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Sammanfattning	  
Målet med denna uppsats är att bidra till kvalitetsutveckling gällande 
behovsbedömning och beslutsformulering vid handläggning enligt socialtjänstlagen. 
Syftet med uppsatsen är att granska handläggningsprocessen gällande 
boendestödsbeslut. Med utgångspunkt i denna granskning vill vi komma fram till 
förslag på förbättringsområden. Förslagen ska vara förenliga med krav från och behov 
hos lagstiftaren, den enskilde, socialtjänsten/kommunen och biståndshandläggaren. 
Beslut om boendestöd är idag tidsbegränsade, oftast till ett år, utan att den enskilde 
egentligen ansökt om det. För den enskilde stödmottagaren innebär detta bristande 
rättssäkerhet, otrygghet och brist på kontinuitet. Vi har i denna uppsats försökt 
kartlägga skälen till att besluten ser ut på detta sätt genom att tillämpa en 
hermeneutisk metod. 
 
Av vår genomgång framgår att det inte finns stöd för rutinmässig tidsbegränsning av 
beslut i lagstiftningen. I vissa fall, där det kan förutses att behovet förändras över tid, 
kan det dock vara motiverat. Målgruppen för boendestöd har ofta långvariga 
funktionsnedsättningar och stödbehov som kan antas kvarstå över längre tid än ett år. 
Enligt de kommunala riktlinjer som vi har granskat är boendestöd en insats som ska 
tidsbegränsas. De biståndshandläggare som vi har tillfrågat tidsbegränsar i 80 procent 
av fallen beslut om boendestöd till en giltighetstid på upp till ett år. Det huvudsakliga 
skälet till detta är att biståndshandläggarna anser att det underlättar uppföljning av 
besluten.  
 
Resultatet av vår studie pekar på att ett antal åtgärder skulle kunna öka kvaliteten på 
behovsbedömning och beslut om boendestöd. Dessa innebär främst implikationer för 
kommun, socialtjänst och biståndshandläggare att arbeta vidare med i syfte att skapa 
en mer rättssäker och evidensbaserad biståndshandläggning.  

 
Nyckelord: tidsbegränsade beslut, boendestöd, biståndshandläggning, utformning av 
beslut, rättssäkerhet, socialpsykiatri 
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Abstract	  
The intention of this study is to contribute to quality enhancement regarding needs 
assessment and shaping of decisions of the social service called living support (i.e. 
boendestöd) according to the law of social service. The aim of this study is to review 
the process of needs assessment concerning living support. Based on this review we 
want to give suggestions to possible improvements. Our suggestions must be 
compatible with demands and requirements from the lawmaker, the individual, the 
social service/the municipality and the process officer. Today, decision of living 
support is time limited, usually to a year, without the individual actually having 
applied for it. This leads to a lack of legal security, personal security and continuity 
for the individual. In this study, we have tried to locate the reasons for why the 
decisions are constructed in this way by using a hermeneutical method. 
 
Our study shows no support for perfunctory time limiting of decisions according to 
the law. In some cases where there can be forecasted that the need changes over time, 
it can though be motivated. The target group for living support often have prolonged 
impairments and needs of support highly estimated to last more than a year. 
According to municipal guidelines, reviewed by us, living support is an inset to be 
time limited. The process officers we have asked in 80 per cent of all cases time limits 
the decisions up to one year. The main reason for this is that the process officers 
regard time limiting as making follow-ups of the decisions easier. 
 
The result of our study points to a number of measures for increasing the quality of 
needs assessment and decisions of living support. These measures have implications 
for the municipality, the social services and the process officers with the purpose of 
creating a more legally secure and evidence based process of needs assessment. 
 
Key words: time limited decisions, living support, process of needs assessment, 
forming of decision, rule of law, social psychiatry 
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1 Inledning	  
Boendestöd var den vanligaste insatsen för personer under 65 år med 
funktionsnedsättning som var beviljade någon insats enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) (SoL) den 1 oktober 2011. Enligt statistik från Socialstyrelsen som 
publicerades i april 2012 har antalet personer med boendestöd ökat med över 60 
procent på fyra år. Enligt Karin Flyckt, utredare vid Socialstyrelsen, vårdas allt fler 
för psykisk ohälsa vilket kan vara en av anledningarna till att antalet personer med 
boendestöd ökar. 1  

1.1 Bakgrund	  
I vårt arbete som biståndshandläggare utreder vi stödbehov och beslutar om bistånd 
enligt SoL till personer med psykisk ohälsa. En av de insatser vi beviljar är 
boendestöd. Vi har lagt märke till att dessa beslut ofta är tidsbegränsade. En person 
som beviljas boendestöd får oftast ett beslut som har ett slutdatum. Detta slutdatum 
ligger oftast 6 månader till ett år framåt i tiden. Slutdatum sätts oavsett om personen 
specifikt har ansökt om det eller inte vilket innebär en brist i rättssäkerheten för den 
enskilde. Vi tror att tidsbegränsade beslut kan leda till en känsla av otrygghet eftersom 
personerna som ansöker om boendestöd i de flesta fall har ett varaktigt stödbehov. Vi 
har funderat över varför beslutsformuleringen ser ut på detta sätt. Vad är anledningen 
till att detta system uppkom? Vad får det för konsekvenser för individen? Vad är 
syftet med det ur socialtjänstens perspektiv? Finns det stöd för tidsbegränsning av 
beslut i lagen? Vår uppfattning är att denna praxis har uppstått som ett resultat av flera 
intressenters olika åsikter om hur ett beslut ska vara formulerat.  
 
När vi inför arbetet med denna uppsats har gjort efterforskningar har vi fått 
uppfattningen att regelmässig tidsbegränsning av beslut inte har stöd i lagstiftningen. 
Dessutom strider detta mot intentionen i SoL. Vi ser en risk för att handläggningen 
kommer att uppfattas som en rent administrativ rutin om den hanteras genom en 
standardiserad process. Den tänkta funktionen, att kartlägga och bevilja bistånd efter 
behov, har då gått förlorad.  
 
Eftersom boendestöd är en insats som ökar och ges till ett stort antal personer med 
psykisk ohälsa är det en central insats för socialtjänstens verksamhet. Ett beslut om 
boendestöd ska möta upp den enskildes behov, vara förenligt med lagstiftarens 
intentioner, ge en tydlig beskrivning av socialtjänstens syfte med insatsen samt vara 
en guide för den/de som ska utföra insatsen. Vår uppfattning är att rutinmässig 
tidsbegränsning av beslut påverkar kvaliteten negativt ur dessa aspekter eftersom 
standardiserade beslutsformuleringar inte är förenliga med individuella behov. Vi tror 

                                                
1  "Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper, bland annat 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet kan vara både praktiskt och socialt, och syftet är 
att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Det var 17 500 personer under 
65 år som hade boendestöd den 1 oktober 2011." 
(http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/boendestodarnudenvanligastesol-
insatsenforpersonermedfunktionsnedsattning) 
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dock att det är möjligt att tillfredsställa dessa olika intressen utan att göra avkall på 
kvaliteten.  

1.2 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna uppsats är att bidra till kvalitetsutveckling gällande 
behovsbedömning och beslutsformulering vid handläggning enligt socialtjänstlagen. 
Genom att granska handläggningsprocessen gällande boendestödsbeslut vill vi 
komma fram till förslag på förbättringsområden. Förslagen ska uppfylla kraven på hur 
ett beslut om boendestöd bör formuleras för att vara förenligt med behoven hos flera 
olika intressenter. Vår utgångspunkt för analysen är de tidsbegränsade beslut som idag 
används vid beslut om boendestöd inom myndigheten i Uppsala kommun där vi 
arbetar. Vår huvudsakliga frågeställning är: 
 
Hur bör ett beslut om boendestöd vara formulerat för att möta upp den enskildes 
behov, vara förenligt med lagstiftarens intentioner, ge en tydlig beskrivning av 
socialtjänstens syfte med insatsen och därigenom utgöra en guide för den eller de som 
ska utföra insatsen?  

1.3 Avgränsningar	  
Vi kommer i denna studie endast fokusera på vår frågeställning utifrån ett 
makroperspektiv, inte utifrån ett individperspektiv. Det är vår avsikt att fokusera på 
det ansvar den kommunala förvaltningsmyndigheten har i biståndshandläggnings-
processen och då framför allt gällande utformning av beslut. Beslutsutformning och 
formuleringar är särskilt viktiga med anledning av att de gäller den enskilde men även 
fungerar som instruktion för utföraren (mål/syfte) samt ska spegla och leva upp till 
lagens intentioner.  
 
Avgränsning i studien gällande underlag har gjorts på så sätt att vi fokuserat på verk 
publicerade senare än år 2001. Motiveringen är att dagens socialtjänstlag trädde i kraft 
först detta år. Vi finner även att det är av vårt intresse att fokusera på nutiden i den 
utsträckning som är möjlig, detta då till exempel Lindelöf och Rönnberg menar att 
arbetssätt och organisering gällande biståndshandläggning förändrats gentemot 80- 
och 90-tal.2 Vidare har vi även avgränsat oss till svensk forskning då det vi vill 
studera är tydlig kontextuellt knutet till svensk lag och myndighetsutövning i det 
svenska samhället.  

                                                
2 Lindelöf, Rönnbäck (2004) Att fördela bistånd: Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen, 

s.22-23. 
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1.4 Uppsatsens	  disposition	  

1.4.1 Kapitel	  2	  -‐	  Tidigare	  forskning	  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning av Margareta Lindelöf och Eva 
Rönnbäck samt rapporter från Socialstyrelsen och Äldrecentrum. Socialstyrelsen har 
också utkommit med en evidensbaserad metod som beskrivs i följande rapport: Med 
målet i sikte – Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda 
personer (MOS). 

1.4.2 Kapitel	  3	  -‐	  Teori	  
Kapitlet behandlar de teoretiska begrepp som vi har valt att använda i analysen av det 
insamlade materialet: gräsrotsbyråkrat, målrationalitet, osynlig makt samt informell 
och formell handläggningskomponent. Vi förklarar därefter innebörden av ett antal 
andra centrala begrepp som används i uppsatsen: Den enskilde, boendestöd, 
biståndshandläggare, behovsbedömning, kommunala riktlinjer, 
Justitieombudsmännen (JO), rättssäkerhet för den enskilde samt empowerment. 

