerade i trappuppgången jämte gruppbostaden. I 

dagsläget används de av personer som inte tillhör LSS men det förs diskussion om att dessa i 

framtiden kanske kan fungera som en form av träningslägenhet. Detta är dock enbart något 

som är under diskussion.  

         Samtliga intervjupersoner anser att valfriheten blir begränsad i och med kommunen 

enbart besitter två gruppbostäder. Dock så strävar man efter att arbeta med både föräldrar och 

ungdomar för att diskutera hur man vill att framtida bostäder skall vara utformade. Att vara 

med och påverka framtida bostäder kan sägas bidra till valfrihet menas det vid intervjun med 

tjänstemännen. Ur politiskt perspektiv menar man att valfrihet är ett ord som bör användas 

med försiktighet. Vidare menar man att valfriheten bli begränsad i och med att personen 

besitter ett handikapp. Dock så försöker man att tillgodose de behov som finns inom olika 

handikapp inom de resurser som man förfogar över.   

         De båda bostäderna är belagda i närhet till vanlig bebyggelse. En av bostäderna ligger i 

Torup och den andra i Hyltebruk Den ena bostaden är utformad som en större villa medan det 

andra gruppboendet ligger mer inspräng i vanlig bebyggelse. Båda bostäderna är utformade 

icke-institutionell så långt det har varit möjligt. Bostäderna har öppna planlösningar. Det 

beskrivs i en av intervjuerna som ”lägenhetspräglat”. Både tjänstemän och politiker menar att 

det inte finns någon formell kö i kommunen. Samtliga beslut har även kunnat verkställas. Det 

finns även en ledig plats på en gruppbostad i kommunen. Dock väntar man att det skall 

komma fler personer. Mot bakgrund att det ej finns någon kö och att det finns ledig plats 
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anses det från tjänstemännens sida att det ekonomiskt sätt satsas tillräckligt på LSS-bostäder 

för vuxna i kommunen. Politikern menar att det kommer att behöva satsas mer i framtiden i 

och med behovet av utbyggnad. 

4.3.3 Framtidsplaner 
Bedömningar talar för ett behov av utökade boenderesurser i kommunen och för närvarande 

diskuteras utformning på dessa bostäder. Det finns inga bestämda planer på att utveckla någon 

ny typ av bostad i kommunen men det är heller ingen självklarhet att bostäderna ska vara 

utformade på samma sätt som de två som finns i kommunen idag. Detta är aspekter som lyfts 

fram både från tjänstemän och från politiskt håll. Till hösten skall man, tillsammans med 

ungdomar och föräldrar, påbörja en form av ”kartläggning” där man ska diskutera hur man 

kan tänka sig att bo i framtiden och i vilka områden i kommunen som är eftertraktade. Från 

såväl tjänstemän som politiskt lyfts det fram att man kan tänka sig att satsa på mer integrerade 

boendeformer i form av lägenheter som ligger både utspridda och integrerade i vanlig 

bebyggelse. Från politiskt håll lyfts det även fram att man diskuterar att hyra in sig i redan 

befintliga bostäder snarare än nybygge av LSS-bostäder. Detta kan ses som ett sätt att undvika 

institutionalisering av bostäderna och verka för en ökad integrering. 

         Idéer och inspiration till utveckling av LSS-bostäder hämtas från olika kommuner, 

genom bland annat studiebesök. Från politiskt håll väljer man även att lyfta fram Region 

Halland och menar att det finns ett visst, men inte särskilt väl utvecklat, samarbete inom 

ramen för Region Halland. Det menas att Halland är ett litet län, med få kommuner som gör 

att arbetet på regional nivå underlättas i och med de korta geografiska avstånd som råder. 

Såväl föräldrar som brukare verkar som inspirationskälla. Inspiration hämtas även exempelvis 

genom samtal med FUB. Det råder inte någon politisk enighet kring konkurrensutsättning och 

vid intervjun med politikern menar man att de som är emot konkurrensutsättning är för 

närvarande i majoritet. 

4.4 Sammanställning av Kungsbacka kommun  
I Kungsbacka har två personer intervjuats varav den ena har haft en position i form av 

tjänsteman och den andra personen sitter med i handikappnämnden i Kungsbacka kommun. 

Viktigt att notera är att Kungsbacka skiljer sig från övriga halländska kommuner på så sätt att 

det i kommunen existerar en egen nämnd för handikappsfrågor. Denna nämnd finns sedan ett 

par år tillbaka. Den politiker (s) som intervjuats till uppsatsen menar att skapandet av en 

handikappnämnd har lett till att handikappfrågor blivit mer synliga.  
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4.4.1 Historik 
Vad gäller historik menas det från tjänstemannens sida att den största förändringen som skett 

vad gäller LSS-bostäder är att personerna som bor i bostäderna har fått tydligare diagnoser. 

Detta innebär att personerna kan stödjas på ett bättre sätt utifrån sin funktionsnedsättning än 

vad som var möjligt tidigare. Vad gäller själva bostaden så har förändringar skett vad gäller 

sättet att utforma boendet. Tidigare var det vanligt att man byggde enrumslägenheter med 

trinettkök medan dagens lägenheter är fullvärdiga. Från politiskt håll menas det att det inte 

finns så många handikappslägenheter i kommunen men de existerande lägenheterna är i 

dagens standard. Vad gäller diskussionen rörande statistik över antalet personer med den 

aktuella insatsen i kommunen så menas det från tjänstemannens håll att den ökning som 

statistiken visar bör ses som helt naturlig då kommunens invånarantal ökar som stort. 

Nationell sätt kan man säga att ca 1 % av befolkningen är i behov av stöd och service enligt 

LSS och då kommunens invånarantal ökar ter det sig naturligt att det sker en ökning av 

personer som är i behov av en bostad med stöd och service enligt LSS. Man menar från 

politiskt håll att det totalt sätt kan vara så att det finns fler personer som har rätt till en LSS-

bostad och därmed sker det en ökning även i Kungsbacka kommun.  

