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Förord 

Kungälvs kommun, vars befolkning uppgår till ca 44 500 invånare1, ligger i en stor-

stadsregion med hög sysselsättning och en positiv befolkningsutveckling. Kommu-

nens har beslutat om besparingskrav för att få en budget i balans och bland annat 

med anledning av detta har socialtjänsten i kommunen sjösatt ett projekt vars syfte 

är att sänka sina kostnader. 

Projektgruppen består av en projektledare, med expertkompetens inom just pro-

jektledning, och fem projektdeltagare med kompetens inom boenden och social-

tjänstområdet. Genom min roll som en av de fem projektdeltagarna har jag fått tillå-

telse att skriva en uppsats inom området.  

Projektgruppen startade sitt arbete under hösten 2017. Arbetet med denna uppsats 

pågår under en begränsad tid och kommer att avslutas innan projektets slutrapport 

ska överlämnas till beställaren den 1 mars 2019.  

 

 

  

                                                      

1 www.kungalv.se Kommunfakta 

http://www.kungalv.se/
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Sammanfattning 

Kungälvs kommun har beslutat att minska andelen köpta boendeplatser för att göra 

kostnadsminskningar inom ramen för Lagen om stöd och särskild service till vissa 

funktionshindrade. För att göra detta behöver kommunen göra omlokaliseringar av 

individer till hemkommunen, individer som idag har LSS-boende i en annan kom-

mun och eller hos en privat aktör.  

Syftet med uppsatsen är att redogöra för en kommuns skyldigheter, rättigheter och 

presentera verktyg för fortsatt arbete. Lagar och prejudicerande domar analyseras 

för att på så sätt belysa en kommuns handlingsutrymme vid omlokaliseringar. En 

workshop hålls med projektgruppen för att identifiera de aspekter som är av intresse 

för Kungälvs kommun i frågan.  

Resultatet visar på att en kommun har ett visst handlingsutrymme i hur insatsen bo-

ende genomförs, samtidigt som det klart framgår av prejudicerande domar att hand-

lingsutrymmet inte är obegränsat. Goda levnadsvillkor för individen väger tungt och 

sådana måste tillförsäkras när en kommun ska göra en omlokalisering. 

I uppsatsen presenteras ett begreppssystem som kan underlätta hanteringen av den 

typ av intresseavvägningar som kan behöva göras, och ett förslag ges på hur problem 

som rör omlokaliseringar skulle kunna hanteras. 
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Abstract 

The municipality of Kungälv has decided to reduce the proportion of purchased ac-

commodation to reduce the cost within the Swedish act concerning Support and 

Service for Persons with Certain Functional Impairments [Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade] (LSS). To do this, the municipality needs to relocate in-

dividuals that has accommodation in another municipality and/or hosted by a private 

organization to an accommodation hosted in and by Kungälv municipality. 

The purpose of the thesis is to describe a municipality's duties, rights and show avail-

able tools for continued work. Laws and precedent judgments are analyzed in order 

to clarify a municipality's room for maneuver when relocating individuals. A work-

shop within the project group is held to identify the aspects that are of interest to the 

municipality of Kungälv in the field. 

The result shows that a municipality has some leeway regarding the implementation 

of the accommodation location, but at the same time it is clear according to prece-

dent judgements that the room for maneuver is not unlimited. Good living condi-

tions for the individual weigh heavily, and this must be ensured before the munici-

pality makes the relocation. 

The thesis presents a concept system that can facilitate the management of the type 

of balancing of interests that may need to be done, and a suggestion is given on how 

problems related to relocations could be handled. 
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1 Introduktion 

Efter kommunaliseringen av insatserna för personer med funktionsnedsättningar 

1992 regleras kommunernas stöd till personer med funktionsnedsättningar av Lagen 

1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade2, allmänt kallad LSS. Ett 

beslut om ett så kallat LSS-boende är en insats där den funktionshindrades behov och 

rätt till egen bostad ska tillgodoses. Individernas skilda förutsättningar skapar en si-

tuation där det är svårt att tillgodose varje individs behov av stöd på grund av skillna-

derna i funktionshinder. Svårigheterna med att tillgodose brukarnas differentierade 

behov med rätt insats har lett till att Kungälvs kommun tvingats köpa platser på bo-

enden utanför kommunen. Några av kommunens medborgare har därigenom fått 

sina LSS-insatser tillgodosedda på köpta platser, dels inom kommunen men även ut-

anför kommunens gränser, både vad gäller boende och daglig verksamhet.3 

För att förhindra och motverka den kostnadsökning som syns inom just insatsen LSS-

boende inom kommunens LSS-verksamhet, har socialtjänsten i Kungälvs kommun 

sjösatt ett projekt vars syfte är att sänka kostnaderna för köpta platser inom LSS samt 

säkerställa att behovet av bostäder i högre utsträckning ska tillgodoses i Kungälvs 

kommun. Detta följer även av viljan att individerna ska få vara kvar inom sina sociala 

nätverk och den övergripande önskan från alla kommuner att deras medborgare ska 

bo inom den egna kommunens gränser. 

Enligt ett av projektdirektiven som projektgruppen ska behandla bör funktionshind-

rades behov av boende kunna tillgodoses genom kommunens egen verksamhet. 

Detta för att minska på de kostnader som uppstår när man tvingas köpa relativt dyra 

boendeplatser som till viss del kontrolleras av riskkapitalbolag4. Hur situationen ser 

ut för kommunen gällande just riskkapitalbolag kommer dock inte att diskuteras 

inom uppsatsen.  

 Projektet har tilldelats tre effektmål som ska bidra till en lösning på situationen.  

 Effektmål 1: antalet köpta platser för boende ska minska med 70 % jämfört 

med 2016.  

                                                      

2 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

3 Totalt sett rör det sig i dagsläget om 15-20 individer där Kungälvs kommun är ansvarig 

för insatserna, denna siffra kan komma att ändra sig då vissa individer kan komma att be om 

förhandsbedömning i den kommun där de är bosatta. Vilket innebär att de ber om en an-

svarsförflyttning enligt LSS så att den nuvarande bostadskommunen också blir den kommun 

som ska ansvara för att tillgodose behovet av insatsen LSS-boende. 

4 www.dagensarena.se Riskkapitalbolagen tar över handikappomsorgen 

http://www.riksdagen.se/
http://www.dagensarena.se/
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 Effektmål 2: Kostnader för köpta boendeplatser ska reduceras.  

 Effektmål 3: vid exploatering av bostadsområden ska etablering av LSS-

bostäder säkerställas motsvarande 2 % av det totala antalet nya bostäder 

inom bostadsområdet. 

 

Effektmål 3 kommer inte att behandlas inom denna uppsats, men det kan vara en 

fördel att ha klarlagt effektmålets existens.  

För att kunna uppfylla effektmål 1 och effektmål 2 behöver kommunen göra omloka-

liseringar av individer till hemkommunen, vilket fortsättningsvis kommer benämnas 

hemlokalisering5. En hemlokalisering innebär att kommunen väljer att tillgodose be-

hovet av bostad på ett annat sätt än genom en köpt plats, som ofta är lokaliserad i en 

annan kommun.6 Konkret innebär detta att Kungälvs kommun i förlängningen kan 

komma att behöva ta ställning till vilka individer som ska hemlokaliseras och i vilken 

ordning. För att kunna göra detta behövs en genomgång av det handlingsutrymme 

som en kommun har.  

Mindre kommuner har inte lika stor tillgång till lämpliga bostäder som större kom-

muner utan använder sig oftare av köpta platser hos privata aktörer i andra kommu-

ner. Givetvis har den enskilde eller dennes förmyndare rätt att tacka nej till ett er-

bjudet boende, men eftersom den funktionshindrade individen ofta är i behov av 

omvårdnad är den enskildes och dess anhörigas möjligheter att tacka nej i praktiken 

begränsade. Ett trängande behov av bostad kan leda till att den enskildes närmiljö 

hastigt byts ut. Fiedler et al7 konstaterar att under komplexa situationer så påverkas 

inte bara den enskilde utan det får även konsekvenser för andra. I denna uppsats kan 

man dra en parallell till att anhöriga påverkas av besluten att hemlokalisera indivi-

der. Kommunens resurser är begränsade och handläggare kan inte lägga obegränsat 

med resurser på enskilda individer när individernas önskemål står i konflikt med 

kommunens erbjudande. Konsekvenserna för individerna kan då hamna i skymun-

dan.8 Genom att fokusera på en specifik uppgift, till exempel i de fall där det gäller 

                                                      

5 Hemlokalisering är ett begrepp som skapats för att enklare beskriva vad det egentligen är 

fråga om. Andra ord med samma betydelse är omlokalisering och hemtagning. Hemlokali-

sering är något som börjar bli mer och mer vanligt bland kommuner då kostnaderna för 

vissa köpta platser är större än om man tillgodoser boendet i egen regi. 

6 www.reclaimlss.org Begreppet hem i LSS, bloggartikel om ”hemlokaliseringar” 

7 S. Fiedler, A. Glöckner, A. Nicklisch, S. Dickert (2012)  s.272 

8 S. Fiedler, A. Glöckner, A. Nicklisch, S. Dickert (2012)  s.272 

http://www.reclaimlss.org/
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att hitta en bostad åt den enskilde, så kan man missa viktig och kritisk information 

som behövs för att ta ett bra etiskt beslut.9  

Beslut enligt LSS fattas av tjänstemän (handläggare) i landets kommuner. När beslu-

ten överklagas prövas då kommunens beslut av jurister i en förvaltningsdomstol. En-

ligt Erlandsson10 är det då beslutsfattare med olika förutsättningar och kompetenser 

som ska tillämpa LSS på olika nivåer. Mot bakgrund av detta påpekar Erlandsson att 

det saknas en enhetlig tillämpning av LSS.11 Samtidigt anser Erlandsson att det är ett 

dilemma att olika normer påverkar tillämpningen av LSS.  

För att få ut så mycket som möjligt av vårt samhälles begränsade resurser kan det 

därför också behövas ett samhällsekonomiskt perspektiv på Socialtjänstens verksam-

het, där kostnaderna vägs mot det tilltänkta värde som skapas på både kort och lång 

sikt. Frågor som det ofta arbetas med inom socialtjänsten är ”gör vi rätt saker?” och 

”gör vi dem på rätt sätt?”.12 

Eftersom vinstutfallet av en hemlokalisering inte är helt säkert så hamnar man i ett 

dilemma som R.R. Yager beskriver som ett vanligt grundläggande problem inom 

beslutsmiljöer. Vi måste välja mellan alternativ med osäkra vinster.13 Vinsterna i 

hemlokaliseringen är osäkra, men tanken är att kostnaderna för köpta platser ska 

minska i takt med att individer hemlokaliseras och beslutet verkställs inom kommu-

nens egen verksamhet.   

Odelstad14 diskuterar i sin bok hur enskilda och allmänna intressen kan påverka vär-

deringen av olika alternativ, att göra en intresseavvägning är inte alltid någon lätt 

uppgift. Även om Odelstad utgår ifrån ett helt annat område, nämligen plan- och 

bygglagen samt dess föregångare, så är hans tankar om intresseavvägningar mycket 

intressanta även inom socialtjänstområdet. Det uppstår ofta intressekonflikter mel-

lan olika aktörer. I denna fråga uppstår konflikten mellan det enskilda och det all-

männa. Vems intresse ska gå först, om det är så att intressena skiljer sig åt? 