1.4.3 Kapitel	  4	  -‐	  Metod	  
Vi beskriver i detta kapitel våra metodval och presenterar tolknings- och 
analysmetoden hermeneutik. Därefter presenteras vårt urval av källmaterial utifrån de 
olika perspektiv och behov som vi vill belysa: den enskildes behov, det juridiska 
perspektivet, det kommunala perspektivet samt biståndshandläggarens perspektiv. 
Kapitlet avslutas med en beskrivning av tolknings- och analysförfarande samt 
förförståelse och etiska överväganden. 

1.4.4 Kapitel	  5	  -‐	  Resultat	  
Här redogör vi för det empiriska material vi har använt för att belysa de olika 
perspektiven vi utgår från samt den information vi har kunnat utläsa av materialet. De 
olika utgångspunkterna är den enskildes behov samt det juridiska perspektivet, det 
kommunala perspektivet och biståndshandläggarens perspektiv.  

1.4.5 Kapitel	  6	  -‐	  Diskussion	  
I detta kapitel återknyter vi till de teoretiska teman som presenterades i kapitel 3 och 
diskuterar vårt resultat med hjälp av dessa. Vi presenterar därefter de begränsningar vi 
ser i vår studie, vår slutsats samt implikationer för framtida forskning och praktik. 
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2 Tidigare	  forskning	  

2.1 Allmänt	  
Vid litteraturgenomgång har det framgått att antalet publicerade för oss relevanta titlar 
ökat under senare delen av 2000-talet främst från Socialstyrelsen. Troligen är detta 
knutet till psykiatrireformen som genomfördes under 1990-talet. Det verkar finnas en 
önskan om att utvärdera hur personer med psykisk funktionsnedsättning sedan dess 
får sitt behov av stöd tillgodosett av kommuner och landsting. De flesta titlar som 
berör vår studie är utfärdade i form av olika granskningsrapporter. Forskning som 
berör beslutsfattande inom andra delar av socialtjänsten förekommer, men inget 
specifikt som berör beslutsutformningar gällande biståndshandläggning inom 
socialpsykiatri. Vi har inte heller kunnat hitta någon forskning som granskar 
tidsbegränsning av beslut inom något område. Därför har vi utgått från forskning 
inom närliggande områden för att få underlag till analysen. 

2.2 Kartläggning	  av	  biståndshandläggningsprocessen	  
Margareta Lindelöf och Eva Rönnbäck kartlägger i avhandlingen Att fördela bistånd: 
Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen biståndshandläggningsprocessen 
inom äldreomsorgen. Syftet är att analysera hur behovsbedömning och beslutsfattande 
hanteras i relation till lagstiftningen. Deras avhandling summerar tio års forskning. 
Resultaten visar på att biståndshandläggningen har två ansikten. Det ena representeras 
av informellt handlande där en bild av hjälptagaren konstrueras. Här har något som 
kallas för insatskatalogen betydelse, det vill säga att man utifrån de hjälpinsatser som 
finns till hands också anpassar bilden av den enskilde för att svara gentemot det utbud 
som finns tillgängligt. Det andra ansiktet är uttryck för hur det informella handlandet 
uttrycks formellt. Det formella visar med andra ord endast vissa delar av det 
informella agerandet genom handläggningsprocessen. Här kommer informella 
standarder och rutiner in, en slags institutionalisering. Utöver detta konstaterar 
Lindelöf och Rönnbäck att en del av behovsbedömning och beslutsfattande är 
utbudsstyrt beroende på vad som finns i insatskatalogen.  
 
Lindelöf och Rönnbäck har vidare konstaterat att likabehandling utifrån 
rättssäkerhetsperspektiv till viss del står i kontrast mot den målrationella karaktären 
som kännetecknar SoL. Författarna har funnit att ”olika fall behandlas lika”. Detta till 
skillnad från intentionen med SoL som enligt författarna innebär att ”lika fall ska 
behandlas lika”. Som konsekvens av handläggningsprocessen ser de att det finns en 
övervägande risk för att den enskildes rättssäkerhet äventyras.3 Beslutsfattande ses 
ofta som en administrativ rutin, trots att en förändring skett under 1980- och 1990-
talen som pekar på att behovsprincipen inte styr hjälptilldelningen. Det är istället så 
att till exempel handläggarens egenskaper och erfarenheter är en större faktor än den 
enskildes faktiska stödbehov.4 De beskriver även att begrepp som rättssäkerhet och 

                                                
3  Lindelöf, Rönnbäck (2004), s. 191. 
4 Ibid, s. 20-21. 
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handläggning sällan användes under 1980-talet av dem eller deras kollegor som var 
handläggare och arbetsledare inom äldreomsorgen. Dessa begrepp har dock en mer 
framträdande roll inom dessa yrkesområden i dag. Lindelöf och Rönnbäck konstaterar 
tidigt i arbetet med avhandlingen att tidigare forskning angående behovsbedömning 
visar en motsägelsefull bild av handläggningsprocessen.5  Å ena sidan finns 
beskrivning av handläggningen som ett lotteri, att den enskilde handläggarens 
manöverutrymme är så stort att vilken hjälp man får är knutet direkt till vilken 
handläggare man har. Å andra sidan framkommer att handläggarnas makt är bunden 
av byråkratiska regler och standardiserade mönster.  

2.3 Kvalitetssäkringsarbete	  gällande	  underlag	  för	  beslut	  
Evidensbaserad praktik är något som börjat lyftas in i socialtjänstens arbetsmetoder 
mer och mer i kvalitetssäkringssyfte. Att arbeta enligt en evidensbaserad praktik 
innebär ökat klient- och brukarinflytande i socialtjänsten. Kunskapen som vinns kan 
också fungera som underlag för politiska beslut då evidensbaserade arbetsmetoder 
tydligt kan visa på vilka insatser som fungerar för olika målgrupper.6 Socialstyrelsen 
har under 2012 gett ut en introduktion till en evidensbaserad metod för uppföljning 
och utvärdering i socialt arbete med individuella klienter. Metoden går under 
beteckningen MOS: Med målet i sikte – Målinriktad och systematisk utvärdering av 
insatser för enskilda personer. Metoden är tänkt att fungera som ett komplement till 
de olika stegen i en utredningsprocess och stödja att fokus hålls på klientens 
förbättringsmål.  MOS innehåller mätmetoder som ger korrekt och relevant 
information samt kan fungera som stöd i att skapa ett gediget underlag för bedömning 
och beslut om det fortsatta klientarbetet.7 Metoden är aktuell framför allt för 
socialsekreterare som arbetar motiverande med enskilda klienter, men även inom 
biståndshandläggning är MOS relevant. Det är till exempel av vikt att klienten är en 
aktiv aktör i utredningen. MOS-metoden är tänkt att fungera i samverkan med 
klienten och vara ett professionellt verktyg i utredningar som görs i förändringssyfte.8 
Enligt metoden ska beslut om insatser baseras på ”bästa tillgängliga kunskap, den 
professionelles expertis och den berörda personens situation, erfarenhet och 
önskemål”.9 Planen är att genom tre steg utföra MOS-metoden. I första steget 
formuleras först ett relevant och realistiskt mål tillsammans med klienten utifrån 
dennes aktuella situation. Sedan ska socialarbetaren uppsöka kunskap om tillgängliga 
metoder och insatser för att sedan välja den bäst lämpade insatsen. Andra steget är en 
uppföljning för att få veta i vilken grad och riktning arbetet fortskrider. Mätningar ska 
ske före, under och efter en insats. Dessa är kvantitativa mätningar där man gör olika 
skattningar, till exempel av en persons upplevda hälsa, före, under och efter en 
intervention (det vill säga att man satt in vald stödinsats i den enskildes situation). I 
tredje steget fungerar resultatet som underlag för bedömning av huruvida klienten 
                                                
5 Ibid, s. 27. 
6  Oscarsson (2009) Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – en introduktion för praktiker, 

chefer, politiker och studenter, s. 18. 
7 Socialstyrelsen (2012 b) Med målet i sikte – målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för 

enskilda personer (MOS), s. 11. 
8 Ibid, s. 9. 
9 Ibid, s. 61-62. 
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uppnått sitt mål och i så fall hur insatsen varit ett stöd. Därefter fattas beslut om 
huruvida insatsen ska avslutas, fortsätta och i så fall på vilket sätt, eller om en annan 
insats ska ersätta den. I samtliga steg är klienten en aktiv part. 

2.4 En	  pressad	  beslutssituation	  
Äldrecentrum publicerade 2005 en forskningsöversikt med titeln 
Biståndshandläggare - ett (o)möjligt uppdrag: En översikt av aktuell forskning om 
biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering. I forskningsöversikten beskrivs 
biståndshandläggarens situation med begreppet korstryckssituation:  

I de flesta böcker, avhandlingar, rapporter, uppföljningar etc. konstateras det 
att biståndshandläggarens yrkesroll är dubbelbottnad och fylld av 
motsättningar. Biståndshandläggarna befinner sig i en korstryckssituation där 
de utsätts för påtryckningar och förväntningar från olika håll. De är pressade 
av både ledningens och de enskildas krav inom sin egen organisation, men 
även i förhållande till andra organisationer som till exempel sjukvården. 
Biståndshandläggarna måste hantera många och ofta svåra överväganden när 
flera informationskällor och intressenters önskemål ska jämkas samman och 
ett biståndsbeslut ska fattas (Dunér & Nordström, 2003; Nordström, 1998; 
Nordström, 2000; Trydegård, 2000).10  

Begreppet korstryckssituation beskriver väl den situation biståndshandläggaren 
befinner sig i när hen11 ska formulera ett beslut om boendestöd. Begreppet fångar in 
vår utgångspunkt för denna studie, nämligen att det finns flera olika intressenter som 
har synpunkter på hur beslutet ska vara formulerat.  