4.4.2 Nuläge 
I Kungsbacka finns alla tre boendeformer; gruppbostad, servicebostad och annan särskilt 

anpassad bostad. Tjänstemannen uppger även att det finns även möjlighet till boendekarriär. 

För tre år sedan fanns inte denna möjlighet i samma utsträckning då det i kommunen enbart 

fanns gruppbostäder som boendeform. Oftast sker boendekarriär i form av flytt från 

gruppbostad till servicebostad. Tjänstemannen uppger i samband med diskussionen rörande 

valfrihet att man i boendena arbetar med att stödja personer i att göra egna val. Vad gäller val 

av bostad är detta svårare. Om en person vill bo på ett speciellt ställe tvingas den vänta tills 

platser finns lediga just där.  

         Vad gäller frånvaro av institutionell prägel på LSS-bostäderna i kommunen menas det 

från såväl tjänstemannens som från politikerns håll att det inte råder någon institutionell 

prägling på bostaden. Vid intervjun med politikern menas det att bostäderna är byggda med 

egna ingångar, kök och sällskapsrum. Några är även individuellt anpassade. Detta gör att man 

ej får institutionell känsla. Det menas även att bostäderna ligger utspridda i kommunens olika 

områden samt även insprängda i områdena. Då man i kommunen planerar nya områden 

försöker man få med en handikappbostad i planen. Tjänstemannen lyfter fram, att i och med 

att personen hyr lägenheten så är det även personen som inreder den. Därmed ges det inget 
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intryck av en institution. I några av gruppbostäderna hålls så kallade ”brukarråd”. Dessa kan 

ses som en form av ”bostadsrättsförening”, där personerna som bor i bostaden träffas och 

diskuterar exempelvis hur de gemensamma utrymmena skall inredas och vilka trivselregler 

som skall vara rådande. Vad gäller ekonomi framkom det vid de båda genomförda 

intervjuerna att det satsas tillräckligt med pengar. Från politiskt håll menas det att det inte 

finns någon kö som är känd till LSS-bostäder i kommunen. Vad gäller verkställda beslut har 

inga uppgifter lämnats. 

4.4.3 Framtidsplaner 
Vid intervjun med tjänstmannen menades det att det i kommunen kommer att satsas på 

servicelägenheter. Vid intervjun med politikern framkom det att det finns planerade LSS-

bostäder i varje nytt bostadsområde som planeras. I kommunen har man kunskap om att det i 

framtiden kommer personer som är i behov av LSS-bostad. Vidare framtidsplaner är även att 

bostäderna skall ligga inspränga i områdena. Dock så råder det bostadsbrist i Kungsbacka och 

därmed är det viktigt att bostäderna finns med i planen för de nya bostadsområdena. Dock 

råder det inga specifika planer på att utveckla någon ny typ av boendeform än de redan 

existerande boendeformerna. 

         Inspiration och idéer till utveckling av LSS bostäder hämtas bland annat genom olika 

studiebesök. I kommunen råder det även ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker 

samt medarbetare emellan. Från politiskt håll hänvisas det tjänstemännen. I Kungsbacka har 

kommunfullmäktige tagit beslut om att verksamheter skall konkurrensutsättas. Vid intervjun 

med tjänstemannen specificeras detta till information om att nästa LSS-bostad som byggs 

skall konkurrensutsättas. Tjänstemannen menar att de reaktioner som getts från FUB har varit 

positiva.  

4.5 Sammanställning av Laholms kommun 
Den information som sammanfattas här nedan bygger på två intervjuer gjorda med två 

tjänstemän. Intervjuerna är dock gjorda vid olika tidpunkter. Anledningen till att någon 

politiker inte intervjuats tar sin grund i den utvecklingsfas som sker i kommunen för 

närvarande och vid den tiden då intervjuerna lämpligen skulle ha genomförts var de politiker 

som är insatta i LSS bortresta på olika studiebesök. Mot bakgrund av att de enbart intervjuats 

två tjänstemän har jag valt att benämna dessa som tjänsteman A och tjänsteman B istället för 

att skriva deras titel.  
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4.5.1 Historik  
Tjänsteman A har enbart jobbat inom området i ett halvår och har därmed svårt att återge 

någon historisk återblick. Dock lyfts det fram att det inte skett några stora förändringar på de 

tre gruppbostäder som drivs i kommunal regi de senaste tio åren, utan det har sett ganska så 

likt ut. Man nämnde även att de personer som bor på en gruppbostad bor där ganska länge. 

Tjänsteman B menar att en viktig aspekt att lyfta fram är att 30 % av LSS-verksamheten har 

lagts ut på entreprenad. Detta skedde 2002. Innan dess fanns en mindre del av LSS-

verksamheten ute på entreprenad. Den insats som studeras i denna uppsats ingår i den del av 

LSS-verksamheten som konkurrensutsatts. I dagsläget finns tre gruppbostäder och en 

servicebostad ute på entreprenad. I kommunen har även en gruppbostad avvecklats samt att 

bostäder har gjorts om och klassas nu som ”särskilt anpassad bostad”.  

         Statistik från socialstyrelsen visar en ökning av antalet personer med insatsen ”bostad 

med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad” mellan åren 2001-2003. 2003 sker 

dock en vändning i statistiken och åren därpå minskar antalet personer med insatsen. 

Tjänsteman B förklarar nedgången i statistiken med en misstolkning av LSS. I kommunen 

beviljades det ”särskilt anpassad bostad” till personer med boendestöd enligt SoL. I en 

”särskilt anpassad bostad” ingår inte omvårdnad utan istället har en fysisk justering gjorts i 

bostaden. Denna fysiska förändring gjordes inte utan personerna fick snarare mer stöd i 

hemmet. Detta låg till grund för den feltolkning som gjordes och då detta korrigerats har 

statistiken minskat.    