                                                      

9 M.H. Bazerman, O. Sezer (2016) s.97 

10 L. Erlandsson (2018) s.27 

11 L. Erlandsson (2018) s.11 

12 U. Jergeby (2009) s.190f 

13 R.R. Yager (2018) s.174 

14 J. Odelstad (2002) s.10 
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Olika metoder för att genomföra systematiska prioriteringar inom hälso- och sjuk-

vården har diskuterats och lyfts fram i ett flertal olika länder de senaste åren.15 Inom 

just hälso- och sjukvård finns det olika metoder för att fatta beslut när det kommer 

till prioriteringar, men det har argumenterats för att de flesta existerande meto-

derna inte tar hänsyn till alla de aspekter som borde beaktas. Till följd av detta har 

multikriterieanalys lyfts fram som ett alternativ för beslutsfattande enligt Erik Gus-

tavsson och Johanna Wiss. Tanken är att skapa prioriteringsprocesser (beslutspro-

cesser) som är öppna, konsekventa och transparenta.16  

Odelstad har beskrivit uppbyggnaden av ett begreppssystem, eller som han också 

kallar det, ett ”språk” för att kunna uttrycka och möjliggöra en hantering av de in-

tresseavvägningar som behöver göras för att komma fram till ett välavvägt beslut. 

Odelstads tanke är inte att skapa en metodik eller teknik för att fatta beslut utan det 

är just begreppssystemet, eller ”språket”, som han utformar som är tänkt att under-

lätta kommande beslut.17 

Att ställa olika intressen mot varandra förutsätter någon form av ”verktyg” för avväg-

ningar. Odelstads begreppssystem kan användas som detta ”verktyg”. Upplevs pro-

blemet och avvägningarna som väl artikulerade och motiverade kan en förståelse för 

avvägningarna och argumentationen förhoppningsvis uppnås.  

Kommunens ekonomiska situation spelar en stor roll. Men hur ställer sig detta 

gentemot individens egen vilja, individens familj och sociala nätverk samt hemkom-

munens ansvar enligt lag att erbjuda vård? Det är dessa problemställningar som upp-

satsen är tänkt att belysa.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa det handlingsutrymme som en kommun har vad 

beträffar hemlokaliseringar av individer med insatsen LSS-boende. Först och främst 

kommer LSS att analyseras. En genomgång av rådande lagtext ska göras och prejudi-

cerande domar ska analyseras för att kunna identifiera vilka enskilda och/eller all-

männa intressen som kan visa sig vara aktuella, och i vissa fall stå mot varandra, när 

det gäller hemlokaliseringen av individer med beslut om LSS-boende. Det som ska 

                                                      

15 E. Gustavsson, J. Wiss (2013) s.34 

16 E. Gustavsson, J. Wiss (2013) s.35f 

17 J. Odelstad (2002) s.34f 
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styra tillämpningen av LSS är den enskildes speciella förutsättningar och inte vilken 

myndighet som är beslutfattare.18 

Ett delsyfte med uppsatsen är att undersöka hur Odelstads begreppssystem för av-

vägningar kan användas för att tydliggöra och demonstrera vilka avvägningar som be-

höver göras mellan enskilda och allmänna intressen vid ett eventuellt val av vem som 

ska hemlokaliseras. Tanken med begreppssystemet är att själva avvägningsförfaran-

det, om det blir aktuellt att genomföra, ska kunna ske på ett genomtänkt rationellt 

och transparent sätt.19 Helt enkelt för att det inom det offentliga, så som inom det 

privata, behövs beslut som är förutsägbara och vida accepterade.20 

Genom att utgå ifrån Kungälvs kommun får jag en bra inramning, exempel på fråge-

ställningar och ett tillvägagångssätt för att diskutera problemet med hemlokali-

seringar på ett generellt plan.  

 

1.2 Avgränsningar 

Det är ett mycket vanligt problem inom just beslutsanalyser att välja rätt alternativ 

vid osäkra utfall. Mest därför att man, som Yager nämner i sin artikel, inte på för-

hand kan känna till alla möjliga utfall och deras konsekvenser21. I artikeln uppskattar 

man sannolikheter för utfall, men att beräkna sannolikheter för utfallet av osäkra 

kostnadsminskningar eller antal individer som påverkas är inget som kommer att gö-

ras i denna uppsats.  

Effektmål 3 anger att Kungälvs kommun ska säkerställa att det i framtida bostadsom-

råden avsätts bostäder riktade till LSS-boenden till en andel om 2 % av det totala an-

talet nya bostäder. Tanken är att man vid exploateringar ska möjliggöra och säker-

ställa tillgången på LSS-boenden för att undvika den situation som Kungälvs kom-

mun befinner sig i nu, i form av för få LSS-boenden i egen regi. Hur detta ska ske 

kommer inte diskuteras vidare. 

Uppsatsen kommer inte heller undersöka andra kommuners lösningar på LSS-

boende utan endast fokusera på det handlingsutrymme som en kommun har att 

hemlokalisera individer. 

                                                      

18 L. Erlandsson (2018) s.15 

19 J. Odelstad (2002) s.34f 

20 Š. Kozák, O. Kolimár (2016) s.67 

21 R.R. Yager (2018) s.174f 
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Det kommer inte heller utföras någon jämförelse av individerna som Kungälvs kom-

mun ansvarar över utifrån det begreppssystem som presenteras.  

Etiska och moraliska frågor kommer nämnas men inte vidare behandlas. Det finns 

redan en mängd forskning om etik inom socialtjänstens område, se till exempel Et-

hics and Values in Social Work22, Socialt arbete – en grundbok23, Etiska problem i socialt ar-

bete24. 

 

1.3 Disposition 

I avsnitt 2.1 presenteras vad LSS25 säger om just lokalisering av individer på särskilda 

boenden och vilka eventuella intressen som kan påverkas av denna lag. Bland annat 

diskuteras hur man ska tolka lagtexten och vad Socialstyrelsen säger i sina vägled-

ningsdokument och rapporter. I avsnitt 2.2 lyfts vad övrig lagstiftning har för inver-

kan på hemlokaliseringar och där presenteras även prejudicerande domar och hur de 

kan inverka på handlingsutrymmet. Avsnitt 2.3 behandlar begreppet flerdimensionella 

beslutsproblem och presenterar två verktyg för att kunna göra jämförelser mellan olika 

alternativ och visualisera preferensordningar, Odelstads begreppssystem och Hasse-

diagram, som enligt Grisoni et al. är en värdefull teknik26.  

En beskrivning av hur projektgruppen tog fram de aspekter som eventuellt kan krä-

vas för en jämförelse av konsekvenserna av hemlokalisering av individer görs under 

avsnitt 3. I resultatet presenteras i avsnitt 4.1, tre prejudicerande domar som inver-

kar på en kommuns handlingsutrymme. I avsnitt 4.2, presenteras det handlingsut-

rymme som finns utifrån tidigare analys av LSS och efter det visas vilka aspekter som 

identifierades inom projektgruppen. Resultatet och uppsatsen diskuteras senare i av-

snitt 5 där även ett tentativt förfarande ges när en kommun kan behöva ta ställning 

mellan två individer. Slutsatser presenteras i avsnitt 6 och där identifieras även fram-

tida forskningsområden. 

                                                      

22 S. Banks (2012) 

23 A. Meeuwisse, H. Swärd, S. Sunesson, M. Knutagård (2016) 

24 F.G. Reamer (1986) 

25 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

26 F. Grisoni, V. Consonni, S. Nembri, R. Todeschini (2015) 

http://www.riksdagen.se/
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2 Bakgrund 

2.1 Hemlokalisering enligt LSS 

1988 tillsattes en utredning för att se över den omsorgslag som då var gällande. 

Handikapputredningen som den då kallades visade på brister i det stöd som hade ut-

formats till stöd för funktionshindrade. Utredningen föreslog att en ny lag skulle er-

sätta omsorgslagen.27 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

ersatte 1994 omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna. LSS kompletterar 

socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behö-

vande får det stöd i det dagliga livet som krävs, för att kunna uppleva samma männi-

skovärde som andra, trots funktionsnedsättning.28  

Först och främst måste vi analysera lagtexten för att få en bättre bild av vilka den är 

till för och hur den påverkar en kommuns arbete när det kommer till hemlokali-

seringar. Under den första paragrafen i LSS står följande. 

”1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild ser-
vice åt personer 1 med utvecklingsstörning, autism, eller autismliknande tillstånd, 2 
med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3 med andra varakt-
iga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åld-
rande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 
och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”.29 

LSS är alltså till för personer som kräver stöd och vård för att klara sin livsföring. Vi-

dare i lagen står det att det är kommunen som ska svara för insatser enligt 9 § 2-10. I 

9§, punkt 9, förklaras vad som menas med det som här kallas LSS-boende: ”Bostad 

med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna”.30 Det står 

alltså uttryckligen att det är kommunens ansvar att tillhandahålla boende som är an-

passade efter individens behov, förutsatt att denne faller inom ramen för LSS. 

Enligt proposition 1992/93:159 som ligger till grund för LSS läggs följande fokus på 

just bostaden. 

”Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna 
identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina 

                                                      

27 C. Bohlin (2012) s.4 

28 sv.wikipedia.org Wikipedia – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

29 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 § 

30 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
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mest elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbe-
tet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar 
i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor 
del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer bety-
delsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade per-
soner”.31 

Det anses alltså från lagstiftarens sida att just bostaden är en mycket viktigt del i den 

egna identiteten hos individer. Man kan dra slutsatsen att en egen bostad enligt lagen 

är mycket viktigt och nästintill oumbärlig för att kunna leva ett rikt och fullt liv. Alla 

individers rätt att kunna vara en del i samhället lyfts fram i lagens 5 §. Målet med 

den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen är att den enskilde ska få möjlighet att 

leva som andra, och med andra menas då vuxna människor utan någon form av 

funktionsnedsättning. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet.32 I en rapport från Socialstyrelsen, som har sammanställt 

kunskapsläget inom områdena bostad med särskild service och daglig verksamhet, 

nämns att personer med funktionshinder tillbringar en stor del av sina dagar i det 

egna hemmet, varpå bostaden för dessa personer ofta har en större betydelse för lev-

nadsvillkoren än för andra. Boendet har även en nyckelroll i den svenska handikapps-

politiken då det är en variabel som välfärdsstaten kan påverka i ganska hög grad. Bo-

endet är kort och gott en viktig del i funktionshindrades möjlighet till inkludering i 

samhället.33  

Det framgår i Propositionen 1992/93:159 att människor med funktionshinder skall 

ha samma möjligheter som andra individer att få välja bostadsform.34  

I 6 § LSS står det tydligt att 

[v]erksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt 
och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser som ges.35  

Eftersom bostad med särskild service är en insats som enligt 9 § punkt 9 LSS kan 

ges, så bör då den enskildes rätt till självbestämmande utmynna i att hen i största 

möjliga mån ska kunna välja vilket boende hen vill ha. I praktiken innebär dock inte 

detta att hen har samma möjligheter som andra att själv bestämma vilken lokalisering 

                                                      

31 prop. 1992/93:159 s.83  

32 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 5 § 

33 Socialstyrelsen Forskningsöversikt s.19 

34 prop. 1992/93:159 s.83 

35 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 6 § 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
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hens bostad ska ha. Enligt Socialstyrelsens forskningsöversikt så visar ett flertal stu-

dier att möjligheten att välja bostad är relativt begränsad för personer som omfattas 

av LSS.36 Den är ofta begränsad på grund av den funktionshindrades omvårdnadsbe-

hov och familjesituation. Enligt en SOU-rapport från 2008 menar kommunerna att i 

77 % av besluten så har den enskilde haft en viss mån av inflytande över var de ska 

bo.37 Lägg här märke till ordet viss. Den enskilde har alltså i praktiken inte haft nå-

gon absolut makt över lokaliseringen av sitt boende. I samma rapport poängteras, att 

eftersom små kommuner oftast har ett lågt antal personer med funktionshinder 

skapas ofta ett samarbete mellan dessa för att lösa det gemensamma problemet med 

att tillgodose behovet av LSS-bostäder. Följden av detta blir då ofta att personer 

med funktionsnedsättning inte alltid erbjuds möjligheten att bo nära anhöriga och 

vänner.38 

Även om det nu blir så att den enskilda individen tvingas flytta till en annan kom-

mun än den där man är medborgare, så behåller ursprungskommunen sitt fulla an-

svar för individen. Det går alltså inte att tvinga bostadskommunen att ta över ansva-

ret.  