2.5 Vår	  studies	  bidrag	  till	  forskningen	  	  
Syftet med uppsatsen är att bidra till kvalitetsutveckling gällande behovsbedömning 
och beslutsformulering vid handläggning enligt SoL. Ett problem som vi ser idag är 
att rutinmässig tidsbegränsning av beslut påverkar kvaliteten negativt ur flera 
aspekter. Den allvarligaste kvalitetsbristen är att den enskildes rättssäkerhet och 
trygghet äventyras. Som vi nämnde i inledningen till detta kapitel har vi inte kunnat 
hitta någon tidigare forskning som granskar tidsbegränsade beslut. Vi tror att vår 
studie kan bidra till att öka kunskapen om hur tidsbegränsning påverkar kvaliteten 
samt ge en bild av tidsbegränsningens orsaker ur olika perspektiv. Vår förhoppning är 
att vi med detta som utgångspunkt kan ge förslag på förbättringsområden som ökar 
rättssäkerheten för den enskilde och samtidigt tillgodoser behoven hos övriga 
intressenter.  

                                                
10 Norman, Schön (2005) Biståndshandläggare - ett (o)möjligt uppdrag: En översikt av aktuell 

forskning om biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering, s. 13. 
11  Vi har valt att använda begreppet hen istället för han/hon eller i uppsatsen med motivering att det 

underlättar läsningen.  
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3 Teoretiska	  utgångspunkter	  
Vi har valt att utgå från tidigare forskning inom ämnesområdet biståndshandläggning.  
Inom detta ämnesområde har vi främst utgått från forskning som rör 
behovsbedömning och beslut. Vi kommer att ta stöd av Lindelöf & Rönnbäcks 
användning av begrepp samt teorier från Max Weber och Michael Lipsky i vår analys 
av det insamlade materialet. De teoretiska begrepp som vi har valt att fokusera på är 
målrationalitet, gräsrotsbyråkrat, osynlig makt och informell och formell 
handläggningskomponent. 

3.1 Målrationalitet	  
Max Weber presenterade i Den protestantiska etiken fyra begrepp som kan användas 
för att beskriva varför en person handlar på ett visst sätt.12 Ett av dessa är 
målrationellt (instrumentellt) handlande. Det målrationella handlandet dominerar 
enligt Weber det moderna kapitalistiska samhället. Målrationellt handlande styrs av 
strategiska överväganden om vilket handlingsalternativ som är mest kostnadseffektivt 
för att nå ett visst mål.13 Begreppet målrationalitet är ett av de begrepp som används 
inom rättssociologin för att beskriva hur en lag kan konstrueras vilket i sin tur 
påverkar graden av autonomi hos beslutsfattaren. Socialtjänstlagen är präglad av ett 
målrationellt tänkande. Lindelöf & Rönnbäck har använt begreppet målrationalitet 
"för att beskriva och förstå lagstiftningens betydelse för handläggarnas 
handlingsutrymme och agerande".14 

3.2 Gräsrotsbyråkrat	  och	  osynlig	  makt	  
Biståndshandläggaren är en så kallad gräsrotsbyråkrat. Begreppet lanserades av den 
amerikanske forskaren Michael Lipsky för att beskriva de tjänstemän som arbetar 
närmast klienterna i en organisation. Dessa tjänstemän måste i sitt arbete följa vissa 
lagar och normer, men har samtidigt handlingsfrihet i sin relation till klienten.15 
Tjänstemannens möte med klienten sker i slutna rum vilket innebär att de kan utöva 
osynlig makt. Det kan exempelvis ske genom att klienten inte får information om sina 
rättigheter.16 Den franske filosofen Michel Foucault har hävdat att makten är som 
mest osynlig och svårupptäckt i välfärdsstatens hjälpande och behandlande 
institutioner. Yrkesgrupperna som den enskilde möter inom dessa institutioner utger 
sig för att vilja hjälpa och den enskilde förlorar därför lätt sitt motstånd.17 I analysen 
kommer vi att använda oss av tidigare forskning om gräsrotsbyråkraternas roll för att 
belysa den rutinmässiga tidsbegränsningen av beslut, huruvida denna praktik har stöd 
i lagstiftningen samt vilken information klienten får om att beslutet kommer att 
formuleras på detta sätt. 
                                                
12  Weber (1992) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, s. 1-50.  
13 Dillon (2010) Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts, and their Applicability to 

the Twenty-First Century, s. 128.  
14 Lindelöf, Rönnbäck (2007) Biståndshandläggning och handlingsutrymme – från ansökan till beslut 

i äldreomsorgen, s. 56. 
15  Lipsky (2010)  Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the individual in Public Services, s.3ff 
16 Meeuwisse m.fl. (2007) Socialt arbete – en grundbok, s. 251. 
17 Ibid, s. 251, 254. 
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3.3 Informell	  och	  formell	  handläggningskomponent	  
Som vi tidigare beskrivit menar Lindelöf och Rönnbäck att 
biståndshandläggningsprocessen har en informell och en formell komponent. Den 
informella komponenten består av rutiner och strukturer som finns inom 
organisationen och styr hur utredning och beslut utformas. Den formella 
komponenten är det som inkluderas i dokumentationen. Den informella komponenten 
kan innehålla mer information än den formella, exempelvis att biståndshandläggaren 
styr den enskilde till att ansöka om de insatser som finns tillgängliga 
(insatskatalogen). Lindelöf och Rönnbäck menar att det finns en risk att 
handläggningen uppfattas som en rent administrativ rutin och att den därmed inte har 
den koppling till socialtjänstlagen som den bör ha. Enligt socialtjänstlagens 
målrationella beslutsmodell bör varje individs unika situation och behov vara 
utgångspunkten för bedömning och beslut. Om biståndshandläggningen blir en 
standardiserad administrativ process kan dess syfte och trovärdighet ifrågasättas enligt 
Lindelöf och Rönnbäck. Den tänkta funktionen, att kartlägga och bevilja bistånd efter 
behov, har då gått förlorad.18  

3.4 Reflektioner	  över	  teorier	  
Socialtjänstlagens målrationella karaktär och gräsrotsbyråkratens begränsade 
handlingsfrihet skapar ett spänningsfält där den osynliga makten kommer till uttryck. 
Handläggaren måste i sitt dagliga arbete hantera förväntningar som inte alltid är 
förenliga. Exempelvis förväntningar på att man ska besluta utifrån en målrationell 
modell men samtidigt följa olika rutiner och regler. Vi uppfattar att det är detta 
spänningsfält som Lindelöf och Rönnbäck beskriver då de reflekterar över att 
handläggningen riskerar att bli en administrativ process. 
 

                                                
18  Lindelöf, Rönnbäck (2004) s. 190-191. 
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3.5 Definitioner	  och	  begrepp	  i	  uppsatsen	  

3.5.1 Målgruppen	  –	  den	  enskilde	  
Den målgrupp som beviljas insatsen boendestöd är hjälpsökande personer med 
psykiska funktionsnedsättningar som avses i 5 kap 8 § SoL. I samband med 
psykiatrireformen definierades målgruppen av Nationella psykiatrisamordningen som 
”psykiskt störda”. Socialstyrelsen menar dock att psykiatrisamordningens definition 
av funktionshinder syftar till att benämna personer, inte funktionsnedsättningar, som 
”psykiskt störda”. En funktionsnedsättning ser Socialstyrelsen som ”nedsättning av 
fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga” och funktionshinder som ”begränsning 
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”. 
Socialstyrelsen har med detta förbehåll valt att behålla psykiatrisamordningens 
definition:  

Den målgrupp som Nationella psykiatrisamordnaren definierat består av 
personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga 
svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska 
ha funnits eller kan antas komma at bestå under en längre tid. Svårigheterna 
kan bestå av funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i 
relation mellan en person med en funktionsnedsättning och brister i 
omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen.19 

Vi väljer i denna studie att anamma Socialstyrelsens definition av målgruppen med ett 
visst förbehåll. Målgruppen för boendestöd inom Sektionen för LSS och 
socialpsykiatri inom Uppsala kommun avgränsas vidare av att det gäller personer från 
21 års ålder och uppåt. Vi har också valt att vid referering till individer referera till 
dem som ”enskilda” eller ”den enskilde”. Detta med hänvisning till att det är den 
benämning som används i socialtjänstlagen. Vi avstår därmed från andra benämningar 
som ”brukare”, ”klient” eller ”kund”. 

3.5.2 Boendestöd	  
Boendestöd är en biståndsinsats som erbjuds av kommunen till personer som ingår i 
målgruppen (se beskrivning ovan) och som har eget boende. Boendestöd räknas som 
en form av hemtjänst och enligt Socialstyrelsen är insatsen tänkt som ett stöd i den 
dagliga livsföringen. I en rapport från Socialstyrelsen står boendestöd definierat som 
”ett såväl praktiskt som socialt stöd för att stärka en persons förmåga att klara 
vardagen i bostaden och ute i samhället.”20 Boendestödjaren och den enskilde kan till 
exempel träna tillsammans på att övervinna sådant som den enskilde har svårigheter 
med att klara av på egen hand. Det kan vara allt från att uträtta ärenden på stan, vara 
bland andra människor, städa, tvätta, hantera post med mera. Boendestödets 
utformning kan variera beroende på kommun. Detta med anledning av att boendestöd 
är en biståndsinsats som inte specificerats i lagstiftning och därför har utformats på 

                                                
19 Socialstyrelsen (2012 a) Att inventera behov – Inventering av gruppen personer med psykisk 

funktionsnedsättning, s. 24-27. 
20 Socialstyrelsen (2012 d) Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 april 2012: 

kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen, s. 11. 
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kommunal nivå. Generellt för insatsen är dock att den ska präglas av en hög 
personalkontinuitet. Personalen har också oftast någon form av utbildning gentemot 
målgruppen, till exempel mentalvårdarutbildning, socionomutbildning eller liknande.  