4.5.2 Nuläge  
I Laholm existerar gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Vidare 

utvecklar tjänsteman B att servicebostäderna är byggda antingen i en trapphusmodell, där 

lägenheterna är placerade i ett höghus med en gemensamhetslokal i närheten men det finns 

även servicelägenheter placerade i ett tvåvåningshus. Båda intervjupersonerna anser att det 

finns möjlighet till boendekarriär i kommunen. Tjänsteman A menar att det finns en möjlighet 

att flytta från en gruppbostad till en egen lägenhet och då få boendestöd enligt SoL, men 

menar att även det omvända är möjligt. Om en person är i behov en mer hjälp kan den flytta 

från en egen lägenhet och till en gruppbostad.         

         Tjänsteman B menar att då en person söker bostad är det viktigt att få fram vad den 

enskilde vill ha för typ av bostad. Vidare menas det att det även är viktigt att klargöra vilket 

behov av omvårdnad som finns. Valfriheten blir dock begränsad på så sätt, att det är rättsligt 

hållbart att enbart erbjuda en person en LSS-bostad där det finns någon ledig och den passar 
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för den enskildes behov. Dock skall det alltid framgå i en LSS-utredning vad den enskilde 

själv vill samt även dess anhöriga eller företrädare. Tjänsteman A menar att personerna har 

ganska stor valfrihet på så sätt att de alltid kan tacka nej till en bostad och ställa sig i kö till en 

annan. Då bostäderna är placerade i vissa delar av kommunen kan en person, mot bakgrund av 

detta, inte bo precis var den vill.          

         De båda intervjupersonerna anser att de existerande LSS-bostäderna inte ger ett 

institutionellt intryck, utan lyfter fram att de som bor i bostäderna själva inreder sina 

lägenheter. Båda intervjupersonerna lyfter fram att bostäderna ligger utspritt i kommunen. 

Vad gäller kö informerar båda intervjupersonerna om att det inte finns någon kö i formell 

mening i kommunen. Tjänsteman A menar även att det inte finns någon som sökt gruppbostad 

och inte fått det verkställt. Tjänsteman B menar att ”kö” är ett svårt och diskuterbart begrepp. 

I en kommun kan det finnas en informell kö. Det finns ofta kännedom om de bostäder som 

finns i kommunen och om det inte finns någon ledig plats på den bostaden som en person vill 

bo så kanske personen väntar med att söka bostad tills där finns en plats ledig just där. Båda 

intervjupersonerna menar att det satsas tillräckligt ekonomiskt sätt på LSS-bostäder för vuxna 

i kommunen. Tjänsteman A menar att då det finns lediga platser på gruppbostäderna i 

kommunen kan man, mot bakgrund av detta, anse att det satsas tillräckligt.  

4.5.3 Framtidsplaner 
Båda intervjupersonerna lyfter fram att det sker mycket kring LSS för närvarande i 

kommunen vilket tar sin grund i att kommunen befinner sig i ett stort utvecklingsarbete. 

Studiebesök i såväl svenska kommuner men även utanför landets gränser har gjorts för att 

studera hur man arbetar med LSS-frågor där. Vid studiebesöken har en stor insamling 

material gjorts. Laholms kommun har vänorter i Norge, Danmark, England och Polen och 

dessa har besökts. Tjänsteman A lyfter fram att såväl politiker samt chefer och personal har 

medverkat.  För att rikta fokus på LSS-bostäder så menar tjänsteman B att det sker en form av 

inventering, vilken sker mycket på individnivå. Det kartläggs dels vilka behov som finns men 

även vilka önskemål som är rådande. Såväl tjänsteman A som tjänsteman B menar att det inte 

finns några direkta planer på att utveckla någon ny typ av boende än de redan existerande. 

Dock nämner båda att pratas om LSS-boende med specifika inriktningar, exempelvis autism. I 

kommunen finns ingen bostad som enbart är inriktad på autism i dagsläget. Tjänsteman B 

menar att den inventering som görs i kommunen skall visa vad det finns för behov av 

bostäder.  



 32 

Inspiration och nya idéer till utveckling av LSS-bostäder hämtas på de studiebesök som 

gjorts. Tjänsteman A väljer även att lyfta fram att det är många som arbetar inom LSS och då 

man hjälper varandra mycket kan detta leda fram till uppkomst av nya idéer och inspiration. 

Tjänsteman B väljer, förutom studiebesök, att lyfta fram intresseorganisationer samt ett nära 

samarbete med personerna själva som källa till inspiration och nya idéer. En ny upphandling 

av de LSS-bostäder som ligger ute på entreprenad är aktuell eftersom nuvarande avtal går ut 

vid årsskiftet. Framtidsplanerna är dock enbart en upphandling av de 4 bostäder med särskild 

service enligt LSS som redan finns ute på entreprenad. Detta är uppgifter som erhållits via e-

post från stadshuset. Vad gäller konkurrensutsättning menar tjänsteman A att kommunen är 

geografiskt indelad. För att exemplifiera så är de gruppbostäder som finns i Attendo Cares 

regi placerades i centrum och i Våxtorp, medan tjänsteman A själv ansvarar för tre 

gruppbostäder som är placerade i Knäred samt inne i Laholm. Beroende på vart i kommunen 

man vill bo är det Attendo Care respektive Laholms kommun som driver bostaden.    

4.6 Sammanställning av Varbergs kommun 
I Varberg har det genomförts tre intervjuer. De personer som intervjuats besitter positioner i 

form av tjänsteman samt en politiker (m) från majoriteten och en politiker (s) från 

oppositionen. De båda politikerna är aktiva i socialnämnden. 

4.6.1 Historik 
Vad gäller frågor rörande historik och utveckling så menas det under intervjun med 

tjänstemannen att man gått mycket från gruppbostäder, där man bor i en grupp på 4-6 

personer till att i dagsläget vara mer inriktade på trapphusboende med mer flexibel personal 

som förflyttar sig mellan lägenheterna. Ett trapphusboende är utformat på så sätt att de boende 

har varsin lägenhet, vilken är standardutförd, samt att det även finns gemensamhetsutrymme. 