Ansvaret för insatser enligt 9 § 2-10 omfattar dock inte dem som är bosatta i kom-
munen genom beslut av en annan kommun i fall som avses i 16 c eller 16 d §.39 

I 16 c § fastställs det som jag beskrev i stycket tidigare, att om det finns särskilda skäl 

så kan en kommun verkställa sitt beslut i en annan kommun. Ett särskilt skäl kan till 

exempel vara resursbrist. Men den kommun som har beslutat om boendet har fullt 

ansvar enligt LSS gentemot den person som till följd av beslutet bor i en annan kom-

mun.40 Den enskilde kan dock be om förflyttning till den kommun där den enskilde 

är boende, den enskilde söker då om förhandsbesked. Detta innebär att ansvaret för 

individen lämnas över till den kommun där individen önskar bo. Detta kan medföra 

att den kommun där individens boende är lokaliserat kan få överta ansvaret för indi-

viden om det är så att individen vill bo kvar i den kommun där ursprungskommunen 

tidigare placerat individen.41 

                                                      

36 Socialstyrelsen Forskningsöversikt s.32 

37 SOU 2008:77 s.597 

38 SOU 2008:77 s.592 

39 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 16 § 

40 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 16 c § 

41 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 16 § 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
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2.1.1 Begreppet Goda levnadsvillkor 

I en av Socialstyrelsens handböcker för handläggning kan man utläsa att den enskil-

des önskemål skall tillgodoses så långt som det är möjligt även utifrån aspekten loka-

lisering. En utgångspunkt när det kommer till lokalisering är att en bostad med sär-

skild service bör finnas i en sådan miljö som ger förutsättning för den enskilde att ak-

tivt delta i samhället, samt att individen tillförsäkras goda levnadsvillkor.42 Hur eller 

vad som menas med goda levnadsvillkor är svårt att tolka. Det är i slutändan kom-

munen som gör bedömningen om goda levnadsvillkor tillförsäkras den enskilde eller 

inte. Lagstiftningen bygger på målrationalitet och är medvetet vag för att beslutsfat-

tare ska kunna ta hänsyn till de rådande omständigheterna i varje enskilt fall och 

kunna vara flexibla i sin bedömning.43 Med tanke på att varje omständighet är unik 

kräver varje fall en egen bedömning. 

Goda levnadsvillkor är ett begrepp som Bohlin i sin uppsats tittat närmare på. Ef-

tersom det är begreppets mångtydighet hon ville undersöka och de olika tolkning-

arna som görs, tillämpade hon en kritisk diskursanalys och försökte förtydliga vad 

som egentligen menas med goda levnadsvillkor genom att analysera domar.44 

Bohlin har i sin uppsats identifierat fyra olika diskurser utifrån de resonemang om 

goda levnadsvillkor som hon kunnat urskilja i domarna. Den första diskursen som 

hon presenterar kallar hon för en fråga om demokrati. Hon menar att den uttrycks i 

idéer om social rättvisa och att olika grupper inte ska missgynnas gentemot andra. 

Hon finner den både hos den enskildes argumentation att ha rätt att leva och göra så-

dan som icke funktionshindrade gör, men även i domstolsnämndens ståndpunkt att 

sådant som de flesta andra inte har möjlighet att göra inte kan anses ingå i goda lev-

nadsvillkor.45 Den andra diskursen kallar Bohlin för normalitetsdiskursen och den 

kopplar hon till begreppet normalisering. Diskursen uttrycks genom resonemang 

om vad ett normalt liv är. Man utgår ifrån sådant som avspeglar normer för hur 

vuxna människor förväntas leva.46 Den tredje diskursen nämner Bohlin som en fråga 

för experter och den anser hon var tydligare än de andra att urskilja. Denna diskurs ur-

skiljs på sin tydliga dragning mot expertutlåtanden. Det tydligaste hon kunde se var 

                                                      

42 Socialstyrelsen - Stöd för rättstillämpning och handläggning s.30 

43 C. Bohlin (2012) s.12f 

44 C. Bohlin (2012) 

45 C. Bohlin (2012) s.39 

46 C. Bohlin (2012) s.40 
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medicinska bedömningar och andra texttyper så som läkarutlåtanden men även sak-

kunnighetsutlåtanden.47 Den sista diskursen är den som hon använt flest gånger i sin 

uppsats. Hon kallar den diskursen för ett kommunalt verkställighetsproblem. Den före-

kom i de flesta domarna i form av yttranden från domstolsnämnden eller Sveriges 

kommuner och landsting (SKL)48. I domarna hänvisades det ofta till kommunala organi-

satoriska förutsättningar för verkställighet och det påpekas att kommunen måste få 

behålla friheten att utforma insatserna. Detta fick genomslag i flera rättsfall och ty-

der på att denna diskurs enligt Bohlin kan ha större legitimitet i den juridiska kon-

texten än vad de andra har.49 

Just goda levnadsvillkor är något som är återkommande i många domar och utgör ofta 

basen när domstolen ska göra en bedömning. Bohlin menar att det finns skillnader i 

hur processer beskrivs när det gäller kommunens befogenheter och när det kommer 

till kommunens rätt.50 Återigen så är lagstiftningen något vag för att vara flexibel, 

vilket medför att det uppstår tolkningar av kommunens handläggare när det kom-

mer till om goda levnadsvillkor är tillförsäkrade eller inte. 

Goda levnadsvillkor kan uppfattas på två olika sätt, dels som en ”tröskel” som måste 

passeras (dvs. tillräckligt goda levnadsvillkor) men även som en komparativ aspekt 

(dvs. att man jämför levnadsvillkor och talar om bättre eller sämre levnadsvillkor). 

Det är viktigt att ha båda perspektiven med sig och fortsättningsvis i uppsatsen utgår 

jag ifrån dessa två uppfattningar. Vid en hemlokalisering så får goda levnadsvillkor inte 

ha ett värde under tröskeln som jag nämnde tidigare och när tröskelvärdet uppnåtts 

kan man sedan göra jämförelser och tala om bättre eller sämre levnadsvillkor efter en 

hemlokalisering. De exempel som kan komma i följande avsnitt har alltså klarat 

detta tröskelvärde då det är en grundförutsättning för att använda goda levnadsvillkor 

som en aspekt för jämförelser mellan de olika konsekvenserna av att hemlokalisera 

enskilda individer. 

 

                                                      

47 C. Bohlin (2012) s.40 

48 www.skl.se Sveriges kommuner och landsting 

49 C. Bohlin (2012) s.40 

50 C. Bohlin (2012) s.36 

http://www.skl.se/
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2.2 Hemlokalisering utifrån övrig lagstiftning och 

prejudicerande domar 

Kommunallagen tar upp hur kommuner styrs och vilka ansvarsområden som kom-

munen har ålagts. Det finns ett antal angelägenheter som en kommun enligt lagen är 

skyldig att ansvara för. Det står klart och tydligt i 1 kap 2 § att 

2 § Kommuner och landsting sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens 
grund de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning.51 

Vilket betyder att det även i andra lagar kan stå skrivet vad en kommun ska syssla 

med, så som i fallet med LSS. I 2 kap. 1 § står att en kommun får ha hand om de an-

gelägenheter som har anknytning till dess område eller medlemmar.  

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter av allmänt in-
tresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras med-
lemmar.52 

Återigen kan vi knyta hemlokaliseringen till detta allmänna intresse och kommunens 

ansvar för sina medlemmar. I det 10 kap om överlämnande av kommunala angelä-

genheter kan vi läsare vidare att en kommun kan överlämna till privata utförare att 

utföra kommunala angelägenheter. I 10 kap. 7 § står följande som godkänner att pri-

vata utförare anlitas. 

7 § Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har 
hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §.53 

Det är alltså enligt lag tillåtet att låta privata utförare stå för insatsen LSS-boende, 

det är dock fortfarande kommunen som har huvudansvaret över insatsen. 

I det 11 kap. 1 § står det att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning och i den 

2 § står det tydligt att  

[k]ommuner och landsting ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.54 

Det är här som pressen på kommunerna att använda sina resurser på ett ansvarsfullt 

tillvägagångssätt återfinns. Det är alltså dessa skrivningar som påverkar kommuner 

när de inte får ihop sin budget. I och med att det ofta är billigare på lång sikt att till-

godose behovet av LSS-bostäder i egen regi kan man förstå att kommuner börjar se 

                                                      

51 www.riksdagen.se Kommunallagen (2017:725) 1 kap 2 § 

52 www.riksdagen.se Kommunallagen (2017:725) 2 kap 1 § 

53 www.riksdagen.se Kommunallagen (2017:725) 10 kap 7 § 

54 www.riksdagen.se Kommunallagen (2017:725) 11 kap 2 § 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
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över sina avtal med privata utförare. Allt för att minska på sina kostnader och kunna 

leva upp till kravet på en god avkastning och betryggande säkerhet. 

I 13 kap. finns bestämmelserna om laglighetsprövning. Vilka som får överklaga står 

klart och tydligt i 1 § 

1 § Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av 
kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvalt-
ningsrätten. 

Det är ofta lagligheten i beslutet som överklagas när det gäller just hemlokali-

seringar. För att få en bild över vad det är som kan överklagas och vilka prejudice-

rande domar som finns inom området med hemlokaliseringar kommer jag i avsnitt 

4.1 analysera tre domar som har betydelse för hur en kommun kan genomföra just 

hemlokaliseringar.  

När en dom blir ett prejudikat innebär det att denna dom, beslut eller utslag i en 

domstol fungerar som regel eller vägledning i mål eller ärenden med likartade om-

ständigheter.55 Man kan alltså förvänta sig att en domstol i ett liknande fall kommer 

att komma fram till samma dom.  

 

2.3 Hemlokalisering som ett flerdimensionellt 

beslutsproblem 

I vissa fall, närmare bestämt då det handlar om att flera individer kan tillförsäkras 

goda levnadsvillkor även efter en hemlokalisering, har kommunen ett visst hand-

lingsutrymme. I dessa fall kan beslutfattaren behöva göra en bedömning av den sam-

manvägda nyttan med hemlokalisering av en viss individ, eller åtminstone hur den 

förhåller sig till den sammanvägda nyttan med hemlokalisering av en annan individ. 

Den sammanvägda nyttan antas här utgöra en sammanvägning av såväl enskilda som 

allmänna intressen. En sådan sammanvägning förutsätter ofta avvägningar (ofta 

mycket svåra sådana) mellan delvis motstående intressen.  

Skulle så vara fallet behöver man identifiera de aspekter som kan anses spela en vik-

tig roll i detta och sedan jämföra den sammanvägda nyttan med att hemlokalisera var 

och en av de individer som valet står emellan. 

                                                      

55 sv.wikipedia.org Wikipedia – Prejudikat 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
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När detta är gjort kommer det att finnas mer information att besluta efter. Totalbe-

dömningen kommer att vara en sammanvägning av delbedömningar med avseende 

på alla aspekter.56  

Beslutsproblemet att välja individ som ska hemlokaliseras är då ett flerdimensionellt 

beslutsproblem, eller ett multikriterieproblem. Odelstad karakteriserar sådana problem 

på följande sätt.  