3.5.3 Biståndshandläggare	  
Med biståndshandläggare åsyftar vi den tjänsteman inom en kommun som har till 
uppgift att handlägga ansökningar om boendestöd från enskilda enligt 4 kap 1§ SoL. 
Uppdraget sker på delegation av en eller fler nämnder inom kommunen. Arbetet kan 
vara riktat mot en särskild målgrupp, till exempel personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Detta handläggningsområde kallas ofta för socialpsykiatri. En 
biståndshandläggare är oftast en person med antingen en utbildning från det sociala 
omsorgsprogrammet, en socionomexamen eller likvärdig annan utbildning.  

3.5.4 Behovsbedömning	  
Vid en ansökan om bistånd har biståndshandläggaren till uppgift att utreda den 
enskildes behov av stöd och göra en behovsbedömning utifrån information som 
samlats in. Informationsinsamlingen kan ske med hjälp av strukturerade 
bedömningsinstrument, ett exempel på en sådan är MOS-metoden som beskrivits i 
kapitel 2. I Uppsala kommun där vi arbetar sker insamlingen genom att handläggaren 
har ett möte med den enskilde där hen beskriver sina svårigheter. Handläggaren kan 
även begära in intyg från läkare, psykolog eller någon annan professionell för att få 
underlag för bedömningen. Informationsinsamlingen sker alltså inte enligt någon 
strukturerad modell utan det är upp till varje handläggare hur information och 
underlag ska samlas in. Utifrån SoL bedömer sedan handläggaren hurvida den 
enskilde är i behov av stödet för att uppnå en skälig levnadsnivå eller ej samt om 
stödet kan tillgodoses på annat sätt eller ej. Behovsbedömningen ligger sedan till 
grund för beslut om att bevilja eller avslå det bistånd som den enskilde ansökt om. 

3.5.5 Kommunala	  riktlinjer	  
Kommuner har ofta ett dokument som beskriver hur man i kommunen definierar de 
olika stödinsatserna som tillhandahålls enligt SoL och lagen (1993:224) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta dokument kallas för kommunens 
riktlinjer och innehåller allmän guidning för hur beslut om bistånd ska utformas. De 
flesta kommuner har idag riktlinjer för biståndshandläggning gällande insatser enligt 
SoL och LSS. Riktlinjerna utgår från lagar, allmänna råd samt lokala politiska mål 
och syftar till att informera allmänheten och vara ett stöd för myndighetsutövare. Ett 
mål med riktlinjer är att öka rättssäkerheten på så sätt att man vill möjliggöra att alla 
sökande får en likvärdig behovsbedömning och beslut oavsett vem som är 
beslutsfattare. 21 Riktlinjer är en guide för samtliga beslutsfattare. Riktlinjer 
uppdateras ofta med några års mellanrum. Detta med anledning av att rättspraxis med 
nya vägledande domar och den allmänna synen på vad som är skälig levnadsnivå eller 
goda levnadsvillkor tenderar att skifta med tiden. Att varje kommun utarbetar 
riktlinjer för hur insatser enligt SoL och LSS ska tillämpas i kommunen är alltså en 
                                                
21 Gnesta kommuns riktlinjer, s.1, Nacka kommuns riktlinjer, s.5, Upplands-Väsby kommuns 

riktlinjer, s. 3. 
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lokal tolkning av respektive lag. De kan dock aldrig ses som fullständiga, det är alltid 
upp till individuell bedömning i varje enskilt fall hur SoL och LSS ska tillämpas.  

3.5.6 Justitieombudsmännen	  
Dessa kallas för Riksdagens ombudsmän eller Justitieombudsmännen (JO). De har i 
uppdrag av riksdagen att granska att myndigheters verksamheter följer gällande lagar, 
förordningar och författningar. Därför gör JO inspektioner på myndigheter, prövar 
vissa klagomål från allmänheten samt utför olika undersökningar.22 

3.5.7 Rättssäkerhet	  för	  den	  enskilde	  
Rättssäkerhet innebär ”juridisk rättvisa”. Det innebär att en rättsordning skyddar 
individen från övergrepp. Dessa övergrepp gäller till exempel individer eller 
samhällsinstitutioner, till exempel kommunala myndigheter. Rättssäkerhet i relation 
till biståndshandläggning och myndighetsutövning ska garantera att den enskildes 
ärende hanteras och bedöms likadant som andra ärenden. Det är av vikt att 
biståndsbeslut grundas på tillförlitliga utredningar och att bedömningen redovisas 
öppet. Bedömningen ska vara oberoende av kommun och biståndshandläggare.23 

3.5.8 Empowerment	  
Begreppet empowerment används bland annat inom statsvetenskap, politik och socialt  
arbete. Det betyder dels "att ge makt eller auktoritet till" och även "att ge möjlighet 
eller tillåtelse". Att arbeta för empowerment innebär att man strävar efter att stärka 
klienter eller klientgruppers ställning i samhället. Centrala delar inom empowerment 
är makt, kontroll, självtillit och stolthet.24 

                                                
22 http://www.jo.se/Page.aspx 
23 Socialstyrelsen (2010), Det är mitt hem, s. 43-44. 
24 Meeuwisse m.fl. (2007) Socialt arbete – en grundbok, s. 261-262. 
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4 Metod	  

4.1 Val	  av	  metod	  
I relation till våra frågeställningar och syftet med denna studie har vi valt att samla in 
empiriskt material utifrån flera olika perspektiv. Dessa är dessa är den enskildes 
behov, det juridiska perspektivet, det kommunala perspektivet och 
biståndshandläggarens perspektiv. Då vi vill belysa vad som konstruerar 
boendestödsbeslut idag behöver empiri samlas in från dessa fyra identifierade 
perspektiv (som också presenteras närmare i detta kapitel). Dels har vi använt oss av 
dokumentstudier och dels har vi gjort en kort kvantitativ webbaserad 
enkätundersökning där empiriskt material saknats. För att analysera empirin har vi 
valt en hermeneutisk analysmetod. Inom sociologin används metoden till exempel när 
det handlar om att studera samband mellan individ, text och samhällsvetenskaplig 
teoribildning vilket är aktuellt i denna studie. 

4.2 Om	  hermeneutik	  
Hermeneutik är ett verktyg för att tolka textmaterial, vilket denna studie till största del 
baseras på. Ett hermeneutiskt förhållningssätt syftar i vår studie till att ge en 
uppfattning av hur ett gynnande beslut om boendestöd bör utformas och om det är 
förenligt med olika intressenters intentioner. Hermeneutiken utgår från att en text 
alltid står i relation till en kontext och en tolkningstradition.25 Detta är relevant för oss 
då vi också vill öka vår förståelse om varför gynnande beslut om boendestöd utformas 
på ett visst sätt.  Med ett hermeneutiskt förhållningssätt kan vi undersöka om det finns 
en överensstämmelse mellan olika intressenters perspektiv eller ej. Vi vill även sätta 
resultatet i relation till sociologiska teorier (se teoriavsnitt).  Målet är att utifrån denna 
kunskap är att eventuellt komma fram till förbättringsförslag om hur gynnande beslut 
om boendestöd kan formuleras för att tillmötesgå de olika intressenterna.  
 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt är en metod för hur man skaffar sig en förståelse 
för texter och/eller kulturer och hur man sedan förmedlar denna kunskap och dess 
sanningsanspråk.26

 Det kan alltså finnas flera olika tolkningar utifrån en och samma 
text beroende på hur vi uppfattar textförfattaren, dennes världsuppfattning samt 
intention med texten vid tillfället då texten skrevs. Vi som uttolkare av texten är i vår 
tur också alltid påverkade av sådant som vår egen historia samt vår sociala och 
ideologiska miljö. Därmed är en tolkning alltid kontextuellt betingad.27 Detta innebär 
att hermeneutik inte gör något anspråk på objektivitet – det är snarare en omöjlighet. 
Inom hermeneutiken finns en vedertagen syn på tolkningsprocessen. Den kan 
beskrivas som ett dialogförfarande mellan läsare och text. Vid läsning av texten möter 
läsaren ny kunskap som sätts i relation till förförståelsen och då skapar en dialog 
mellan text och läsare. Dialogförfarandet är som en konstant pendling i att tolka 

                                                
25 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 370. 
26 Selander, Ödman (2004), Text och existens – hermeneutiken möter samhällsvetenskaperna, s. 8 f.   
27 Vikström (2005) Den skapande läsaren – hermeneutik och tolkningskompetens, s. 21.   
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textens olika delar i relation till texten i helhet. Här brukar man tala om den 
hermeneutiska cirkeln då man går från helhet till delar och sedan tillbaka till helheten. 
Genom att öka sin förståelse för textens delar kan man också få en ökad kunskap om 
hur textens delar visar på ökad förståelse för textens helhet, mening och samband. Då 
man i tolkningsprocessen också tar in kunskap om forskning och teorier kan tolkning 
och förståelse få en ny innebörd i en ny kontext. I tolkningsprocessen används också 
forskarens egen förförståelse av texten då den fungerar som ett filter för att nå fram 
till en djupare förståelse i syfte att sätta textens delar till ett fördjupat sammanhang. 
Den hermeneutiska cirkeln är alltså i konstant förändring och cirkeln är inte sluten 
förrän förförståelsen har vidgats och ett fördjupat sammanhang kan ses av läsaren. 
Man kan alltså se på hermeneutikens förhållningssätt till texten som dialektiskt. Med 
detta menas att man beskriver ett samspel, en dialog mellan forskaren och text där 
forskarens förkunskaper är en aktiv del av tolkningsprocessen.28 

4.3 Urval	  av	  källmaterial	  
Då vi inte har kunnat hitta tillfredsställande mängd material som är direkt relaterat till 
fokus för denna studie har vi valt att också använda jämförbart material från 
närliggande områden så som från äldreomsorg och LSS-beslut.  
 
Urvalet av material grundar sig på fyra utgångspunkter, dels redogöra för den 
enskildes behov och sedan utgå från ett juridiskt perspektiv, ett kommunalt perspektiv 
samt biståndshandläggarens perspektiv. Att vi valt att särskilja det kommunala 
perspektivet från biståndshandläggarens beror på handläggarens särskilda roll i 
beslutssituationen. Vi resonerar som så att individen (1) är utgångspunkt för 
lagstiftningen (2), att de kommunala riktlinjerna (3) baseras på lagen och slutligen att 
biståndshandläggaren (4) står i relation till samtliga perspektiv. Urval av källmaterial 
presenteras utifrån dessa fyra utgångspunkter nedan. 