Lägenheterna i kan beskrivas som servicelägenheter. Tjänstemannen lyfter fram att år 2002 

byggdes ”Navet”, vilket är lägenheter (cirka 6-7) med en fast personal och 

gemensamhetsutrymme. Det senaste projektet som kom till i kommunen startade 2007 och 

består utav 9 stycken lägenheter, såväl ettor som tvåor samt även en personallägenhet. 

Konceptet bygger på att personer bor i en vanlig lägenhet. Dock är det inte att förglömma att 

det finns personer som behöver ha det mer tillrättalagt, men man menar att det ena inte 

behöver verka uteslutande för det andra. Den intervjuade tjänstemannen tror vidare att det är 

farligt att se på LSS-bostäder trendmässigt, det vill säga att det vid en tidpunkt enbart skall 

finnas just en specifik typ av boende. Men då det i kommunen sakandes ett mer friare boende 

så skapades detta. Det har även varit en stor efterfråga på den typen av boende. Dock finns det 
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tomma platser på de traditionella gruppbostäderna och därmed finns det inte någon brist på 

boende i Varberg. Politikern från oppositionen upplever att den största förändringen vad 

gäller handikappsfrågor är att man inte längre ifrågasätts när man vill skapa något för de 

handikappande, vilket det gjordes för en tid sedan. I dagens samhälle har skett en ökad 

förståelse. Det strävas efter att integrera handikappade personer i samhället, vilket står i 

kontrast gentemot tidigare förhållanden för de handikappade. Viljan att integrera individen i 

samhället kan även knytas an till LSS-bostäder och integration av dessa. Dock menar politiker 

att detta stöter på motstånd och lyfter här fram att det har funnits grannar till en LSS-bostad 

som menat att priset på deras hus skulle sjunka om man startar en LSS-bostad nära inpå.  

         I den statistik som hämtats från socialstyrelsen sker det 2006 en markant minskning av 

antalet personer med en bostad med särskild service enligt LSS, för att sedan året därpå stiga 

drastiskt. Tjänstemannen menar att år 2006 började LSS-personkrets 3 att tillhöra Individ och 

familjesektionen och att det mot bakgrund av detta har blivit ett fel i rapporteringen. Det 

menas även att antalet hela tiden har ökat. Även politikern från majoriteten menar att en 

ökning i statistiken stämmer överens med hennes egna upplevelse. Vidare menas det att LSS 

är en grupp som ökar och att även kostnaderna för LSS har stigit. I intervjun med politikern 

från oppositionen spekuleras det kring att nedgången i statistiken kan förklaras med att 

personer sökt andra insatser istället så att man mot bakgrund av detta inte haft ett behov av 

och därmed inte sökt en LSS-bostad.  

4.6.2 Nuläge 
I Varberg finns i dagsläget gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. 

Dock menas det från tjänstemannens perspektiv att det idag är väldigt sällsynt med annan 

särskilt anpassad bostad. Dock menas det att det råder ett ökat tryck på servicebostäder och i 

kommunen finns det en fjärde enhet på gång. I intervjun med politikern från majoriteten lyfts 

det även fram att det i några av gruppbostäderna finns en lägenhet som byggt till och som 

ligger lite vid sidan om, med en egen ingång som skulle kunna fungera som ett steg i träning 

till ökad självständighet. Från tjänstemannen lyfts det fram att det i kommunen finns 

möjlighet till boendekarriär, detta speciellt nu när det finns olika typer av boenden. 

         Då valfrihet diskuterades menade tjänstemannen att det var svårt att säga att en person 

ska kunna välja fritt eftersom det inte finns något gediget utbud. Även politikern från 

majoriteten menade att personer inte har så mycket att välja på utan det handlar snarare om 

vart där finns platser lediga. Dock menas det under intervjun med tjänstemannen att 

handläggarna försöker ta personliga önskemål och behov i beaktning. Ofta så håller 
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personerna lite på sin ansökan och menar att de gärna vill ha reda på då det blir något ledigt 

som kan passa personen. Där är därmed viktigt med planering med föräldrar så kommunen får 

information om ungefär när det känns aktuellt med en bostad.  

         Vad gäller frågan rörande institutionell prägel så menade tjänstemannen att LSS-

lägenheter finns i flerfamiljehus. I flerfamiljehusen finns inga tillrättalagda lägenheter utan 

det är helt vanliga standardlägenheter. Om en person är i behov av anpassning så görs det i 

just den aktuella personens lägenhet. Från politiker från majoriteten lyfts det fram att 

bostäderna i dagsläget ligger utspridda över kommunen samt inne i bostadsområdet. Vad 

gäller kö till LSS-boende menar tjänstemannen att det inte finns kö enligt personkrets 1 och 2. 

Det finns till och med lediga platser. I ett kompletterande e-post från anställd på förvaltningen 

menas det, att det inte finns någon i personkrets 3 som väntar på en bostad. Vad gäller icke-

verkställda beslut så finns där en person i kommunen som fått ett beslut men inte fått det 

verkställt. Dock pågår en plan vilket personen är medveten om. I kommunen finns det ett 

antal personer som frågar efter ett boende för autism och som väntar på att den typen skall 

byggas. Samtliga respondenter anser att det satsas tillräckligt ekonomiskt sätt.   