Man har ett antal alternativ och ett antal aspekter, ofta kallade kriterier eller di-
mensioner. Vad som gäller om alternativ m.a.p. aspekterna ligger till grund för en 
totalbedömning av alternativens värde eller lämplighet. På basis av denna totalbe-
dömning följer problemets lösning, som kan vara t.ex. att välja det bästa alternativet 
eller rangordna alternativen.57 

Först och främst behöver man strukturera upp beslutsproblemet. Man behöver iden-

tifiera aspekter, både deskriptiva aspekter men även normativa aspekter, och tydlig-

göra vilka alternativen är. Det som vi vill jämföra är utfallet av att hemlokalisera 

olika individer. Genom att vi inför lite olika beteckningar kan vi särskilja på de olika 

delarna i beslutsproblemet. När beteckningen ek (k=1, 2, 3, …) används så är det 

den enskilda individen i frågan som avses. När beteckningen hk (k=1, 2, 3, …) an-

vänds är det handlingsalternativet (hk) att hemlokalisera individ (ek) och ik (k=1, 2, 3, 

…) betecknar konsekvenserna av en hemlokalisering av individ ek. Aspekterna som 

behöver identifieras återkommer vi till längre fram i uppsatsen. 

Det står inte någonstans i lagen om hur kommunerna ska genomföra avvägningar när 

det gäller förändringar av beslutade insatser. Den enskilde ska i största möjliga ut-

sträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges enligt 6 §. 

Samtidigt står det i 2 § att varje kommun skall svara för insatser enligt 9 § 2-10.58 

Här kommer avvägningar behöva göras med avseende på hur stort inflytande den en-

skilde ska ges i förhållande till kommunens ansvar för de insatser som beslutats.  

För att kunna analysera dessa avvägningar med större precision behövs det ett be-

greppssystem. I nästa avsnitt beskrivs ett förslag på ett begreppssystem som kan an-

vändas när man kan komma att behöva göra intresseavvägningar mellan olika konse-

kvenser av att hemlokalisera en individ. 

 

                                                      

56 J. Odelstad (2017a) s.5 

57 J. Odelstad (2017a) s.5 

58 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 6, 9 § 

http://www.riksdagen.se/
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2.3.1 Begreppssystem 

För att kunna göra jämförelser mellan konsekvenser av att hemlokalisera olika indi-

vider behöver vi kunna uttrycka ordningsrelationer mellan handlingskonsekvenser. 

Följande relationer använder Odelstad i sitt exempel och för att få en bra grund 

kommer jag påvisa och exemplifiera hur ordningsrelationerna fungerar. Tanken är 

att handlingskonsekvenserna ska vara jämförbara59 och kunna jämföras genom det 

uppbyggda begreppssystemet. Låt oss utgå ifrån att vi har två individer e1 och e2, 

motsvarande handlingsalternativ h1 och h2 samt handlingskonsekvenser i1 och i2 och 

vi har ett antal aspekter. Deskriptiva aspekter betecknas 𝛼k (k=1, 2, 3, …) medan 

motsvarande normativa aspekt betecknas 𝛼k
ν (k=1, 2, 3, …). Om till exempel 𝛼1 

betecknar aspekten samhällskostnad så betecknar 𝛼1
ν aspekten brahet med avseende på 

samhällskostnad.  

Exemplen nedan beskriver hur alternativen står mot varandra vad gäller aspekten 

samhällskostnad och vad konsekvensen skulle innebära om individen ek hemlokaliseras. 

Ett mer utvecklat exempel presenteras i avsnitt 5.1.1. 

i1 ~𝛼  i2 betecknar att alternativet i1 är lika med alternativet i2 vad gäller aspekten 𝛼. 

(samhällskostnad) ~𝛼  kallas likhetsrelationen för 𝛼. 

i1 ≻𝛼 i2 betecknar att alternativet i1 har mer av aspekten 𝛼 än vad alternativet i2 har.  

≻𝛼 kallas större-än-relationen för 𝛼. 

i1 ≺𝛼 i2 betecknar att alternativet i1 har mindre av aspekten 𝛼 än vad alternativet i2 

har. ≺𝛼 kallas mindre-än-relationen för 𝛼. 

i1 ≿𝛼 i2 betecknar att i1 ≻𝛼 i2 eller i1 ∼𝛼 i2, dvs. i1 har mer av aspekten 𝛼 än vad i2 

har eller i1 är lika med alternativet i2 vad gäller aspekten 𝛼. ≿𝛼betecknar alltså relat-

ionen åtminstone lika mycket av 𝛼.  

i1 ≾𝛼 i2 betecknar att i1 ≺𝛼  i2 eller i1 ∼𝛼 i2. dvs. i1 har mindre av aspekten 𝛼 än vad 

i2 har eller i1 är lika med alternativet i2 vad gäller aspekten 𝛼. ≾𝛼 betecknar alltså re-

lationen som mest lika mycket av 𝛼. 

Begreppssystemet kan användas på följande sätt: Med avseende på aspekten 𝛼 är i1 

≻𝛼 i2. Det vill säga i1 har mer av 𝛼 än i2. Vilket innebär att vi föredrar i2 eftersom vi 

föredrar en lägre samhällskostnad, allt annat lika. 

                                                      

59 J. Odelstad (2017a) s.24 
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Relationerna brukar kallas ordningsrelationer av det uppenbara skälet att de ordnar 

alternativ.60 En rimlig utgångspunkt är att en lägre samhällskostnad medför en högre 

brahet med avseende på samhällskostnad, allt annat lika. Annorlunda uttryckt: En 

lägre samhällskostnad medför mer av den normativa aspekten brahet med avseende på 

samhällskostnad. 

Vi kan med hjälp av detta begreppssystem ordna olika handlingsalternativ med avse-

ende på olika aspekter och sedan göra en totalbedömning avseende alla aspekter till-

sammans. Genom begreppssystemet kommer det att bli lättare att jämföra de olika 

konsekvenserna av att hemlokalisera individerna utifrån de identifierade aspekterna.  

Detta begreppssystem är tänkt att visa hur man kan behandla det specifika proble-

met, huruvida vilken individ som ska hemlokaliseras, främst då antalet individer som 

potentiellt skulle kunna hemlokaliseras överstiger det antal boendeplatser som kan 

erbjudas i hemkommunen. 

 

2.3.2 Hasse-diagram 

Hasse-diagram är en värdefull teknik enligt Grisoni et al. för att kunna visualisera en 

mängd utförda parvisa jämförelser av konsekvenser med avseende på en aspekt.61 

Hasse-diagram kan till exempel ge en överblick över vilka jämförelser som inte 

gjorts.   

För att vi ska kunna använda oss av ett Hasse-diagram underlättar det om vi har ett 

samlat begreppssystem och att alla aspekterna återspeglas inom alla alternativ. Skulle 

alternativen ha differentierade aspekter, dvs. att alternativen beskrivs med skilda 

aspekter t.ex. färg och vikt, är det inte möjligt att göra en rangordning av dessa då 

de inte blir jämförbara.62  

Vi fortsätter att använda brahet med avseende på samhällskostnad (𝛼1
𝜈) som exempel 

och lägger även till aspekten brahet med avseende på levnadsvillkor (𝛼2
𝜈). Utgångs-

punkten här är att det är klarlagt att de inblandade individerna kan tillförsäkras goda 

levnadsvillkor, innan levnadsvillkor används som en komparativ aspekt. De båda 

aspekterna är delkomponenter i och utgör grunden i den sammanvägda aspekten 

sammanvägd nytta (𝛼0). Låt oss anta att vi har fem konsekvenser i1-i5. Dessa har till 

viss del blivit parvist jämförda enligt följande: i4 ≻ i2 med avseende på såväl 𝛼1
𝜈

 som 

                                                      

60 J. Odelstad (2017a) s.6 

61 F. Grisoni, V. Consonni, S. Nembri, R. Todeschini (2015) s.95 

62 F. Grisoni, V. Consonni, S. Nembri, R. Todeschini (2015) s.95 
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𝛼2
𝜈, i4 har då enligt dominansprincipen högre sammanvägd nytta (𝛼0). i1 ≻ i3 innebär 

att i3 har mer av brahet med avseende på samhällskostnad men i1 ≺ i3 innebär att i1 har 

mindre av brahet med avseende på levnadsvillkor. Vad beträffar såväl samhällskostnad som 

levnadsvillkor gäller att i1 ≻i5 och i3 ≻i5 vilket gör att i1 och i3 dominerar i5. Detta le-

der fram till figur 1 nedan och visar på behovet av att kunna göra en mer finkornig 

jämförelse mellan i1 och i3 då vi inte kan hänvisa till dominans. Vi kan också se att i2 

≻ i1 och i3 inom bägge aspekterna och dominerar därför dessa. Följaktligen domine-

rar i2 även i5. 

Då behövs en jämförelse av skillnaden mellan konsekvenserna i ett avseende (en 

aspekt) och skillnaden mellan samma konsekvenser i ett annat avseende; se avsnitt 

2.3.3.  

Hasse-diagrammet byggs upp steg för steg och visualiserar hur de olika alternativen 

förhåller sig till varandra med avseende på sammanvägd nytta (𝛼0). De konsekvenser 

som befinner sig högst upp i Hasse-diagrammet är de konsekvenser som identifierats 

som de med mest sammanvägd nytta utifrån de aspekter som tagits fram. Låt oss anta 

att figur 1 visualiserar hur alternativen i1-i5 förhåller sig till varandra med avseende 

på sammanvägd nytta (𝛼0) vad beträffar konsekvenserna av hemlokalisering. Vi ser i 

figur 1 att mängden av alternativ är partiellt ordnad av 𝛼0, men att ingen inbördes 

ordning är fastslagen mellan i1 och i3. 

 

i4 

i2 

i1               i3 

i5 

Figur 1. Visar hur ett Hasse-diagram kan se ut innan man gjort en fördjupad analys på relationen 
mellan i1 och i3. 

Men om situationen är sådan att tre individer ska hemlokaliseras behöver en jämfö-

relse mellan i1 och i3 genomföras för att klargöra deras inbördes relation. Om det 

blir nödvändigt att särskilja i1 och i3 så behöver en fördjupad analys göras, se exem-

pel i avsnitt 5.1.1. Skillnaden mellan i1 och i3 med avseende på samhällskostnadsbrahet 

jämförs med skillnaden mellan i1 och i3 med avseende på levnadsvillkorsbrahet. När 

detta är genomfört har man förhoppningsvis tydliggjort Hasse-diagrammet ytterli-

gare.  
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2.3.3 Begreppssystem för nyttodifferensanalys 

Som konstaterades i föregående avsnitt kan man behöva värdera differenserna mellan 

alternativen i olika aspekter för att kunna göra en totalbedömning av alternativen. 

Det kan göras genom att använda sig av ett begreppssystem med samma uppbyggnad 

som det som tidigare beskrivs i avsnitt 2.3.1, men tillämpat på ett annat slags ob-

jekt, nämligen skillnader i ”brahet” eller ”nytta”. Det man gör är att man jämför skill-

naderna mellan handlingskonsekvenser i olika aspekter.  

Konsekvensen av att hemlokalisera individerna betecknas i och aspekterna betecknas 

𝛼. Låt oss utgå från att vi har två individer e1 och e3, de två handlingsalternativen h1 

(hemlokalisera e1) och h3 (hemlokalisera e3) och motsvarande konsekvenser i1 och i3. 

𝛼1
𝜈 är den normativa aspekten brahet med avseende på samhällskostnad och 𝛼2

𝜈 är den 

normativa aspekten brahet med avseende på levnadsvillkor. Nedan får vi se ett aggre-

gationsträd, figur 2, som visar på brahet med avseende på samhällskostnaden och 

braheten med avseende på levnadsvillkoren, precis som exemplet i avsnitt 2.3.2. 

 

Figur 2. Visar ett aggregationsträd innehållande 5 individer som är rangordnade med avseende på 

brahet inom de två aspekterna. 