4.3.1 Den	  enskildes	  behov	  
Här ligger inte fokus på individuella upplevelser. Vi vill istället belysa målgruppen 
med fokus på behoven utifrån SoL. Vilka är det som utgör målgruppen och hur ser 
behoven ut? Här har vi valt att inte göra kvalitativa intervjuer utan istället söka en mer 
generell beskrivning utifrån redan befintlig forskning då vi söker en allmän och så 
bred bild som möjligt.  

4.3.2 Det	  juridiska	  perspektivet	  
Vi har valt att studera lagtexter, inom ramen för vår huvudsakliga frågeställning. Med 
lagtexter menas socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) samt förvaltningslagen (1986:223) 
(FL). Vi har även valt att använda uttalanden från Justitieombudsmännen (JO), 
Socialstyrelsen med flera, till exempel har vi funnit en undersökning som 
Länsstyrelserna gjort 2006.  

                                                
28  Ödman (2007) Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, s. 27, 78. 
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4.3.3 Det	  kommunala	  perspektivet	  
För att bredda vår kunskap om hur kommuner tolkar lagen samt ser på 
beslutsutformning har vi gjort en jämförelse mellan tio kommuners riktlinjer. Vi valt 
ut riktlinjer som finns tillgängliga via Internet. Vi fann tolv stycken och valde tio av 
dessa. Två Stockholmskommuner valdes bort då Stockholm annars skulle 
överrepresenteras. Jämförelsen består av följande kommuners riktlinjer: Dals-Ed, 
Gnesta, Göteborg, Hjo, Kristianstad, Nacka, Norrköping, Nyköping, Orust, Sollentuna 
samt Upplands-Väsby. Samtliga riktlinjer har ett avsnitt gällande boendestöd utom 
Hjo kommuns riktlinjer som till skillnad från övriga inte går in i att beskriva enskilda 
insatser men ändå nämner boendestöd i allmänhet. För översiktlig jämförelse mellan 
riktlinjerna, se bilaga 1.  

4.3.4 Biståndshandläggarens	  perspektiv	  
Här har vi valt att dels söka kunskap genom tidigare forskning. Vi har också valt att 
göra en kort kvantitativ undersökning för att få ett kompletterande underlag från 
praktiken som kan besvara varför beslut om boendestöd idag tidsbegränsas då vi inte 
funnit något befintligt empiriskt material som belyser detta. Vi ställde två frågor till 
våra tio kollegor som handlägger boendestöd vid Sektionen för LSS och 
Socialpsykiatri i Uppsala. De två frågorna var följande:  

1. När du beviljar bistånd i form av boendestöd för en ny person, hur lång 
tidsperiod brukar du ange för beslutets giltighet?  

2. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du beslutar om den 
tidsperiod du angav i förgående fråga?  

Enkäten genomfördes i december via det Internetbaserade enkätverktyget 
SurveyMonkey. Av tio tillfrågade handläggare svarade samtliga på båda frågorna. Vi 
gav även möjlighet att ge kompletterande kommentarer till varje fråga.  

4.3.5 Återkoppling	  till	  teori	  &	  tidigare	  forskning	  
För att fördjupa tolkning av vårt material och analysera det i ett sociologiskt 
sammanhang utgår vi från olika sociologiska teoretiska perspektiv i analysen, vilken 
sker i kapitel 6.  

4.4 Tolkning-‐	  &	  analysförfarande	  
Hermeneutiken ger endast allmänna hållpunkter gällande tolkningsvillkor och hur 
textanalys möjliggörs. Riktlinjer finns inte på samma sätt som i många andra 
metodologiska förhållningssätt. Det är därmed av vikt att vi beskriver hur analys och 
tolkningsprocess gått till i vår studie. Det som är  

1. Resultat - Enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt är tolkningsprocessen 
ständigt pågående och börjar alltså redan i resultatpresentationen genom att vi 
väljer vilket empiriskt material som ska redovisas. Detta är ett förstadium till 
tolknings- och analyskapitlet som utgörs av diskussionen i kapitel 6. Vi har till 
exempel vid efterforskning av empiriskt material utgått från att våra fyra 
utgångspunkter har en intern ordning: individen (1) är utgångspunkt för 
lagstiftningen (2), de kommunala riktlinjerna (3) baseras på lagen och 
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slutligen att biståndshandläggaren (4) står i relation till samtliga perspektiv. 
Genom resultaten har vår kunskap fördjupats om varje del och vi gör här även 
direkta kopplingar till våra teoretiska teman där sådana tydligt kan ses.  

2. Diskussion 
a. Sammanfattning av resultat – här presenteras kort kärnan från vår 

resultatdel. Dessa är utgångspunkter för analysen i diskussionskapitlet.  
b. Kunskapsfördjupning - vi belyser resultaten med hjälp av relevanta 

aspekter utifrån de valda teoretiska temana samt tidigare forskning. 
Genom att ha fördjupat vår kunskap om samtliga kan de fyra 
utgångspunkterna belysas utifrån en ny horisont i syfte att tydliggöra 
vad som är förenligt med de beskrivna intressenternas olika perspektiv. 
Vi pekar också ut eventuella brister eller motsättningar och hur dessa 
har uppstått.  

3. Slutsatser - vår förhoppning är att som resultat av den hermeneutiska analysen 
kunna formulera förbättringsförslag på hur man kan göra för att på bästa sätt 
formulera ett gynnande beslut om boendestöd. 

4.4.1 Möjligheter	  och	  risker	  
Med detta förfarande finns naturligtvis både möjligheter och risker. Studiens validitet 
beror delvis på att vi förklarar vår egen förförståelse för ämnet då vi funnit det genom 
vårt arbete som biståndshandläggare. Viss fördjupad kunskap har varit nödvändig för 
att finna och förstå problemets natur. Vår beskrivning av att närma oss problemet så 
som beskrivning av urval av material och metoder av studien är också viktiga ur 
denna aspekt, liksom beskrivning av analysprocessen. Vi försöker belysa problemet ur 
olika vinklar och därför har vi fokus på det juridiska perspektivet, kommunens och 
biståndshandläggarens perspektiv samt den enskildes behov. Kvaliteten av studiens 
yttre validitet eller generaliserbarhet är delvis begränsad till det faktum att detta är en 
c-uppsats med begränsad tid att vidga materialinsamlingen. I en mer omfattande 
studie hade det varit av betydande intresse att göra kvalitativa intervjuer med 
målgruppen för att få in deras åsikter om att boendestöd tidsbegränsas och hur beslut 
utformas. Vi har dock valt att få in fler perspektiv och att belysa problemet på en 
makronivå istället för en mikronivå. Hur den enskildes rättssäkerhet påverkas tror vi 
delvis kan framträda i analysdelen och det kommer vara en viktig del av diskussionen. 
 
En fördel med att vara två är att vi under tolkningsprocessens gång kan spegla våra 
uppfattningar med varandra. Att vi är medvetna om vår egen förförståelse för ämnet 
är därför viktigt även om full medvetenhet om denna inte kan garanteras på något sätt. 
Det vi inte är medvetna om kan vi inte heller uttala oss om på vilket sätt det kan 
påverka vår tolkning av texten. 

4.5 Förförståelse	  av	  ämnet	  &	  etiska	  överväganden	  
Eftersom hermeneutik handlar om texttolkning är det av vikt att läsaren av denna 
studie får information om den eventuella förförståelse av ämnet som vi besitter. Detta 
med anledning av att läsaren på så sätt ska kunna ges full möjlighet att kritiskt 
granska studien. I de fall förförståelse inte påpekas föreligger därför också risk för 
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eventuella brister i studien.  
 
I Vetenskapsrådets skrift God forskningssed anges ”öppenhet” som en ledstjärna för 
all forskning. Forskaren måste klargöra, både för sig själv och för omvärlden, vilka 
eventuella bindningar, vinstintressen och motiv hen har i sin forskning. Om forskaren 
exempelvis har en bindning till ett visst företag måste detta framgå, annars kan det 
skada båda forskarens integritet och företagets trovärdighet.29 För vår del innebär 
öppenhetskravet att vi måste förhålla oss till det faktum att vi båda är anställda i 
Uppsala kommun som biståndshandläggare vid Sektionen för LSS och socialpsykiatri. 
Vi har alltså en bindning till kommunen som arbetsgivare, men vi har inte fått i 
uppdrag av arbetsgivaren att genomföra denna studie, utan gör det på eget initiativ. Vi 
innehar båda en förförståelse för hur beslut om boendestöd utformas av 
biståndshandläggare i Uppsala kommun. I vårt arbete har vi fattat flera beslut om 
boendestöd enligt SoL. Detta ”inifrån”-perspektiv innebär både fördelar och nackdelar 
i den här studien. En fördel är att vi båda är väl insatta i hur biståndshandläggning går 
till i praktiken. En annan fördel är att vi söker vidareutveckling inom 
biståndshandläggningen. Det är vår förhoppning att resultatet i studien ska kunna 
bidra till en ökad förståelse för tolkningsprocesser som kan gagna kvalitetssäkring av 
beslut om boendestöd inom Sektionen för LSS och socialpsykiatri i Uppsala kommun. 
I God forskningssed anges att forskningens nytta kan vara svårfångad. Ett 
forskningsresultat kan komma till nytta på olika sätt för olika intressenter.30 Vår 
ambition är att resultatet av denna studie ska komma till nytta för 
biståndshandläggarna som fattar beslut om boendestöd, Uppsala kommun som står för 
resurserna, utförarna av boendestödsinsatser och framför allt för de individer som 
beviljas boendestöd.  
 