4.6.3 Framtidsplaner 
Från såväl tjänstemannens som från politiskt håll menas det att framtidsplanerna i kommunen 

är att bygga boende för personer med neuropsykiska diagnoser, exempelvis autism. Vidare 

menar tjänstemannen att nybyggnationerna i kommunen skall bevakas och att det skall göras 

försök i att få in LSS-bostäder i planerna.  Vad gäller idéer och inspiration till utveckling av 

LSS-bostäder så menar politikern så majoriteten att man studerar andra kommuner och ser om 

det finns några bra exempel. Tjänstemannen menar att man påverkas av omgivningen och den 

debatt som pågår. Ur detta kan sedan nya idéer skapas. På frågan om det finnas planer på att 

utveckla någon ny typ av boende så lyfts boendet neuropsykiska diagnoser fram.  

         Det finns inga bestämda framtidsplaner som rör konkurrensutsättning eftersom man 

enbart diskuterat det och inga beslut är tagna. I kommunen råder det inte en politisk enighet 

kring dessa frågor. Vid intervjun med politiker från oppositionen menar man att om det skall 

ske en upphandling så borde även kommunen vara med och lämna anbud. Om kommunens 

anbud är det bästa skall också kommunerna få driva verksamheten. Detta är något de 

borgerliga partierna ställt sig emot.  Såväl politikern från majoriteten som från oppositionen 

har nämnt FUB då det talades om inkomna reaktioner från anhöriga på konkurrensutsättning. 

Politikern från oppositionen menar att FUB sa nej sist konkurrensutsättning var uppe till 

diskussion och gör det än idag. Politikern från majoriteten menar istället att FUB är skeptiska.   
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5. Analys 
I analysen har jag valt att göra en uppdelning i form av ett avsnitt för jämförelser mellan 

kommunerna vad gäller historik, nutid samt framtidsplaner för att lyfta fram såväl likheter 

samt olikheter kommunerna emellan. I detta kapitel diskuterar jag även skillnader i åsikter 

mellan tjänstemän och politiker. I avsnitt två och tre knyts intervjumaterialet an till 

spridningsteorin samt till tidigare forskning.  

5.1 Jämförelse mellan kommunerna i Halland  
I en jämförelse mellan kommunerna i Halland blir det tydligt att utvecklingen vad gäller LSS-

bostäder för vuxna har kommit olika långt. I de flesta av kommunerna har man utvecklat 

tänkandet vad gäller LSS-bostäder och skapat mer individuella och självständiga 

boendealternativ i form av lägenheter. Den kommun som skiljer sig från övriga är Hylte, där 

det enbart existerar gruppbostad som boendeform. Dock råder det utvecklingsplaner i Hylte 

kommun och funderingarna går i liknande riktning som i övriga kommuner i Halland.  

         Då intervjupersonerna fick kommentera den statistik från socialstyrelsen som visar antal 

personer i kommunerna med en bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad 

bostad enligt LSS § 9 p 9, uppkom det skillnader i hur statistiken kommenterades. I de 

kommuner där det skett svängningar i statistiken kunde tjänstemännen till viss del förklara 

dessa svängningar med mer konkreta anledningar än vad det gjordes från politiskt håll. Även 

frågor rörande ekonomisk satsning skiljer sig till viss del åt. Samtliga tjänstemän som 

intervjuats har uppgett att de anser det satsas tillräckligt på LSS-bostäder för vuxna i 

kommunen. Politikerna har i vissa fall besvarat frågan antingen med att reflektera bakåt och 

menar att man borde ha satsat mer förr men även genom att reflektera framåt och mena att det 

kommer att kräva mer satsningar i framtiden.   

         Vad gäller sättet att arbeta med frågor rörande LSS-bostäder finns det flera likheter 

mellan kommunerna. I samtliga kommuner uppges det att man arbetat bort institutionaliserade 

präglingar på bostäderna så långt det varit möjligt och man har skapat en fin och hemlik miljö. 

Man har även arbetat för att integrera bostäderna i övrig bebyggelse. Det menas dock från 

samtliga håll att valfriheten vad gäller en LSS-bostad för vuxna är på olika sätt begränsad.  

         Då man talar om kö och icke-verkställda beslut är synen positiv. Det menas i flera 

kommuner att man inte har några icke-verkställda beslut. I Varberg rapporterades det i en e-

post från förvaltningen att det för närvarande fanns en person som inte fått sitt beslut 

verkställt men att det pågår en planering, vilken den berörde personen är medveten om. I 

Kungsbacka har dock inga uppgifter lämnats och i Laholm specificerades svaret till 
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gruppbostäder. Dock menade man att alla personer som sökt gruppbostad även fått det 

verkställt. Uppgifterna har getts via kompletterande e-post. I några kommuner har det även 

uppgetts att det finns någon person eller några personer som själva velat ha en bostad först 

efter sommaren eller till nästa år då det i kommunen startas nya bostäder. Kö är dock ett svårt 

begrepp att använda för att visa behovet av LSS-bostäder i en kommun, eftersom man uppger 

i flera intervjuer att det är förekommande att personer väntar med att söka en bostad tills man 

vet vad det finns för alternativ eller tills där är en ledig plats på ett specifikt boende. Det kan 

därmed finnas ett behov i kommunen trots att det inte finns någon direkt kö. Mot bakgrund av 

detta anser jag att verkställda beslut bättre visar läget i kommunerna. Utifrån 

intervjumaterialet kan man utläsa att det finns väldigt få icke-verkställda beslut i Halland, 

vilket visar en god situation vad gäller LSS-bostäder för vuxna.  

         Vad gäller framtidsplaner planeras en byggnation i samtliga kommuner. I Laholm talas 

det om att bygga bostäder för personer med specifika inriktningar, exempelvis autism. Även i 

Varberg skall man satsa på bostäder för personer med neuropsykologiska diagnoser, även här 

exempel autism. I flera kommuner är även frågor rörande konkurrensutsättning en del av 

framtidsplanerna. Hylte kommun utgör dock ett undantag mot bakgrund av att man inte 

diskuterat konkurrensutsättning vad gäller LSS-verksamheten. Frånsett Hylte är frågan aktuell 

i övriga kommuner. Dock befinner sig kommunerna på olika genomförandeplan, vilket kan 

utläsas här nedan. 