Av figuren framgår att i1 är bättre än i3 med avseende på samhällskostnad, d.v.s. har 

mer av brahet med avseende på samhällskostnad. Men sämre med avseende på levnads-

villkor, d.v.s. har mindre av brahet m.a.p. levnadsvillkor. För att kunna avgöra vilken 

av i1 och i3 som har högst sammanvägd nytta behöver vi kunna jämföra skillnaden i 

brahet mellan i1 och i3 i de båda aspekterna. En vanlig beteckning för differenser är 

den grekiska bokstaven ∆ (delta). Låt ∆1
𝜈 beteckna nyttodifferensen (dvs. skillnaden i 

brahet) mellan två konsekvenser inom 𝛼1 och ∆2
𝜈 beteckna differensen inom 𝛼2. Det 

vi ska ta ställning till är om ∆1
𝜈(i1,i3) är större än ∆2

𝜈(i3,i1). 
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Vi behöver alltså kunna uttrycka jämförelser av differenser m.a.p. storlek. Som be-

teckning för relationen åtminstone lika stor använder vi ⊐ och vi betecknar relationen 

större än med ⊐. Likhet mellan differenser betecknar vi med ≜. Vänder man på teck-

nen så vänder man på relationen. Om ∆1
𝜈(i1,i3) ⊐ ∆2

𝜈 (i3,i1) i exemplet ovan så är i1 

totalt sett bättre än i3, då skillnaden i aspekten brahet m.a.p. samhällskostnad i i1’s fa-

vör överväger skillnaden i aspekten brahet m.a.p. levnadsvillkor i i3’s favör.  

Skulle man hamna i en situation där man kan välja mellan två individer kan vissa av-

vägningar komma att behöva göras. Det som behöver göras är att, med avseende på 

olika aspekter, fastställa hur bra olika handlingskonsekvenser är. Man behöver vär-

dera olika konsekvenser med avseende på olika aspekter och då kommer man ofrån-

komligen behöva göra ställningstaganden till hur bra eller dåliga de olika konsekven-

serna är i förhållande till varandra.  

 

2.4 Enskilda och allmänna intressen 

De aspekter som identifieras för att göra avvägningar av olika individers förutsätt-

ningar kommer att utgå antingen ifrån ett enskilt intresse eller ett allmänt intresse. 

Den enskildes intresse kan sägas vara allt som rör den enskilde. Allt som påverkar 

den enskilde är ett enskilt intresse så länge som den enskilde utgår ifrån sig själv och 

hävdar sitt intresse i att det går som den enskilde vill63, vilket även kan resultera i att 

den enskilde och det allmänna delar samma intresse. Utgår man ifrån detta och ifrån 

LSS 6 § så innebär en hemlokalisering att den enskildes intresse påverkas.  

Hur kommer det allmänna intresset att påverkas av hemlokaliseringen? Det står 

ingenting i LSS som tyder på att någon hänsyn ska tas till allmänna intressen. I kom-

munallagen framgår det dock att man ska ha god ekonomisk hushållning samt han-

tera de angelägenheter som en kommun ska ansvara över, se avsnitt 2.2. 

Det går att argumentera för att det är i det allmännas intresse att en kommun har en 

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, eftersom det då kan komma att på-

verka de angelägenheter som kommunen enligt lag ska sköta.  

I uppsatsen används samma korta definition som Odelstad använder och då utgår han 

ifrån att det allmänna traditionellt avses som det offentliga eller samhället i stort (sta-

ten, länet, kommunen) och att allmänheten ofta används när man beskriver folket 

som betraktare eller bedömare.64  

                                                      

63 J. Odelstad (2002) s.49 

64 J. Odelstad (2002) s.49f 
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Kommunens intresse i detta är som nämnts tidigare att hålla nere kostnader men 

samtidigt tillhandahålla en service av en så hög klass som möjligt till sina invånare. I 

Kungälvs kommuns fall är en kostnadsbesparing att minska på antal köpta boende-

platser. Det kan även ligga i en enskilds intresse att belasta en kommuns ekonomi så 

lite som möjligt. För enkelhets skull kommer kommunens intresse och allmänhetens 

intresse att likställas, även om det som Odelstad konstaterar65 finns skillnader, och 

det betraktas i fortsättningen huvudsakligen som ett allmänt intresse att hålla nere 

kostnader, och huvudsakligen som ett enskilt intresse att den enskilde erbjuds god 

service. Det är ändå i allmänhetens (folkets) intresse att en kommun har en god eko-

nomisk hushållning av sina resurser. Eftersom allmänheten är de som väljer den poli-

tiska styrningen i en kommun anser jag att den demokratiska makten ligger hos just 

allmänheten.  

Alla aspekter som identifieras i arbetet kommer falla under antingen den enskildes 

intresse eller under det allmänna intresset. Tillsammans kommer de utgöra ett total-

sammanslaget intresse, så som beskrivs i aggregationsträdet i figur 3. Totalsammansla-

get intresse är ett generiskt begrepp för att förstå sammanvägningen av de två intres-

sena. 

Figur 3. Visar på hur enskilt intresse och allmänt intresse tillsammans bildar totalsammanslaget 
intresset genom ett aggregationsträd. 

Utfallet av en hemlokalisering av en viss individ kan komma att jämföras i olika avse-

enden (dvs. med avseende på olika aspekter) med utfallet av en hemlokalisering av 

en annan individ, i syfte att åstadkomma en sammanvägd jämförelse. Vissa av 

aspekterna kommer vara av mer enskilt intresse och andra inom ett allmänt intresse. 

Ett så kallat Hasse-diagram (enligt avsnitt 2.3.2) kan användas för att visualisera hur 

hemlokaliseringar av olika individer förhåller sig till varandra i olika avseenden, till 

exempel utifrån ett totalsammanslaget intresse. 

                                                      

65 J. Odelstad (2002) s.149-156 
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3 Metod 

För att kunna hantera det eventuella beslutsproblem som kan uppstå när två indivi-

der aspirerar på samma boendeplats, förutsätts att alternativ kan jämföras i olika av-

seenden (olika aspekter). För att vaska fram de aspekter som är av central betydelse 

för problemet, genomfördes en workshop med projektgruppen. Alla projektdelta-

gare deltog med uppsatsens författare som mötesledare. Uppsatsen beskrevs i kort-

het för att deltagarna skulle förstå vad som förväntades av mötet, efter detta genom-

fördes en brainstorming för att få fram aspekter. Den efterföljande diskussionen 

klargjorde vilka aspekter som gruppen ansåg ha betydelse. 

När workshopen genomfördes var tanken att diskutera och gemensamt identifiera 

centrala aspekter inom problemområdet. I ett flerdimensionellt beslutsproblem är 

valet av aspekter ytterst viktigt eftersom det kan påverka rangordningen av alternati-

ven. Aspekterna bör vara tydligt definierade, kunna utvärderas oberoende av 

varandra samt kunna jämföras utifrån handlingskonsekvens.66 Mötet genomfördes 

den 27 april 2018 och alla projektdeltagare deltog, förutom en individ som gick i 

pension tidigare under våren och då lämnade projektgruppen. 

De aspekter som identifierades av projektgruppen som väsentliga för att kunna jäm-

föra alternativ presenteras i avsnitt 4.2. Några av dessa aspekter är rent deskriptiva 

aspekter, ofta mätbara på kvotskala67, men motsvarande normativa aspekt som utgör 

värderingen av den deskriptiva aspekten med avseende på aggregering till sammanvägd 

nytta förutsätts inte vara mätbar på kvotskala.  

De aspekter som identifieras är inte generella aspekter som kan appliceras på lik-

nande frågeställningar i andra kommuner. Varje kommun bör identifiera de aspekter 

som är viktiga utifrån varje kommuns förutsättningar. Det viktiga är, som påtalats 

tidigare, att aspekterna är tydligt definierade, kan utvärderas oberoende av varandra 

och kan jämföras utifrån handlingskonsekvens. 

                                                      

66 E. Gustavsson, J. Wiss (2013) s.34 

67 J. Odelstad (2002) s.197 
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4 Resultat 

Det första resultatet som presenteras är en analys av de domar som berör hemlokali-

seringar. Sedan redovisas det handlingsutrymme inom hemlokaliseringar som identi-

fieras. Analysen är baserad på det som presenterats i avsnitt 2.1 och underliggande 

avsnitt.  

I avsnitt 4.2 presenteras de aspekter som projektgruppen inom Kungälvs kommun 

kommit fram till är starkt förknippade med frågan om hemlokalisering utifrån de 

förutsättningar som Kungälvs kommun har. Dessa aspekter spelar en viktig roll om 

man hamnar i ett skeende där man måste jämföra konsekvenserna av hemlokalisering 

för två individer för att bestämma vilken av dessa som ska hemlokaliseras.  

 

4.1 Prejudicerande domar 

Nedan kommer tre domar från dels Högsta förvaltningsdomstolen68, nedan kallad 

HFD, och från Kammarrätten i Göteborg69, nedan kallad KRG, att återges i korthet. 

Hur dessa har bedömts har skapat ett antal förutsättningar för en kommuns tillväga-

gångssätt vid en hemlokalisering. Den ger kommunen både rätt och ansvar vid hem-

lokaliseringar samtidigt som individen vid förhandsbesked ges förutsättningar för att 

bo kvar. Som jag nämnt tidigare så tyder lagens skrivning på att den ska vara flexi-

bel.  

 

4.1.1 Högsta förvaltningsdomstolen 2012-09-28, mål 5994-11 

Denna dom i HFD handlar om kommuners rätt att besluta om att flytta den enskilde 

till ett boende i hemkommunen, en så kallad hemlokalisering enligt denna uppsats. 

Den enskilde hade bott i en annan kommun än hemkommunen genom en köpt plats 

på ett boende. Hemkommunen ville avsluta avtalet och tillgodose behovet av bo-

ende i egen regi i hemkommunen. Kommunen hävdade att behovet och planeringen 

av bostäder enligt LSS 9 § är svår att förutse och att processen för nybyggnation är 

lång. Sveriges kommuner och landsting (SKL)70 hördes och ansåg att en kommuns in-

                                                      

68 www.hogstaforvaltningsdomstolen.se Högsta förvaltningsdomstolen 

69 www.kammarratten.goteborg.se Kammarrätten i Göteborg 

70 www.skl.se Sveriges kommuner och landsting 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/
http://www.kammarratten.goteborg.se/
http://www.skl.se/
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tresse av att få organisera och planera en verksamhet med bostäder med särskild ser-

vice på ett sådant sätt att en fungerande och uthållig verksamhet byggs upp måste 

väga tungt.71  

Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten gick på den enskildes linje, som var att 

bo kvar på den köpta platsen i en annan kommun, varvid kommunen valde att över-

klaga till HFD. HFD:s bedömning i fallet var att ärendet handlade om en ändring av 

genomförandet av en tidigare beviljad insats. I målet ansåg domstolen att de inte 

hade att ta ställning till var den enskilde tillförsäkras de bästa levnadsvillkoren, utan 

prövningen avsåg om den enskilde tillförsäkrades goda levnadsvillkor genom ändrat 

genomförande av den beviljade insatsen.72 

HFD:s prövning av fallet begränsades till om den enskilde tillförsäkrades goda lev-

nadsvillkor när kommunen beslutade att ändra genomförandet, tillgodose LSS-

boende i egen regi. Enligt LSS är utgångspunkten att den enskildes behov ska tillgo-

doses inom den egna kommunen. Det hör även till att fortlöpande följa upp vilka 

som omfattas av lagen och att dessa får sina behov tillgodosedda. Vidare följer att 

kommunen ska inrätta bostäder med särskild service till följd av funktionshinder och 

planera insatser för människor med funktionshinder.73 

När det gäller planering av bostäder med särskild service är ett längre tidsperspektiv 

nödvändigt. Trots noggrann planering kan det vara så att kommunen inte har möjlig-

het att erbjuda den enskilde en bostad inom den egna kommunen förrän lång tid ef-

ter. En placering utanför kommunen bör enligt HFD principiellt ses som en över-

gångslösning, vilket förutsätter att en kommun kan besluta om ändring av genomfö-

randet av tidigare beslutade insatser.74 Den enskildes möjligheter till goda levnads-

villkor hindras i fallet inte av att kommunen ändrar genomförandet av tidigare be-

slut. HFD valde därför att upphäva de tidigare domarna.75 

 

4.1.2 Högsta förvaltningsdomstolen 2016-03-18, mål 6460-14 

Hemlokalisering efter 18 år i annan kommun och risk för förlust av förvärvade fär-

digheter innebär goda levnadsvillkor enligt domen i mål 6460-14. Frågan i detta 

                                                      

71 Högsta förvaltningsdomstolen 2012-09-28, mål 5994-11 s.4 

72 Högsta förvaltningsdomstolen 2012-09-28, mål 5994-11 s.4-6 

73 Högsta förvaltningsdomstolen 2012-09-28, mål 5994-11 s.6 

74 Högsta förvaltningsdomstolen 2012-09-28, mål 5994-11 s.6f 

75 Högsta förvaltningsdomstolen 2012-09-28, mål 5994-11 s.1 
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HFD-mål från 2016-03-18 är om ett beslut om hemlokalisering av en enskild, på en 

sedan lång tid köpt boendeplats, är förenligt med LSS76. Kommunens nämnd hade 

redan tidigare påtalat att kommunen vid den tidpunkt när mannen hade beviljats 

LSS-insatserna ännu inte haft något eget LSS-boende, men idag kunde man tillgo-

dose behovet på ett helt annat sätt. Nämnden i kommunen bedömde att den en-

skilde troligtvis skulle behöva omsorg i många år framöver och ansåg därför att 

framtidsperspektivet var viktigt. Eftersom läkarutlåtanden pekade på risken att den 

enskildes hälsa skulle försämras vid en stor förändring eller ett uppbrott var det an-

geläget att flytten genomfördes varsamt och i flera steg.  