De ovan angivna fördelarna kan även vara till nackdelar, det vill säga att objektivitet 
inte föreligger med anledning av att vi besitter dessa specifika förkunskaper och har 
denna uttalade förhoppning. Problem kan även uppstå i att hålla isär yrkesroll och 
forskarroll. Därför är det av vikt att hermeneutisk analys av beslut om boendestöd från 
biståndshandläggarens perspektiv inte baseras på egen erfarenhet eller egen tolkning 
utifrån yrkesutövning. För att balansera upp detta kommer vi därför även att titta på 
dokument gällande riktlinjer i andra kommuner. En risk är också att vi övervärderar 
våra egna erfarenheter i relation till vad studien kommer att visa. Det är även relevant 
att vi i studien inte lägger in värderingar av våra egna prestationer inom vår 
yrkesutövning.  

                                                
29 Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed s. 39-40. 
30 Ibid s. 35. 
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5 Resultat	  

5.1 Den	  enskildes	  behov	  
I detta avsnitt redogör vi för den enskildes behov gällande tidsbegränsning av beslut 
utifrån tidigare forskning. Eftersom vi inte har genomfört några intervjuer har vi inte 
kunnat tillfråga individer om deras syn på tidsbegränsning av beslut om boendestöd. 
Vi har istället gjort vår tolkning med utgångspunkt i studier som belyser vår 
frågeställning från ett makroperspektiv. Vi har inte kunnat hitta några studier som 
specifikt tar upp vår frågeställning. 

5.1.1 Vilka	  beviljas	  boendestöd?	  
Inom ramen för Boendeprojektet31 genomfördes en studie med syfte att undersöka om 
man kan tala om undergrupper bland de som ansöker om stöd i form av boende med 
särskild service eller boendestöd. I samtal med tjänstemän i de undersökta 
kommunerna visade det sig att målgruppen för insatser till personer med psykiska 
funktionshinder hade förändrats: 

Det fanns således en tydlig tendens att den övergripande målgruppen personer 
med psykiska funktionshinder år 2005 hade blivit mer heterogen än vad man 
ansåg att målgruppen hade varit tio år tidigare då reformerna på 
psykiatriområdet genomfördes. Man kunde numera möjligen skönja 
undergrupper: 1. de nya yngre, 2. de med neuropsykiatriska funktionshinder 
samt 3. ursprungsgruppen.32 

Syfte med studien var vidare att undersöka skillnader i behov hos de tre identifierade 
undergrupperna. I tabellen presenteras dessa undergrupper och deras karakteristika: 

Bakgrundsdata Grupp (antal)  Ålder  Kön  Diagnos  Lagrum  
”U-grupp”  
(20 personer)  

m* = 50 år  
(39 – 66 år)  
(Män = 49 år)  
(Kv. = 51 år)  

Män = 11  
Kvinnor= 9  

Psykossjukdom = 11  
Affektiv sjukdom** = 3  
Ångestsyndrom = 4  
Personlighetsstörning = 2  

LSS§9.9 = 
5  
SoL = 15 

”NP-grupp”  
(20 personer)  

m* = 32 år  
(18 – 40 år)  
(Män = 32 år)  
(Kv. = 32 år)  

Män = 11  
Kvinnor= 9  

Autism mm = 7  
Aspergers syndrom = 11  
Hjärnskada = 1  
Blandat = 1  

LSS§9.9 
=20  

”NG-grupp”  
(10 personer)  

m* = 35 år  
(21 – 51 år)  
(Män = 42 år)  
(Kv. = 33 år)  

Män = 2  
Kvinnor = 8  

Ångestsyndrom = 6  
Personlighetsstörning = 3  
ADHD = 1  

SoL = 10 

Brunt (2008) s. 7. U står för Ursprungsgruppen, NP står för Neuropsykiatri och NG står för Nya 
gruppen. * = Medelålder ** = Depression, mani 
 
Författaren påpekar att det självklart är olika från person till person vilket behov av 
                                                
31 Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell psykiatrisamordning. 

Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett uppdrag inom satsningen på psykiatri och 
socialt stöd och omsorg för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. 
(Brunt, David (2008) Behovsbedömning av personer med psykiska funktionshinder - finns det 
skillnader i behov av hjälp och stöd mellan olika undergrupper? s.2. 

32 Brunt (2008) s.5. 
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stöd som föreligger, men att det ändå kan vara värdefullt i utbildningssyfte för 
boendestödspersonal att uppmärksamma de skillnader i behov som föreligger mellan 
de tre undergrupperna.33  
 
Diagnoserna som tas upp i tabellen ovan kan inte anses som heltäckande för de 
personer som söker boendestöd, men de ger ändå en översiktlig bild av de svårigheter 
personerna har och dessa svårigheters varaktighet. Av nedanstående genomgång 
framgår att de som ansöker om stöd i form av boende med särskild service eller 
boendestöd i en stor del av fallen har varaktiga funktionsnedsättningar, i vissa fall 
livslånga. Vår uppfattning är att varaktigheten måste anses vara en faktor att ta med i 
beräkningen när biståndshandläggare beslutar om att tidsbegränsa stödinsatsen. Vi har 
därför gjort en översikt av de olika diagnosernas karakteristika och varaktighet: 
 
Psykossjukdomar är ett samlingsbegrepp för ett antal olika diagnoser, varav en är 
schizofreni. Schizofreni yttrar sig bland annat genom allvarliga störningar i 
tankeverksamheten, talet, perceptionen, emotioner och beteende. Ungefär 13,5 
procent34 av de som drabbas återhämtar sig fullständigt, medan övriga har kvarstående 
symtom av varierande svårighetsgrad.35  
 
Begreppet affektiva sjukdomar innefattar bland annat diagnosen depression. 
Depression leder till svårigheter inom flera områden, exempelvis svårigheter att 
motivera sig till olika aktiviteter, känslor av hopplöshet, ångest och nedstämdhet, 
negativa tankemönster och fysiska symtom som förlust av aptit, nedsatt energi och 
sömnsvårigheter. Av dem som insjuknar i depression blir ca 40 % återställda och 
drabbas inte igen. 10 % tillfrisknar inte utan går in i ett tillstånd av kronisk depression 
medan 50 % tillfrisknar men drabbas på nytt.36 Till gruppen hör även bipolär 
sjukdom. Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom med ett periodiskt förlopp. Man kan 
drabbas av både depression och maniska perioder.37 Maniska perioder kan innebära 
varierande grader av eufori, impulsivitet, agitation och irritabilitet.38 
 
Begreppet ångestsyndrom samlar diagnoser vars främsta kännetecken är ångest. Den 
vanligaste av dessa diagnoser är social fobi som yttrar sig i en överdriven rädsla för 
att bli granskad av andra.39 Social fobi kan behandlas effektivt med antidepressiv 
medicin och/eller kognitiv beteendeterapi (KBT).40  
 
Personlighetsstörningar innebär stabila, integrerade och oflexibla beteenden som 
                                                
33 Brunt (2008) s. 14.  
34 Jääskeläinen (2012) ”A Systematic Rewiew and Meta-Analysis of Recovery in Schizophrenia”, se 

Abstract. 
35 Passer m.fl. (2009) Psychology: The Science of Mind and Behaviour, s. 811-814. 
36 Ibid s. 801-804. 
37  Fahlén (2010) Bipolär sjukdom del 1, s. 8. 
38  Newman m.fl. (2002) Bipolar disorder; a cognitive therapy approach, 

http://lccn.loc.gov/2001022922 
39 Ibid s. 789. 
40 Vårdguiden, http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-

besvar/Social-fobi/ 
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skapar problem för individen. Tio olika personlighetsstörningar har identifierats. En 
av dessa är emotionell instabil personlighetsstörning (borderline). Personer med denna 
diagnos uppvisar allvarlig instabilitet i beteende, emotioner, identitet och 
interpersonella relationer.41  
 
Till gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns flera diagnoser. Autism 
är en, i de flesta fall, livslång funktionsnedsättning som karakteriseras av brist på 
intresse för andra människor, svårigheter i kommunikationen samt rigida och 
repetitiva beteenden.42 Asperger syndrom är en diagnos inom autismspektrat med 
liknande funktionshinder som vid autism, dock utan de uttalade 
kommunikationssvårigheterna som kännetecknar autism.43  
 
ADHD tillhör enligt Brunt en ny undergrupp men den tillhör även gruppen 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD sig uttryck i svårigheter att hålla 
fokus, hyperaktivitet och impulsivitet. Av de som diagnostiseras i barndomen har 30-
50 % fortsatta svårigheter när de blir vuxna.44 
 
Hjärnskador kan vara medfödda eller förvärvade. Den vanligaste orsaken till 
hjärnskada är stroke.45 Av de som drabbas av stroke är ungefär hälften över 75 år.  Tre 
månader efter insjuknandet i stroke har en tredjedel av de drabbade behov av hjälp 
med någon ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet).46  

5.1.2 Osynlig	  makt	  ur	  den	  enskildes	  perspektiv	  
Som tidigare nämnts är biståndshandläggaren en gräsrotsbyråkrat som den enskilde 
möter i slutna rum där det finns risk för att hen utsätts för osynlig makt (medvetet 
eller omedvetet). Den enskilde har vissa lagstadgade rättigheter men är ändå i 
underläge på grund av den ojämlika maktbalansen. För att kunna ställa krav måste 
man känna till sina rättigheter, vilket många kanske inte gör. Det är heller inte säkert 
att biståndshandläggaren informerar den enskilde om dennes rättigheter. Så som vi 
tidigare nämnt menar Foucault att makten är som mest osynlig och svårupptäckt i 
välfärdsstatens hjälpande och behandlande institutioner.47 Ett sätt att utmana den 
osynliga makten är att tydliggöra den. För att kunna påverka maktobalansen krävs en 
insikt om att den existerar, det vill säga att den medvetandegörs. Empowerment är ett 
begrepp som innefattar ambitionen att förändra den rådande maktbalansen och ge 
makten tillbaka till den enskilde. Inom socialt arbete kan empowerment användas som 
en metod för att stärka dem som saknar makt så att deras förmåga till självkontroll 
och självstyre ökar.48 