• Ej diskuterat konkurrensutsättning av LSS-bostäder: Hylte 

• Under diskussion: Varberg 

• Fattat beslut om konkurrensutsättning: Halmstad, Kungsbacka 

• Har redan genomfört konkurrensutsättning: Falkenberg, Laholm 

Man kan tydligt utläsas att det sker en politisk trend i Halland vad gäller konkurrensutsättning 

eftersom det i fem av sex kommuner har skett en utvecklingsriktning, vilken går mot 

konkurrensutsättning. I de kommuner där två politiker intervjuats blir det dock tydligt att det 

inte råder någon enighet kring konkurrensutsättning. De borgerliga majoriteterna runt om i 

länet ser positiv på konkurrensutsättning och har fattat beslut om detta, eller som i Varberg, 

fört upp det till diskussion. Socialdemokraterna däremot är inte överförtjusta i 

konkurrensutsättning, vilket det uttryckts på flera håll.  
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För att ge en sammanfattande bild av situationen vad gäller frågor som rör arbetet kring LSS-

bostäder i Hallands sex kommuner har nedanstående tabell skapats.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av kommunerna i tabellform.  

 
 
 
Kommun 

Icke-verkställa 
beslut 

Bestämda planer 
på att utveckla ny 
typ av boende 

Läge vad 
gäller 
konkurrens- 
utsättning 

Politisk enighet 
kring 
konkurrens- 
utsättning 

Falkenberg Nej  Nej Genomfört Nej 
Halmstad Nej Nej Tagit beslut Nej 
Hylte Nej Nej Ej diskuterat Nej61 
Kungsbacka Ej uppgifter Nej Tagit beslut Oklart62 
Laholm Nej63 Nej Genomfört Ej uppgifter 
Varberg Ja, ett icke-verk-

ställt beslut. 
Ja Under 

diskussion 
Nej64 

 
I ovanstående tabell kan det tydligt utläsas att det för närvarade inte finns några bestämda 

planer på att utveckla någon ny form av boende än de redan existerande formerna. Varberg 

utgör dock ett undantag då man bestämt i kommunen att bygga ett LSS-boende för personer 

med neuropsykiska diagnoser. Det existerar inte något sådant boende i Varberg för 

närvarande.  

5.2 Teorianknytning 
Schmidt menar att interaktion och utbyte av nya idéer underlättas av korta geografiska 

avstånd. Vad gäller inspiration och nya idéer har följande fråga ställts till intervjupersonerna;  

- När det diskuteras utveckling samt förändringar av LSS-bostäder, varifrån hämtar ni 
idéer och inspiration? 

 
 Frågan är relativt vid och inbjuder till flera olika svarsalternativ. Dock ville jag inte 

formulera frågan på ett sätt att den kunde verka och tolkas som ledande, exempelvis att fråga 

konkret om kommunerna i Halland samarbetar och utbyter idéer. I metodlitteratur menar man 

att det är viktigt att frågor skall vara så neutrala som möjligt på så sätt att de inte får leda till 

exempelvis ett positivt eller negativt svarsalternativ.65 I sammanställningarna av genomförda 

intervjuer kan man dock utläsa att det bör finnas någon form av samarbete och därmed även 

                                                 
61 Uppgifterna erhölls vid intervju med omsorgsnämndens ordförande.  
62 Den intervjuade politikern menade att socialdemokraterna inte är överförtjusta i konkurrensutsättning. Man 
ansåg det vara bra till viss del men menade att det inte fick bli för mycket. Någon borgerlig politiker har inte 
intervjuats i kommunen och därmed kan det inte göras någon jämförelse blocken emellan.   
63 Uppgifterna har specificerats till gruppbostäder.  
64 Socialdemokraterna menar att om det sker en upphandling skall även kommunen få vara med och lägga ett 
anbud. Detta är något som de borgerliga säger nej till.  
65 Dahmström, 2005: 126 
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en form av inspirations- och idéutbyte eftersom två personer uppger konkret på frågan att man 

träffar personer i de halländska kommunerna samt att det finns ett visst samarbete inom ramen 

för Region Halland. För att knyta till innovationsteorin kan det därmed konstateras att det 

troligtvis råder ett visst samarbete inom länets gränser men att det även kan tolkas som om 

detta inte är av sådan omfattande karaktär att det spontant väljs att nämnas som idé- och 

inspirationskälla. Huruvida man funnit inspiration till någon specifik utveckling är inget som 

nämns spontant.   

         Mot bakgrund av den information som getts i kapitel 5.1 kan jag dock uppfatta läget vad 

gäller arbetet kring LSS-bostäder som att goda samarbetsmöjligheter råder inom länet med 

tanke på att man spekulerar i att bygga ungefär samma typ av boende, exempelvis bostäder 

för personer med autism, samt olika former av integrerade lägenheter.   

5.3 Jämförelse med tidigare forskning 
Vid flertalet tillfällen i den tidigare forskning som nämnts konstaterar man att det råder stora 

problem vad gäller LSS-bostäder för vuxna. Genom den information som framkommit i 

uppsatsen kan det konstateras att nuläget i de halländska kommunerna inte överensstämmer 

med den problemartade bilden i tidigare forskning med exempelvis flertalet ickeverkställda 

beslut. Dock kan detta uttalande givetvis enbart spegla de kommuner där uppgifter lämnats 

och som jag därmed har kunnat få en bild över det aktuella läget. I några kommuner menas 

det till och med att det finns lediga platser på gruppbostäderna, vilket kan tolkas som att det 

inte råder bostadsbrist i kommunen.  