Målet har stora likheter med det som presenterades i 4.1.1 och där har HFD uttalat 

att utgångspunkten enligt LSS är att den enskildes behov ska tillgodoses i den egna 

kommunen. Skillnaden mellan det målet och detta är att den enskilde bott betydligt 

längre på den köpta LSS-boendeplatsen i detta fall. Detta utgör däremot inget hinder 

mot att han tillförsäkras goda levnadsvillkor genom hemlokaliseringen även med be-

aktande av den olägenhet för den enskilde som själva flytten innebar.  

HFD avslog överklagandet att den enskilde skulle få bo kvar på den köpta platsen 

(LSS-boende).77  

 

4.1.3 Kammarrätten i Göteborg 2017-12-12, mål nr 2564-17 

Samma individ som avsågs i avsnitt 4.1.2 sökte förhandsbesked hos den kommun där 

denne var placerad av sin hemkommun. Medan processen avseende målet i avsnitt 

4.1.2 pågick lämnade den enskilde in en ansökan till kommunen (där LSS-boendet 

låg) om förhandsbesked för bostad med särskild service och daglig verksamhet. Den 

enskilde ville bo kvar vid det enskilda vårdhem där han redan bodde. Kommunen 

gav ett positivt förhandsbesked men avslog den enskildes begäran om att välja ett 

specifikt LSS-boende. Förvaltningsrätten avslog den enskildes överklagan varvid han 

överklagade till Kammarrätten.78  

Frågan i målet gäller utformningen av insatserna, det som KRG skulle ta ställning till 

var om kommunen haft fog att neka den enskilde att få bo kvar på dennes nuvarande 

boende.79 

                                                      

76 Högsta förvaltningsdomstolen 2016-03-18, mål 6460-14 s.3 

77 Högsta förvaltningsdomstolen 2016-03-18, mål 6460-14 s.1 

78 Kammarrätten i Göteborg den 12 december 2017, mål nr 2564-17 s.1f 

79 Kammarrätten i Göteborg den 12 december 2017, mål nr 2564-17 s.7 
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Kommunen hade inte anfört några särskilda organisatoriska orsaker eller andra för-

hållanden som medförde att den enskilde lämpligen borde ges LSS-boende inom 

kommunens egen verksamhet. 

Den enskilde hade haft olika argument för att få bo kvar samt att den dagliga verk-

samheten som han deltog i var en integrerad del av boendet. Den enskilde hade bott 

där i 20 år och såg personalen och de medboende som sin familj. Därmed ansåg den 

enskilde att det var avgörande för sitt eget välmående att hens sociala situation inte 

förändrades mer än nödvändigt. Två psykologer och en specialistläkare i psykiatri 

pekade samstämmigt på allvarliga risker för den enskildes psykiska hälsa vid en flytt 

från det aktuella boendet. 

Kammarrätten hävdade att den enskildes argument förvisso tog sikte på utform-

ningen av boendet och verksamheten men sådant ska domstolen inte uttala sig om. 

Domstolens bedömning ska gälla om den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor 

genom den insats som den enskilde är beviljad av kommunen.80 

KRG:s slutsats blev att den enskildes situation var sådan att denne inte skulle vara 

tillförsäkrad goda levnadsvillkor om hen måste flytta från sitt nuvarande boende. 

Detta gällde oavsett vart den enskilde skulle flytta och hur flytten skulle genomfö-

ras.81 

Kommunens beslut var därför enligt KRG inte lagligt i den meningen att det inte 

överensstämde med LSS. Den enskildes ansökan skulle därför bifallas, inte bara ge-

nom att hen skulle ha rätt till särskilt boende och daglig verksamhet, utan också vad 

gällde utformningen av de begärda insatserna. Den enskilde hade alltså rätt att bo 

kvar på den köpta platsen (LSS-boende) trots att ansvaret förflyttats till kommunen 

där boendet låg.82 

 

4.2 Handlingsutrymme inom hemlokalisering 

Enligt lagstiftning och prejudicerande domar har en kommun rätt att göra hemloka-

liseringar så länge som den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Goda levnads-

villkor innebär att den enskilde ska kunna leva sitt liv som vilken annan individ som 

helst. Detta försvåras av den enskildes vårdbehov, som ofta kräver boenden som är 

                                                      

80 Kammarrätten i Göteborg den 12 december 2017, mål nr 2564-17 s.9-13 

81 Kammarrätten i Göteborg den 12 december 2017, mål nr 2564-17 s.12 

82 Kammarrätten i Göteborg den 12 december 2017, mål nr 2564-17 s.1 
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byggda för det specifika funktionshindret. Bedömningen om goda levnadsvillkor till-

försäkras eller inte görs av kommunen. Det är detta beslut som den enskilde kan 

överklaga, det innebär i sig inte att bedömningen av kommunen är felaktig. Det är 

först när domstolen fattat ett beslut som man vet huruvida kommunens bedömning 

var felaktig eller ej. 

Enligt de två domarna i avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 kan en kommun göra hemlokali-

sering så länge som goda levnadsvillkor tillförsäkras. Det är allt som oftast detta som 

en domstol tar ställning till vid sitt avgörande. Så länge en kommun kan motivera 

och argumentera för att den enskilde får goda levnadsvillkor kommer de enligt dessa 

domar ha rätt att göra hemlokalisering i enlighet med sin planering.  

Samtidigt måste hänsyn tas till domen i 4.1.3, enligt denna dom kan den enskilde 

själv bestämma om denne vill bo kvar så länge den enskilde under en längre tid bott 

på boendet och att hälsan påverkas kraftigt negativt av en flytt från det nuvarande 

boendet. Det är dock inte klarlagt om en individ kan välja ett nytt eget boende där 

en flytt ingår. Domen tolkas rimligen som så att det endast gäller om individen re-

dan bor där sedan tidigare. Denna dom kan få till konsekvens att många individer 

som söker om förhandsbesked även kräver att få bo kvar på det LSS-boende där de 

redan bor, oavsett om det är i kommunal eller privat regi. En kommun med många 

privata aktörer inom sina gränser kan få ansvar för ett större antal individer med rätt 

till LSS på grund av att individerna söker förhandsbesked i den kommun de bor i.  

I LSS anges inte hur intressekonflikter ska identifieras och/eller behandlas när det 

gäller bedömningen av insatser till den enskilde. Det enda intresse som kan identi-

fieras i lagen är det om den enskildes rätt till inflytande. Den enskilde ska tillförsäk-

ras goda levnadsvillkor och i största möjliga mån ges inflytande samt medbestäm-

mande över insatserna som ges.83 Det enskilda intresset ska alltså beaktas vid erbju-

dande om boende enligt LSS, men är inte tvingande. Det kan därmed uppstå en in-

tressekonflikt i hur mycket inflytande den enskilde ska ha. Den enskilde, eller anhö-

rig, kan komma att anse att de ska ha ett stort inflytande samtidigt som kommunen i 

sin speciella roll som ansvarig kan förväntas anse att den enskildes inflytande kan 

komma att få stå tillbaka till förmån för tillgängliga boenden som också tillförsäkrar 

den enskilde goda levnadsvillkor. Tillförsäkras goda levnadsvillkor så kan kommu-

nen bestämma var insatsen ska tillgodoses.  

Utifrån detta kan man dra en del slutsatser. Bland annat ska den funktionshindrades 

önskemål i största möjliga mån tillgodoses men samtidigt kan en kommuns storlek 

och resurser begränsa detta avsevärt när det kommer till bostäder med särskild ser-

vice. Det står inte någonstans i lagen om hur kommunerna ska göra avvägningar när 

                                                      

83 www.riksdagen.se Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 6 § 

http://www.riksdagen.se/
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det kommer till genomförandet av beviljade insatser. Det enda som nämns är att den 

enskilde ska ges möjlighet till inflytande samt att kommunen enligt kommunallagen 

ska ha god ekonomisk hushållning. 

 

4.3 Aspekter 

Tabell 1 ger en översikt över de centrala aspekter som projektgruppen identifierade 

under den workshop som finns beskriven i avsnitt 3. 

Tabell 1. Centrala aspekter identifierade under workshopen. 

 

Fem aspekter identifierades och dessa bedömdes internt i gruppen vara antingen ett 

enskilt intresse eller ett allmänt intresse. I följande stycken presenteras innebörden 

av varje aspekt. 

Kostnadsaspekten innefattar dels kostnaden som kommunen för närvarande betalar till 

den inrättning som tillgodoser insatsen särskilt boende och dels kostnaden för att 

placera individen i ett kommunalt boende. Beroende på antalet platser som kan till-

försäkra individen goda levnadsvillkor varierar priset i enlighet med tillgång och ef-

terfrågan. Kortfattat, kostnaden att placera en individ på ett boende där kommunen 

inte är ansvarig huvudman kontra kostnaden att placera individen på ett kommunalt 

boende. Att maximera kostnadsnyttan (det vill säga minimera kostnaden) är huvud-

sakligen ett allmänt intresse. 

Vård och omsorgsaspekten hanterar innehållet av den vård och omsorg som individen 

kräver för att kunna leva ett liv med goda levnadsvillkor. Vissa individer kräver en 

stor mängd vård och omsorg. Beroende på omfattningen och komplexiteten av den 

vård och omsorg som krävs kan man diskutera om det finns möjlighet och kompe-

tens inom kommunen att tillgodose den vård och omsorg som individen kräver. 

Denna aspekt är till största del förknippad med ett enskilt intresse. 

Avståndsaspekten handlar om hur långt bort från kommunen individen är placerad. Att 

en individ är placerad på ett privatägt boende i kommunen eller i närliggande kom-

Aspekt 

Kostnadsaspekten 

Vård och omsorgsaspekten 

Avståndsaspekten 

Sociala nätverksaspekten 

Inflytandeaspekten 
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mun hindrar inte att individen kan få andra insatser tillgodosedda genom kommu-

nens egen verksamhet, t ex. daglig verksamhet. Denna aspekt kan beröra både en-

skilt intresse och/eller allmänt intresse. 