                                                
41 Passer m.fl. (2009) s. 819, 826. 
42 Ibid s. 831. 
43 http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19408 
44 Passer m.fl. (2009) s. 831. 
45 http://www.hjarnfonden.se/diagnoser/hjarnskada__32. 
46 Johansson (2002) Att tänka sig frisk, Forskning & Framsteg 8/2002. 
47 Meeuwisse m.fl. (2007) s. 251, 254. 
48 Ibid s. 261-264. 
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5.1.3 Hur	  ska	  stödet	  utformas?	  
I rapporten Det är mitt hem från Socialstyrelsen kartläggs önskemålen hos personer 
med psykiska funktionshinder när det gäller boendestödet och dess utformning. 
Socialstyrelsens utredare har intervjuat 108 personer i tio olika kommuner som bor i 
ordinärt boende med boendestöd eller i bostad med särskild service. Genom 
intervjuerna har man kunnat urskilja fem övergripande teman för hur personerna vill 
att boendestödet ska utföras. Dessa är;49 
 

ñ att lyssna aktivt och dela samt dela med sig av erfarenheter 
ñ att visa sig öppen för att vilja möta den boende 
ñ att planera gemensamt för att skapa struktur 
ñ att uppmuntra den boende att våga anta utmaningar 
ñ att bjuda in till samtal kring det som upplevs svårt 

 
Med utgångspunkt i dessa önskemål om stödets utformning har författarna formulerat 
råd till dem som arbetar som boendestödjare. Några av råden är att visa intresse för att 
lära känna den man stöttar, arbeta motiverande, uppmuntra till kontakter med andra 
samt att försöka läsa av den enskilde och förstå hur hen mår.50  

5.2 Det	  juridiska	  perspektivet	  
Vi har funnit material som tydligt beskriver lagstiftarens syn på tidsbegränsning av 
beslut enligt SoL och även enligt LSS. En grundläggande skillnad mellan de båda 
lagarna är att SoL garanterar den enskilde skälig levnadsnivå medan LSS ger rätt till 
goda levnadsvillkor. Det är dock möjligt att applicera resonemang som rör LSS även 
på SoL eftersom reglerna för handläggning i förvaltningslagen gäller för båda 
lagstiftningarna. 

5.2.1 Socialtjänstlagen	  och	  förvaltningslagen	  
Det finns inga explicita bestämmelser i SoL om hur beslut ska vara utformade. 
Generella regler finns att hitta i förvaltningslagen (1986:223) (FL) men dessa är 
mycket vaga i sina formuleringar. Det man kan hitta är framför allt att myndigheterna 
ska inrikta sig på att uttrycka språket lättbegripligt i besluten (7 §) och att man ska 
motivera besluten (20 §). Vid beslut som går den enskilde emot ska den enskilde 
också underrättas om hur man går till väga för att överklaga beslutet (21 § andra 
stycket). I ett utlåtande slår JO fast att det är viktigt att beslutet är tydligt: ”Av beslutet 
bör därför framgå vad den enskilde ansökt om, vad hen har beviljats och om beslutet 
helt eller delvis har gått sökanden emot.”51 

                                                
49 Socialstyrelsen (2010) Det är mitt hem - Vägledning om boende och boendestöd för personer med 

psykisk funktionsnedsättning, s. 68. 
50 Socialstyrelsen (2010) s. 68-76. 
51  JO 2559-2011, Kritik mot Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för 

handläggningen av ett ärende om försörjningsstöd; fråga hurvida ett beslut om bistånd gick den 
enskilde emot, s. 3. 
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5.2.2 Justitieombudsmännen	  (JO)	  
JO uttalar sig i JO:s ämbetsberättelse 2003/04 om sin syn på tidsbegränsade beslut 
enligt LSS. År 2000 uppmärksammade JO vid en inspektion av Farsta stadsdelsnämnd 
att beslut om insatser enligt LSS regelmässigt var tidsbegränsade. Skälen till detta var 
enligt stadsdelsnämnden att den enskildes behov av insatser som avlastning, 
kontaktperson eller ledsagning kan variera över tid. Därför begränsades dessa beslut 
oftast till att gälla i ett år. Enligt nämnden gjordes dock alltid en individuell prövning 
om hur lång tid den enskildes beslut ska gälla.  
 
JO anser att bakgrunden till att systemet uppstod är den tidigare oklarhet som rådde 
om huruvida ett gynnande beslut kan ändras. Det är även oklart huruvida det går att 
ändra ett beslut med stöd av omprövningsförbehåll52. Ytterligare ett skäl till 
tidsbegränsning är kravet på att beslut ska följas upp och utvärderats. "Genom att 
tidsbestämma beslutet tvingas beslutsfattaren innan beslutet upphör att göra en 
bedömning huruvida den enskildes behov tillgodosetts"53. Här rör det sig enligt JO om 
en form av arbetsplanering för handläggarna. Uppföljning och nyansökan sker oftast i 
samband med hembesök och handläggaren kan i de flesta fall konstatera att 
förhållandena för den enskilde inte har ändrats. Därmed fattas ett nytt beslut med en 
ny tidsbegränsning. 
 
JO ifrågasätter regelmässig tidsbegränsning av beslut med hänvisning till den 
enskildes behov av trygghet. JO har dock förståelse för att vissa beslut där det kan 
förutses att behovet förändras över tid, till exempel ledsagning, tidsbegränsas. Om ett 
beslut fattas med ett slutdatum måste dock en uppföljning ske innan beslutet har löpt 
ut och ett nytt beslut måste fattas om insatsen ska fortsätta. Avslutningsvis påpekar JO 
att ett tidsbegränsat beslut kan anses som ett delvis avslag: 

Det finns också anledning att erinra om att ett tidsbegränsat beslut delvis går 
den enskilde emot om ansökan avser en insats som skall gälla tills vidare eller 
under en längre tid än den som har beslutats. I sådant fall gäller 
förvaltningslagens (1986:223) bestämmelser om bl.a. kommunikation, 
motivering av beslut, underrättelse om beslut och upplysningar om hur man 
överklagar ett beslut.54  

5.2.3 Länsstyrelserna	  
Länsstyrelserna fick 2006 i uppdrag av regeringen att följa upp kommunernas 
riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS. Ett av syftena med granskningen var 
att se till att riktlinjerna utformas så att de inte begränsar enskilda personers 
rättigheter. Länsstyrelserna frågade alla Sveriges kommuner om de har politiskt 
antagna riktlinjer. 128 kommuner svarade att de har riktlinjer och 63 kommuner 
planerade att ta fram riktlinjer. En av frågorna som ställdes i granskningen var om 

                                                
52 Omprövningsförbehåll innebär att det skrivs in i beslutet att det kommer att omprövas vid ändrade 

förhållanden. 
53 JO 2003/04 4207-2000, Fråga om förutsättningarna för att tidsbegränsa beslut om insatser enligt 

LSS s. 324. 
54 JO 2003/04 4207-2000 s. 324. 
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kommunerna hade riktlinjer som sade att beslut om insatser alltid ska tidsbegränsas.55 
Länsstyrelsernas granskning visar att ca en fjärdedel av kommunerna alltid har 
tidsbegränsade beslut om vissa insatser enligt LSS. Detta strider enligt 
Länsstyrelsernas uppfattning mot intentionen i lagen, att insatser enligt LSS ska vara 
varaktiga och samordnade.  

Det är viktigt att brukaren och hans eller hennes anhöriga kan känna trygghet i 
att insatsen pågår så länge behovet finns. Att ett nytt beslut måste fattas var 
sjätte månad eller en gång per år bidrar till otrygghet och bristande kontinuitet 
om det redan från början framgår att behovet är varaktigt.56 

Rapporten hänvisar även till ovan nämnda JO-utlåtande. Som synes poängterar 
Länsstyrelserna att insatserna ska vara varaktiga och samordnade enligt LSS. Någon 
sådan formulering finns inte i SoL. Däremot anges att "samhällets socialtjänst skall på 
demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet"57. Det 
anges även att "biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes (den 
enskildes) möjligheter att leva ett självständigt liv"58. Att främja människors trygghet 
och självständighet är alltså en central uppgift för socialtjänsten. 

5.2.4 	  Socialstyrelsen	  
I en rapport från 2012 beskriver Socialstyrelsens utredare ett antal observerade brister 
i kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillsynen 
genomfördes mellan 2009–2011. Bland bristerna i socialtjänstens verksamhet finns ett 
antal punkter som gäller handläggning och beslut enligt SoL och LSS. Två av dessa 
rör specifikt tidsbegränsade beslut och beslutsformulering59: 

ñ Tidsbegränsade beslut omprövas inte i tid.  

ñ Beslut gällande boendestöd saknar preciserad beslutsformulering vilket 
medför att personalen i boendestödet bestämmer stödets innehåll, omfattning 
och frekvens.  

Den första punkten knyter an till JOs påpekande om att ett beslut med slutdatum 
måste följas upp i tid för att insatsen ska kunna fortsätta. Så är alltså inte fallet i de 
kommuner som Socialstyrelsen granskat. Om ett beslut inte följs upp i tid utan istället 
löper ut och insatsen ändå fortsätter innebär det att den enskilde får stöd utan att det 
finns ett myndighetsbeslut som ger rätt till stödet. Om beslutet inte följs upp i tid och 
insatsen avslutas då beslutet löper ut innebär det en risk för att enskilda som har ett 
fortsatt stödbehov står utan stöd på grund av socialtjänstens bristande uppföljning. I 
båda fallen äventyras rättssäkerheten. 

                                                
55 Länsstyrelserna (2006) Riktlinjer – till hjälp eller stjälp: Länsstyrelsernas granskning av 

kommunala riktlinjer för bedömning av insater enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, s. 3. 