         I ett uttalande av Paulsson beskrivs situationen vad gäller bostäder som väldigt mörk på 

vissa platser.66 Det beskrivs att individer och familjer som blivit beviljade stöd och service 

enlig LSS inte får den bostaden som de är i behov av. Jag anser bilden vara för mörk och 

menar snarare att det kan utläsas en vilja att tillgodose de olika behoven i de halländska 

kommunerna. Man kan här dra paralleller till exempelvis byggnationen av bostäder för 

personer med autism samt att man i kommunerna lägger stor vikt vid såväl föräldrars samt 

brukares åsikter vid utveckling av LSS-bostäder. Vidare Paulsson menar att några personer 

inte hade någon adekvat bostad eller någon bostadsform över huvudtaget.67 Med tanke på att 

de kommuner i Halland som gett mig uppgifter uppger att de kan verkställa alla beslut samt 

att det i vissa kommuner även finns lediga platser på gruppbostäderna kan inte Paulssons bild 

vara gällande för de halländska kommunerna i dagsläget.       

                                                 
66 Se sida 4f i denna uppsats. 
67 Se not 66. 
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6. Sammanfattning och slutsatser 
I denna uppsats riktas fokus på hur man arbetar med frågor som rör LSS-bostäder för vuxna 

(§ 9 p 9) i Hallands sex kommuner. Mot bakgrund av detta har såväl tjänstemän som politiker 

intervjuats för att få information om hur man arbetar i respektive kommun. Jag kan genom 

analyser av mitt intervjumaterial se att man redan nu arbetar på liknande sätt i flera 

kommuner, och har planer på att arbeta på liknande sätt i framtiden i andra kommuner, där 

man exempelvis bjuder in föräldrar och brukare till att vara med och ge önskemål rörande 

framtida bostäder i kommunen. I samtliga kommuner försöker man göra vad som är bäst för 

individen.  

         Vad gäller boendeformer har man i flera kommuner satsat på lägenheter där personer 

bor under mer självständiga boendeformer eller har framtidsplaner som går i den riktningen. 

Dock finns det även gruppbostäder kvar i samtliga kommuner. I kommunerna har man arbetat 

bort den institutionella präglingen på LSS-bostäder så långt det varit möjligt och miljön 

beskrivs som ”hemlik”. Det framkommer i intervjuerna att valfriheten rörande LSS-bostäder 

bör av flera anledningar ses som begränsad. Vad gäller utvecklingen av LSS-bostäder i 

Hallands kommuner är det rimligt att påstå att denna har gått framåt i de flesta kommuner på 

så sätt att kommunerna kan erbjuda olika boendealternativ i form av både gruppbostad och 

servicebostad. Då man i en del kommuner bjuder in föräldrar och brukare till samtal för att 

diskutera kommande bostäder ser jag även en tendens till att vilja utveckla bostäderna. Dock 

är det viktigt att lyfta fram att de flesta kommuner ännu inte har tagit beslut om någon ny 

form av bostad i kommunen, vilket kan utläsas i tabell 368. Sammanfattningsvis kan man 

därmed säga att utveckling från gruppbostad har skett i form av att man byggt 

servicelägenheter men vad gäller framtida utveckling så befinner sig denna enbart på 

diskussionsstadiet i de flesta kommuner i Halland. Dock har det i flera kommuner varit 

problematiskt att lyfta fram den historiska utvecklingen under en tioårsperiod då 

intervjupersonerna i stor utsträckning inte arbetat eller varit politiskt aktiva inom just den 

aktuella kommunen eller, i politikernas fall, den aktuella nämnden.    

         I de kommuner där information rörande verkställda beslut har inkommit visar denna på 

ett positivt läge. I de flesta kommuner har samtliga beslut kunnat verkställas. I Varberg 

uppges det att det finns en person som inte fått sitt beslut verkställt men utredning pågår. 

Dock finns det även personer i kommunerna som själva angett att de vill vänta med bostad 

exempelvis till efter sommaren eller tills nya bostäder öppnar. Denna situation gör att ”kö” 

                                                 
68 Se sida 37 i denna uppsats.  
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kan vara ett svårtolkat begrepp och därför anser jag det vara bättre att lyfta fram verkställda 

respektive icke-verkställda beslut i stället när läget vad gäller LSS-bostäder skall beskrivas i 

kommunerna. I fem av Hallands sex kommuner är konkurrensutsättning ett aktuellt ämne. I 

Hylte har man inte diskuterat konkurrensutsättning i samband med LSS-bostäder. I övriga 

kommuner är ämnet ytterst aktuellt då man i Varberg diskuterar konkurrensutsättning, i 

Halmstad och Kungsbacka har man tagit beslut om att konkurrenssätta delar av verksamheten 

och i Falkenberg och Laholm skall man göra nya upphandlingar. I dessa kommuner har 

entreprenörskap varit genomfört sedan 2002. I Falkenberg finns i dagsläget planer på att 

pröva annorlunda driftsformer på samtliga LSS-bostäder. Man kan därmed tala om en viss 

politisk utvecklingsriktning och därmed även en politisk trend. Viktigt att lyfta fram är dock 

att det inte råder någon politisk enighet i kommunerna vad gäller konkurrensutsättning då det, 

vid flera intervjuer med politiker från oppositionen, framkommer att socialdemokraterna inte 

är helt positiva till konkurrensutsättning. Den politiska trenden vad gäller konkurrens-

utsättning i Halland kan därmed kopplas till att fem av sex kommuner är borgerligt styrda.  

         I några av intervjuerna som genomfördes i Falkenberg, Varberg och Kungsbacka lyfts 

FUB (Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) fram men intressant är 

att det framkommer olika ställningstaganden i kommunerna. Viktigt att notera är dock att det 

inte är representanter från FUB som uttalat sig utan informationen har framkommit med 

tjänstemän och politiker. I Falkenberg och Varberg menar man att FUB inte är för 

konkurrensutsättning av LSS-bostäder i kommunen medan man i Kungsbacka lyfter fram att 

FUB är positiva i dagsläget.  