Sociala nätverksaspekten handlar om det nätverk som individen har för att kunna leva 

ett bra liv. Ibland behöver individer komma ifrån det nätverk de har för tillfället för 

att kunna bygga ett nytt bättre liv. Dessutom kan det vara så att de personer som be-

tyder mycket för individen bor på andra ställen än i den egna kommunen. Denna 

aspekt är till största del förknippad med ett enskilt intresse. 

Inflytandeaspekten är i princip detsamma som viljan eller oviljan att godta en hemloka-

lisering. Genom sitt inflytande kan man delge sin vilja, vissa individer vill bli hemlo-

kaliserade och andra vill det inte. Denna aspekt handlar om individens vilja eller 

ovilja att flytta och det är deras inflytande över sin egen situation som hanteras ge-

nom aspekten, vilket gör att denna aspekt förknippas med enskilt intresse. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har inte varit att lösa problemet för Kungälvs kommun an-

gående vilka individer som kan bli aktuella för hemlokalisering och det är inte heller 

vad uppsatsen har gjort. Fokus har istället legat på att klargöra en kommuns skyldig-

heter och rättigheter enligt lag och prejudicerande domar. När detta har gjorts har 

en stabil grund skapats varifrån man enklare kan se vilka handlingsalternativ som 

finns.  

Att tillämpa ett begreppssystem som det som presenterats i avsnitt 2.3.1, på en 

fråga inom socialtjänsten kan tyckas olämpligt ur ett etiskt perspektiv. Men för att 

klara av dagens svåra situation inom socialtjänsten måste man på ett strategiskt och 

övergripande plan fatta och genomföra beslut med grund i den etiska plattformen.84 

Socialsekreterare som har direktkontakt med brukare arbetar efter de lagar som styr 

deras arbete och får ofta hjälp med handledning och coachning för att klara av den 

psykiska press som uppstår när man hanterar olika livsöden. På det strategiska planet 

har man ett avstånd till berörda som är nödvändigt för att driva processer som i det 

långa loppet kommer att gynna samhället i stort, givetvis vill man alltid att den sam-

manvägda nyttan ska bli så stor som möjligt samtidigt som beslutsprocessen blir juri-

diskt hållbar och transparent. 

Att lösa problemet med vilka individer som ska hemlokaliseras är upp till beslutsfat-

tarna i Kungälvs kommun. Jag kommer senare i diskussionen presentera ett förslag 

på tillvägagångsätt när man som kommun hamnar i den situationen att man måste 

välja mellan två individer som kan hemlokaliseras. En grundförutsättning i det föl-

jande exemplet är att de konsekvenser (ik) som jämförs, båda uppfyller kravet på att 

motsvarande individer (ek) tillförsäkras goda levnadsvillkor, det vill säga att den trös-

kel som nämndes i avsnitt 2.1.1. är passerad. Det som undersöks är vilken hemloka-

lisering som leder till störst sammanvägd nytta. 

En av de första åtgärderna som bör genomföras är att informera de berörda indivi-

derna att ett arbete med hemlokaliseringar är påbörjat och samtidigt visa på möjlig-

heten för individen att begära förhandsbesked hos den kommun där de är placerade. 

Det är en fördel för individen om denne tidigt får en möjlighet att göra detta utifall 

omständigheterna är sådana att individen vill bo kvar i den kommun där hen är loka-

liserad. Ansvaret för individen förflyttas och individen är inte längre en del av det 

hemlokaliseringsproblem som diskuterats i denna uppsats.  

 

                                                      

84 E. Gustavsson, J. Wiss (2013) s.42-45 



 

30 

5.1 Tentativt förfarande 

Skulle man hamna i en situation, som jag nämnde i föregående avsnitt, där man kan 

behöva välja mellan två eller fler individer om vem eller vilka som ska hemlokali-

seras utifrån den största möjliga sammanvägda nyttan är det en fördel att ha en stra-

tegisk plan för hur en sådan beslutsprocess ska se ut. När man hamnar i en sådan si-

tuation kan det vara ett utmärkt tillfälle att använda det begreppssystem som finns 

presenterat i avsnitt 2.3.1 och 2.3.3. I följande exempel har vi alltså ett fiktivt pro-

blem där vi måste avgöra vilken av individerna som ska hemlokaliseras. Självklart är 

förutsättningen att båda kan tillförsäkras goda levnadsvillkor enligt de grundförut-

sättningar som finns enligt kommunens initiala bedömning.  

Om vi utgår ifrån projektgruppens effektmål 1 (hemlokalisera 70 %) bör det första 

man företar sig som kommun vara att göra en bedömning av vilka individer som 

man kan tillförsäkra goda levnadsvillkor vid hemlokalisering. De som inte kan till-

försäkras detta kan inte heller hemlokaliseras och då inte heller ingå som en av indi-

viderna i beslutsproblemet. Här gör kommunen den individuella prövning av indivi-

dens levnadsvillkor som domstolarna vid en eventuell överklagan kommer att 

granska. 

Nästa steg blir att ställa frågan direkt till resterande individer om de vill bli hemloka-

liserade. Vi kan då få följande konsekvenser när svaren inhämtats. 

1. Färre än 70 % (av ursprungspopulationen) kan tillförsäkras goda levnadsvill-

kor och har inget emot att bli hemlokaliserade. 

2. 70 % (av ursprungspopulationen) kan tillförsäkras goda levnadsvillkor och 

har inget emot att bli hemlokaliserade. 

3. Fler än 70 % (av ursprungspopulationen) kan tillförsäkras goda levnadsvill-

kor och har inget emot att bli hemlokaliserade. 

Vid resultat två är en del av problemet i Kungälvs kommun löst och det som återstår 

då är en planering och ett genomförande av hemlokaliseringarna. Effektmål 1 infrias 

och effektmål 2 infrias då de individer som hemlokaliseras innebär kostnadsminsk-

ningar. Här kan ett förfarande enligt avsnitt 5.1.1 nedan bli aktuellt för att besluta 

om vilken av individerna som ska hemlokaliseras först för att maximera den total-

sammanvägda nyttan när hemlokalisering sker etappvist.  

Resultat tre innebär i likhet med resultat två att effektmål 1 infrias och effektmål 2 

infrias då de individer som hemlokaliseras innebär kostnadsminskningar. Eventuellt 

skapas ett nytt beslutsproblem om det är så att man inte har det antal bostäder som 

behövs för att göra hemlokaliseringarna. Man kan då tvingas lösa ett nytt beslutspro-

blem, d.v.s. identifiera de individer som inte ska hemlokaliseras.  
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Vid resultat ett behövs en fortsatt process för att identifiera de individer som kan bli 

aktuella för hemlokalisering. Effektmål 2 infrias inte och en bedömning måste göras. 

Man behöver ta ställning till vilka individer vars enskilda intresse övervägs att det 

allmännas intresse. Effektmål 2 kan infrias om kostnaderna minskar ändå. 

För resultat ett och tre kan man för varje individ göra en bedömning om en hemlo-

kalisering ligger i (e) den enskildes intresse och/eller (a) det allmännas intresse (dvs. 

kommunens). I kommunens intresse ingår en bedömning om goda levnadsvillkor 

kan tillförsäkras genom en hemlokalisering. 

- Om både (e) och (a) så genomförs hemlokalisering 

- Om (e) men inte (a), eller (a) men inte (e) så görs en bedömning om vilket 

intresse som är större än det andra. 

- Om (a) överväger (e) så genomförs hemlokalisering. 

På detta sätt tar man hänsyn till det allmänna intresset av hemlokaliseringar och ef-

tersom det var fler eller färre än de 70 % som ville hemlokaliseras behöver det all-

männa intresset vara större än den enskildes för att hemlokalisera individen eller 

inte.  

För att demonstrera hur begreppssystemet är tänkt att användas kommer jag an-

vända mig av två individer som inte kan särskiljas. I ett större arbete kan man behöva 

göra samma process på fler individer. I följande exempel används braheten eller nyt-

tan med avseende på den underliggande deskriptiva aspekten, d.v.s. värderingen av 

motsvarande deskriptiva aspekt. Tidigare har begreppet sammanvägd nytta använts, 

vilket är detsamma som det generiska begreppet Total brahet, vilket betyder att man 

lägger ihop alla aspekters brahet.  

 

5.1.1 Demonstration av Begreppssystemet 

Vi står i valet att hemlokalisera en av två individer, individ 1 (e1) och individ 2 (e2). 

Vi behöver göra avvägningar inom alla de identifierade aspekterna om vilken individ 

som är bäst att hemlokalisera enligt kommunen utifrån varje aspekt och konsekvens 

av att hemlokalisera individen. Eftersom det är konsekvensen vi utgår ifrån vid en 

hemlokalisering använder vi i för att beteckna detta. Eftersom vi utgår ifrån braheten 

i varje aspekt använder vi oss av ett tillägg i notationen som vi kan se nedan. Braheten 

betecknas med ett v. 

Vi börjar med Kostnadsaspekten, nedan betecknad som α1. 
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Här handlar det om pengar och pengar går att mäta. Det visar sig att genom att hem-

lokalisera e1 skulle kommunen spara 10 tkr (tusen kronor) per månad och för e2 spa-

rar kommunen 45 tkr per månad. Då har i2 mer av aspekten brahet m.a.p kostnad som 

betecknas 𝛼1
𝜈. Med hjälp av begreppssystemet kan vi presentera detta på följande 

sätt:  

i1 ≺1
𝜈  i2 

Det utläses som att i1 har mindre av brahet m.a.p. kostnad (α1) än i2, dvs. i1 är sämre 

än i2 m.a.p. kostnad. Vi anser alltså e2 ska hemlokaliseras före e1 utifrån denna aspekt 

(allt annat lika) eftersom det är bättre ur ett kostnadsperspektiv. 

 

Vi går vidare till Vård och omsorgsaspekten, nedan betecknad som α2. 

Här vill vi veta omfattningen av den vård och omsorg som individerna kräver. Har vi 

redan liknande vård för individer underlättar detta eftersom verksamheten då redan 

har den kompetens som krävs. Att hemlokalisera den individ vars vård kan tillgodo-

ses på bästa sätt inom kommunen är bättre ur en vård och omsorgssynpunkt. Men 

eftersom båda individerna lider av samma diagnoser och kan tillgodoses på liknande 

sätt har vi i denna aspekt inte någon av individerna som har mer av aspekten brahet 

m.a.p. vård och omsorg än den andra. Vi uttrycker det på följande sätt:  

 i1 ∼2
𝜈 i2 

Det utläses som att i1 har lika mycket eller lika litet av aspekten brahet m.a.p. vård och 

omsorg (α2) som i2. Vi föredrar ingen individ framför den andra utifrån detta.  

 

Nästa aspekt är Avståndsaspekten, nedan betecknad som α3. 

Nu vill vi veta hur långt från kommunen som individerna är bosatta. Detta är ett 

mått som vi enkelt kan mäta oss fram till. Men egentligen vill vi bara veta om indivi-

den bor så pass nära att övriga insatser kan tillgodoses av kommunens verksamheter. 

Med avseende på denna aspekt ska vi alltså välja att hemlokalisera den individ som 

ger mest av aspekten brahet m.a.p. avstånd. Det gör i1 och därför kommer i1 att hem-

lokaliseras före i2 vilket vi uttrycker på följande sätt:  

  i1 ≻3
𝜈  i2 

Det utläses som att i1 har mer av aspekten brahet m.a.p. avstånd (α3) än i2, dvs. i1 är 

bättre än i2 m.a.p. avstånd. Det blir e1 som hemlokaliseras före e2 utifrån denna 

aspekt (allt annat lika) då e1 bor längre från kommunen.  
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Den fjärde aspekten är Sociala nätverksaspekten, nedan betecknad som α4. 