         För att knyta an till den valda teorin kan det genom intervjusvaren konstateras att 

kommunerna i Halland inte är något som i stor utsträckning lyfts fram utan snarare talas det 

om exempelvis studiebesök i andra orter. Dock anser jag att möjligheterna kring ett utvecklat 

samarbete finns inom ramen för Hallands län då man i kommunerna exempelvis har behov av 

att utveckla liknande bostäder, exempelvis för personer med autism.  

         Inom viss handikapplitteratur menar man att oavsett val av yrkesinriktning är det 

välbehövligt med grundläggande kunskaper om handikapp, vilket hänger ihop med att 

funktionshindrande idag lever sina liv i samma skolor, kontorslokaler och fritidsaktiviteter 

som icke-funktionshindrade.69  

 

 

                                                 
69 Tideman, 1999:9 
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Med tanke på den utveckling, vad gäller LSS-bostäder för vuxna, som skett i några kommuner 

redan och som det finns tankar och funderingar på inför framtida utvecklingar i andra 

kommuner i form av mer integrerade bostäder finner jag det lämpligt att även nämna bostäder 

som platser där människor med och utan funktionshinder möts.  
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Bilaga 1. Frågor till intervju med tjänstemän 
Historik 

- Om du skulle beskriva utvecklingen av LSS-bostäder i er kommun de senaste tio åren 
tillbaka, vilka förändringar anser du då vara viktiga att lyfta fram? 

 
- Utifrån statistik hämtad från socialstyrelsen kan man utläsa att antalet personer med 

insatsen ”Bostad med särskild service för vuxna eller annan skärskilt anpassad bostad 
för vuxna” (LSS § 9 p 9) har ökat/minskat i er kommun. Vad är anledningen till detta? 

 
Nutid 

- Vilka olika typer av boende, som innefattas av LSS, kan det erbjudas i er kommun? 
 

- Det talas ibland om att personer kan göra en ”boendekarriär”, anser du att denna 
möjlighet finns för handikappade personer i er kommun? Om ja, på vilket sätt? 

 
- Valfrihet och jämlikhet är centrala termer inom nationell handikappolitik. På vilket 

främjas dessa begrepp vad gäller LSS-boende i er kommun? 
 
- I LSS står det utskrivit att det är viktigt att LSS-bostäder ej skall ha en institutionell 

prägel. Hur tas denna aspekt i beaktning i er kommun? 
 

- Hur många personer står i nuläget i kö för ett boende enligt LSS (§ 9 p 9) i er 
kommun? Hur ser möjligheterna ut för personer de personer som står i kö att få en 
bostad inom snar framtid? 

 
- Hur många personer i dagsläget har fått ett positivt beslut vad gäller bostad men ej fått 

det verkställt? Om det finns personer i kommunen med ej verkställda beslut, vad är 
anledningen till att besluten ej blivit verkställda? 

 
- Anser du att det ekonomiskt sett satsas tillräckligt mycket på LSS-bostäder för vuxna i 

er kommun? 
 
Framtidsplaner 

- Vilka framtidsplaner är aktuella vad gäller LSS-bostäder för vuxna i er kommun? 
Finns det planer på att utveckla andra typer av boende än de existerande 
boendeformerna? 

 
- När det diskuteras utveckling samt förändringar av LSS-bostäder, varifrån hämtar ni 

idéer och inspiration? 
 
Konkurrensutsättning 

- Konkurrensutsättning av LSS-bostäder är en aktuell politisk fråga. Hur ser läget ut i 
din kommun och hur ser du, utifrån ett tjänstemannaperspektiv, på detta? 

 
- Vilka såväl för- som nackdelar anser du en konkurrensutsättning av LSS-bostäder kan 

leda till?   
 

- Har ni fått reaktioner av anställda samt föräldrar på konkurrensutsättning av 
gruppbostäder som du känner att du kan dela med dig utav? 
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Bilaga 2. Frågor till intervju med politiker 

Historik 
- Om du skulle beskriva utvecklingen av LSS-bostäder i er kommun de senaste tio åren 

tillbaka, vilka förändringar anser du då vara viktiga att lyfta fram? 
 
- Utifrån statistik hämtad från socialstyrelsen kan man utläsa att antalet personer med 

insatsen ”Bostad med särskild service för vuxna eller annan skärskilt anpassad bostad 
för vuxna” (LSS § 9 p 9) har ökat/minskat i er kommun. Vad tror ni är anledningen till 
detta? Kan det höra samman med de aspekter som du lyfte fram vid föregående fråga? 

 
Nutid 

- Valfrihet och jämlikhet är centrala termer inom nationell handikappolitik. På vilket 
främjas dessa begrepp vad gäller LSS - boende i er kommun? 

 
- I LSS står det utskrivit att det är viktigt att LSS-bostäder ej skall ha en institutionell 

prägel. Hur tas denna aspekt i beaktning i er kommun? 
 

- Anser du att det ekonomiskt sett satsas tillräckligt mycket på LSS-bostäder för vuxna i 
er kommun? 

 
- Vad gäller ekonomi, hur görs beräkningar av den summa som det sedan avsätts till 

LSS-bostäder i er kommun? Vilka aspekter tas i beaktning? 
 

- Finns det kö till LSS-bostäder i er kommun? 
 
Framtidsplaner 

- Vilka framtidsplaner är aktuella vad gäller LSS-bostäder för vuxna i er kommun? 
Finns det planer på att utveckla andra typer av boende än de existerande 
boendeformerna? 

 
- När det diskuteras utveckling samt förändringar av LSS-bostäder, varifrån hämtar i 

idéer och inspiration? 
 
Konkurrensutsättning 

- Konkurrensutsättning av LSS-bostäder är en aktuell politisk fråga. Hur ser läget ut i 
din kommun  och hur ser du på detta? 

 
- Vilka såväl för- som nackdelar anser du en konkurrensutsättning av LSS-bostäder kan 

leda till?   
 

- Har du fått reaktioner av anställda samt föräldrar på konkurrensutsättning av 
gruppbostäder som du känner att du kan dela med dig utav? 

 
 