Denna aspekt behandlar frågan om individens sociala tillvaro dvs. huruvida individen 

behöver komma ifrån sitt gamla nätverk för att skapa ett nytt eller om individen be-

höver vara i närheten av sitt existerande nätverk för att fungera tillfredställande i det 

dagliga livet. Här gör man enskilda bedömningar för varje individ innan man väger 

individerna mot varandra. För i1 hade det varit fördelaktigt att bo på annan ort och 

fortsätta bygga sitt nya nätverk. För i2 finns nätverket i form av familj inom kommu-

nens gränser och på nuvarande bostadsort. Så frågan som behöver ställas är om det 

sociala nätverket påverkas positivt, negativt eller inte alls av en hemlokalisering. För 

i1 så innebär det utifrån denna aspekt mindre sammanvägd nytta (allt annat lika) om 

individen hemlokaliseras än om i2 hemlokaliseras. Ju mer av aspekten brahet m.a.p. 

sociala nätverks desto bättre. Vi uttrycker oss på följande sätt: 

i1 ≾4
𝜈 i2  

Detta utläses som att i1 har mindre av aspekten brahet m.a.p. sociala nätverk (𝛼4) än 

vad i2 har eller att i1 har lika mycket av aspekten i2 vad gäller sociala nätverk (𝛼4). Det 

kan vara så att det innebär mer sammanvägd nytta att hemlokalisera e2, men det är 

inget som är säkerställt och kan garanteras.  

 

Den femte och sista aspekten är Inflytandeaspekten, nedan betecknad som α5.  

Här handlar det om individens inflytande och om det är så att individen godtar att bli 

hemlokaliserad eller inte. Vissa individer kommer att vara mindre positiva till en 

hemlokalisering än andra och kommer då ha mindre av inflytandeaspekten. Detta är 

något som framkommer när diskussioner om en hemlokalisering påbörjas. För e1 är 

viljan att flytta mycket låg samtidigt som det hos e2 finns en större acceptans för att 

bli hemlokaliserad. Vi uttrycker oss som följer: 

 i1 ≺5
𝜈 i2  

Detta visar att i1 har mindre av aspekten brahet m.a.p. inflytande (𝛼5) än i2. Utifrån 

denna aspekt ska e2 hemlokaliseras först, allt annat lika.  

 

För att få en samlad bild kan vi behöva skapa en tabell för bättre översikt. I kolum-

nen är i1 presenterad med varje aspekt i fallande ordning. I fjärde kolumnen finns i2 

för jämförelse. Enligt tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Visar en översikt av relationerna mellan (konsekvenserna av att hemlokalisera) individ 1 och 
individ 2 inom varje aspekt. 

 

Genom tabell två kan vi då konstruera ett aggregationsträd som är byggt på en ordi-

nalskala. I likhet med figur 3 får vi då ett aggregationsträd, men vi kan endast tolka 

trädet som skapas av tabellen ordinalt. Eftersom vi bara följt begreppssystemet en-

ligt avsnitt 2.3.1 har vi inte gjort några nyttodifferensjämförelser och kan då inte 

jämföra konsekvenserna utifrån figur 3 och komma fram till vilken individ som ska 

hemlokaliseras. Men genom att tillämpa begreppssystemet för nyttodifferenser som 

vi presenterade i avsnitt 2.3.3 kan vi klargöra detta. I α2 är individerna likställda och 

någon differens finns inte mellan individer, varför vi inte använder den aspekten. I 

α4 vet vi att i2 är minst lika bra som i1. Hade relationen varit tvärtom, det vill säga 

som mest lika bra så hade vi behövt ta med α4 i den fördjupade analysen. Eftersom i2 

inte längre hade kunnat överväga i1 i aspekten hade detta kunnat påverka resultatet.  

Nu gör vi en nyttodifferensjämförelse utifrån det begreppssystem som presenterades 

i avsnitt 2.3.3. Vi låter ∆1
𝜈

 beteckna nyttodifferensen inom 𝛼1
𝜈, ∆3

𝜈
 beteckna diffe-

rensen inom 𝛼3
𝜈 och ∆5

𝜈 beteckna nyttodifferensen inom 𝛼5
𝜈 Nu kan vi göra en jäm-

förelse och använda begreppssystemet för nyttodifferens.  

Den första nyttodifferensen som vi jämför är mellan 𝛼1
𝜈

 och 𝛼5
𝜈. Vi jämför differen-

serna från i2 till i1 inom 𝛼1
𝜈 och differensen från i2 till i1 inom 𝛼5

𝜈. Vid jämförelsen 

upptäcker vi att nyttodifferensen är större i 𝛼5
𝜈 än vad den är inom 𝛼1

𝜈. Större än 

mellan differenser betecknar vi med ⊐ (se avsnitt 2.3.3): 

 ∆5
𝜈

 (i2, i1) ⊐ ∆1
𝜈(i2, i1) 

Den andra nyttodifferensen som vi jämför är mellan 𝛼1
𝜈

 och 𝛼3
𝜈. Vi jämför differen-

serna från i1 till i2 inom 𝛼1
𝜈 och differensen från i2 till i1 inom 𝛼3

𝜈. Vid jämförelsen 

upptäcker vi, och kommer fram till att nyttodifferensen är lika stor i båda 

aspekterna. Likhet mellan differenser betecknar vi med ≜ (se avsnitt 2.3.3): 

 ∆1
𝜈

 (i2, i1) ≜ ∆3
𝜈

 (i1, i2)  

 
Aspekt 

Konsekvens 
Individ 1 

 
Relation 

Konsekvens 
Individ 2 

𝜶1
𝜈 i1 ≺ 

𝜈 i2 

𝜶2
𝜈 i1 ∼ 

𝜈 i2 

𝜶3
𝜈 i1 ≻ 

𝜈 i2 

𝜶4
𝜈 i1 ≾ 

𝜈 

 

i2 

𝜶5
𝜈 i1 ≺ 

𝜈 

 

i2 
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Av detta följer i sin tur, under antagandet att storleksrelationen för nyttodifferensen 

är transitiv, att ∆5
𝜈

 (i2, i1) är större än ∆3
𝜈

 (i1, i2). Större än mellan differenser beteck-

nar vi med ⊐ (se avsnitt 2.3.3): 

 ∆5
𝜈

 (i2, i1) ⊐ ∆3
𝜈

 (i1, i2)  

Nu kan vi presentera ett aggregationsträd, se figur 3, där nyttodifferenserna visas på 

en kardinal nivå, vilket innebär att avståndet mellan konsekvenserna (att hemlokali-

sera en individ) i en ”aspektpil” avspeglar nyttodifferensen mellan konsekvenserna i 

motsvarande aspekt. Genom att lägga ihop de skillnader som talar för i2 (aspekt 1 

och 5) och jämföra med den skillnad som talar för i1 (aspekt 3) så kommer vi fram 

till att den sammantagna nyttoskillnaden i i2:s favör överväger den sammantagna nyt-

toskillnaden i i1:s favör. Utifrån detta resonemang ska alltså e2 hemlokaliseras före e1. 

 

 

Figur 3. Visar ett aggregationsträd som växt fram efter nyttodifferensjämförelsen. Vi kan i figuren 
utläsa vilken individ som ska hemlokaliseras. 

Då blir i2 även inom α0 placerad över i1 för att representera det högre värdet för 

sammanvägd nytta som konsekvensen av att hemlokalisera e2 innebär. 
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6 Slutsats 

Problemet som Kungälvs kommun står inför är inte löst och det kommer vara upp 

till projektgruppen att avgöra hur man ska gå vidare. Handlingsutrymmet är belyst 

utifrån LSS, ett tentativt förfarande är framlagt utifrån det möjliga att två individer 

måste särskiljas åt för att bestämma vilken av de två som ska hemlokaliseras. I denna 

fråga kan man inte på förhand säga hur arbetet kommer fortlöpa, det kan dyka upp 

oväntade frågeställningar som inte belysts i denna uppsats och det finns många para-

metrar som väger in. Hösten 2018 var det kommunval vilket har inneburit delvis 

skiftande prioriteringar för förvaltningen och på sikt även för projektgruppen.  

Införandet av Odelstads tankar om intresseavvägning har gjorts för att kunna åter-

spegla de aspekter som finns inom Socialtjänsten och främst inom LSS-området. Det 

tentativa förfarandet tyder på att det kan finnas utrymme för att använda besluts-

verktyg inom Socialtjänsten och att begreppssystemet som anpassats även kan anpas-

sas till andra liknande områden inom Socialtjänst där ett val eller prioritering behö-

ver göras. 

 

6.1 Fortsatt diskussion 

Med ett sådant förfarande som diskuterats i uppsatsen kan man förhoppningsvis öka 

förståelsen för socialtjänstens problematiska ställningstaganden. Förhoppningen är 

att individerna inte överklagar sina beslut som kommunen gjort då bedömningarna 

är transparenta och följer en dokumenterad beslutsprocess. Tyvärr kan man inte helt 

eliminera riskerna med att hemlokalisera individer och låta insatsen LSS-boende 

verkställas inom hemkommunen. Noga planering och kommunikation med berörda 

individer ökar förhoppningsvis möjligheterna för kommunen att genomföra hemlo-

kaliseringar och undvika långdragna processer. Det ligger i det allmänna intresset att 

en kommun använder sina resurser på ett kostnadseffektivt sätt. 

Förhoppningen är att förfarandet ska hjälpa till att skapa en mer transparent besluts-

process och bidra med en kostnadsminskning inom köpta platser, samtidigt som in-

divider tillförsäkras medinflytande och goda levnadsvillkor. Det finns en del andra 

parametrar som inte belysts inom ramen för uppsatsen som kan spela in på slutresul-

tatet. Det största hindret som finns för många kommuner är tillgången på lämpliga 

bostäder. Bristen på lämpliga LSS-bostäder är det som drivit fram behovet av att 

köpa platser hos privata aktörer.  
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6.2 Framtida forskning 

Uppsatsen är baserad på ett begreppssystem som tidigare använts inom områden där 

beslutsproblemet inte har en lika stark koppling till individer, deras rätt till infly-

tande och deras levnadsvillkor. Huruvida det är oetiskt eller direkt olämpligt att ap-

plicera det på socialtjänsten är ett område som det krävs mer forskning på. Det finns 

mycket forskning om etik inom socialtjänst men hur beslutsverktyg, så som mul-

tikriterianalyser, påverkar etiken inom socialtjänsten är ett område som kan behöva 

studeras vidare inom de närmsta åren.  

Då flera av de begrepp som förekommer inom uppsatsen kan uppfattas som mellan-

begrepp85 så hade en fördjupad analys av centrala begrepp, som förekommer i detta 

arbete, inom socialtjänsten kunnat bringa klarhet i vad som menas när man använder 

begreppen. Just begreppet socialtjänstkvalité som mellanbegrepp86 har Görgen Hell-

man undersökt i sin magisteruppsats. En mer allmän inriktning på mellanbegrepp 

inom socialtjänsten är ett ingångsspår för en studie enligt mig. Att även inrikta sig på 

begreppet goda levnadsvillkor som ett mellanbegrepp kan göra att vi får en bättre 

förståelse för dess innebörd. 

Det finns 290 kommuner i Sverige och det finns en naturlig fortsättning genom att 

utreda hur alla dessa kommuner har agerat i frågan och vilken inriktning som har va-

rit mest framgångsrik utifrån olika perspektiv. Får man bäst resultat genom att hem-

lokalisera eller har den privata sektorn blivit så mycket effektivare att det är billigare 

att köpa platser?  

Ett förslag på arbete är att utgå ifrån Erlandssons tankar om normer när det handlar 

om tillämpningen av LSS, för att försöka identifiera skillnaderna i beslut som endast 

bygger på normer inom den specifika myndigheten. Hur kommer det sig att bedöm-

ningarna ibland skiljer sig åt?  

Ännu ett förslag är att se vilka andra beslutsverktyg som kan appliceras på social-

tjänsten och hur dessa bör tillämpas för att passa in på de mjuka värden och etiska 

ställningstaganden som ofta existerar inom området.  

                                                      

85 J. Odelstad (2017b)  

86 G. Hellman (2017) 
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