56 Ibid s. 9. 
57 SoL 1 kap. 1§. 
58 SoL 4 kap. 1§. 
59 Socialstyrelsen (2012 c) Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk 

funktionsnedättning 2009-2011: personer med psykisk funktionsnedsättning – får de stöd och 
omsorg utifrån sina behov? Slutrapport 2012 s. 32-33. 
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Den andra punkten illustrerar den problematik som uppstått i Uppsala kommun med 
anledning av den så kallade "korgmodellen". Korgmodellen infördes 2010 som en 
form av förenklad handläggning med målet att den enskilde skulle få ökad flexibilitet 
och inflytande i stödets utformning.60 Korgmodellen innebär att handläggaren fattar 
beslut om boendestöd utan att ange hur många timmar eller tillfällen stödet ska 
omfatta. Istället är det boendestödspersonal som tillsammans med den enskilde 
kommer överens om hur stödet ska utformas. Ersättningen till 
boendestödsverksamheten är densamma oavsett stödets omfattning. När korgmodellen 
utvärderades 2011 visade det sig att bristen i rättssäkerhet för den enskilde var 
allvarlig samt att det ur beställarsynpunkt fanns brister i insyn och kontroll över 
stödets utformning. Nämnden för vuxna med funktionshinder beslutade därför att 
korgmodellen ska upphöra sista december 2012. Istället ska en modell som baseras på 
vårdnivåer införas från och med 1 januari 2013 för att bättre tillgodose rättssäkerheten 
för den enskilde.61 
 
I fallet med korgmodellen var det den förenklade handläggningen som innebar en 
rättssäkerhetsbrist för den enskilde medan det enligt Socialstyrelsens rapport är 
beslutsformuleringen som brister. Dock blir konsekvensen densamma i båda fallen, 
nämligen att utföraren avgör hur stödet till den enskilde ska utformas. 

5.2.5 Förvaltningsrätten	  i	  Uppsala	  
Enligt en dom från Förvaltningsrätten i Uppsala62 upphävs riktlinjerna som tagits fram 
tidigare under 2010 av Nämnden för vuxna med funktionshinder. Anledningen var att 
man gjorde bedömningen att det råd och vägledande dokumentet stred mot 
intentionen i SoL och LSS genom att man rutinmässigt tidsbegränsade besluten vilket 
begränsar den enskildes rättigheter. I förvaltningsrättens bedömning stödjer man sig 
på ett uttalande från Länsstyrelsen 2009-11-27: 

[…]ett rutinmässigt tidsbegränsande av beslut om insatser inte kan sägas stå i 
överrensstämmelse med SoL och LSS. I de riktlinjer som då prövades hade 
nämnden angett att samtliga beslut skulle tidsbegränsas i tid och ha 
omprövningsklausul. […] Enligt förvaltningsrättens bedömning kan begreppet 
tidsperiod inte anses innefatta alternativet tills vidare. Förvaltningsrätten 
finner därför att även nuvarande skrivningen i råd och vägledningsdokumentet 
innebär ett sådant rutinmässigt tidsbegränsande av beslut som inte är förenligt 
med aktuell lagstiftning.63 

Sedan denna dom upphävde nämndens riktlinjer har inget nytt råd och vägledande 
dokument tagits fram vilket innebär att det idag är upp till biståndshandläggarna 
själva att skapa en praxis som överensstämmer med lagens intentioner och den 
enskildes behov. Den osynliga maktaspekten är här alltså påtagligt tydlig då 

                                                
60 Fornander (2010) Granskning av nämnden för vuxna med funktionshinder, Uppsala kommun 

Revisionsrapport, s. 11. 
61 Nämnden för hälsa och omsorg (2012-08-23) Sammanträdesprotokoll, s. 9. 
62  Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2010-12-06, Mål nr 2580-10. 
63  Ibid, s. 11-12. 
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biståndshandläggarna inte har ett vägledande dokument att rätta sig efter utan istället 
har en större individuell handlingsfrihet, vilket kan ha både stora fördelar och 
nackdelar. I nästa avsnitt granskar och jämför vi andra kommuners riktlinjer för att se 
hur dessa är utformade. 

5.3 Det	  kommunala	  perspektivet	  -‐	  riktlinjer	  
Ett mål med kommunala riktlinjer är att öka rättssäkerheten på så sätt att man vill 
möjliggöra att alla sökande får en likvärdig behovsbedömning och beslut oavsett vem 
som är beslutsfattare. 64 Riktlinjer är på så vis en guide för samtliga beslutsfattare. Att 
varje kommun utarbetar riktlinjer för hur insatser enligt SoL och LSS ska tillämpas i 
kommunen är alltså en lokalt allmän tolkning av respektive lag. Uppsala kommun 
saknar idag riktlinjer för handläggning utifrån socialpsykiatrins målgrupp i åldrarna 
21-65 år men har riktlinjer för målgruppen i åldrarna 65+.   

5.3.1 Beskrivning	  av	  beslutsutformning	  

Tidsbegränsade beslut 

Att boendestöd ska tidsbegränsas tydliggörs i samtliga riktlinjer utom hos tre 
kommuner. Motivering för eller emot förekommer dock inte. I de tre riktlinjer som 
inte nämner tidsbegränsning går det inte heller att säga om man tillämpar beslut som 
gäller tillsvidare eller ej. Två kommuner tillämpar individuellt anpassad 
tidsbegränsning.  

Längd på beslutsperioder 

När det gäller beslutstiden (start och slutdatum av insatsen) som man är beviljad 
boendestöd så skriver tre kommuner ut att maxgränsen är ett år. I en av kommunernas  
riktlinjer framgår också att boendestöd beviljas ett år i taget, alltså varken kortare eller 
längre perioder. Övriga kommuner nämner inget om längden på besluten men det 
framgår i de flesta dokument att boendestöd syftar till eller har som mål att den 
enskilde på sikt ska bli mer självständig. I en annan kommun framgår i riktlinjerna att 
den enskilde först beviljas boendestöd 6 veckor, varpå en omprövning ska ske.  

Omfattning av stödinsatser 

Tidsomfattning, det vill säga hur mycket tid för boendestöd den enskilde får varje 
vecka eller månad ska enligt hälften av riktlinjerna regleras i beslutet. Om man 
använder sig av timmar per vecka eller timmar per månad skiftar. Två kommuner 
erbjuder som mest 80 respektive 90 timmar per månad. I Nacka kommun tillämpas en 
annan princip, nämligen att man först beviljas boendestöd två tillfällen per vecka de 
två första månaderna och sedan ett tillfälle per vecka. Här räknar man alltså inte i tid 
utan i tillfällen som boendestödet besöker den enskilde. 

                                                
64 Gnesta kommuns riktlinjer, s. 1, Nacka kommuns riktlinjer, s. 5, Upplands-Väsby kommuns 

riktlinjer, s. 3. 
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Att skriva ut boendestödsinsatser i beslutet 

Hälften av kommunerna har som regel att det i beslutet ska framgå vilka 
boendestödsinsatser som är aktuella. Bara en kommuns riktlinjer förklarar att det är 
viktig information för utföraren. Exempel på insatser kan vara att handla, att få stöd i 
social träning, att uträtta ärenden eller röra sig ute, hjälp med att komma igång med 
och fullfölja hushållssysslor som städning, tvättning med mera. Vissa kommuner delar 
upp insatser i omsorg och serviceinriktning och hälften saknar beskrivning av 
boendestödinsatserna och beskriver dessa indirekt genom att konkretisera 
problemområden som målgruppen kan ha. 

5.3.2 Beskrivningar	  gällande	  boendestöd	  som	  ej	  skrivs	  i	  beslutet	  

När uppföljning ska ske 

I hälften av riktlinjerna saknas information om uppföljningar. Tre kommuner 
förespråkar uppföljning var sjätte månad och två kommuner minst en gång per år. 
Syfte med uppföljningar nämns inte explicit. 

Avgift 

Endast Nyköpings riktlinjer skriver ut att en ekonomisk avgift tas ut för boendestöd. 
Att avgift tas ut kan även förekomma i tre andra kommuner då dessa inte nämner 
något om avgift för boendestöd. Det är däremot en avgiftsbefriad insats enligt övriga 
kommuners riktlinjer. Det står ingenstans om att detta ska nämnas i beslutet. 

Definitioner av målgruppen 

De allra flesta kommuner nämner endast vilka målgruppen för boendestöd utgörs av 
och få går in i en mer detaljerad definition. Alla har någon form av beskrivning av 
målgruppen utom i en kommuns riktlinjer. De vanligaste beskrivningarna är ”personer 
med psykiskt, intellektuellt eller neuropsykiatriskt funktionshinder”. En av de som 
bryter av från majoriteten är Hjo vars boendestöd även riktas till dem med 
missbruksproblem. Den enda kommun som nämner ”psykisk ohälsa” och även 
poängterar att man inte behöver en diagnos för att få stöd är Norrköpings kommun. 
Frågan är om de skiljer på psykisk funktionsnedsättning och ”psykisk ohälsa”? Hur 
detta i så fall görs framkommer inte i riktlinjerna. Vidare gör Nyköping ingen 
definition alls gällande målgruppen och den mest detaljerade definitionen återfinns i 
Upplands-Väsbys riktlinjer. Där står: 

Personer 20 år och äldre med svåra psykiska störningar/sjukdomar som 
orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmåga (funktionshinder) i 
sådan grad att det inverkar på den dagliga livsföringen (sociala konsekvenser) 
och att detta funktionshinder bedöms bli långvarigt. 

Den mest avvikande definitionen av målgruppen återfinns i Sollentuna kommuns 
riktlinjer. Där står att boendestöd endast omfattar de som bedöms tillhöra LSS 
personkrets 1. Hur man avgör att sökande personer tillhör målgruppen går inga 
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riktlinjer in på, bara att biståndshandläggare ska inhämta nödvändiga uppgifter för 
underlag till utredning. Endast en kommun skriver i sina riktlinjer att ett varaktigt 
funktionshinder bedöms som förekommande eller beräknas förekomma under minst 
ett års tid.  

Tider och dagar då stödet ges 

Det skiljer sig mellan kommunerna gällande hur länge boendestödet är i tjänst. 
Hälften av kommunerna har skrivit ut tider och dagar då boendestöd kan ges och av 
dessa är det endast tre kommuner som tillhandahåller stödet alla dagar dag- och 
kvällstid. I en kommun är det begränsat till vardagar dagtid och i en annan kommun 
ges inte boendestöd på helger men däremot vardagar dag och kväll.  

Mål och syfte med insatsen 

Ingen kommun skriver ut att mål och syfte ska ingå i beslutet. Däremot beskriver 
samtliga kommuner utom en mål och/eller syfte med boendestöd som insats. Det finns 
mer eller mindre tydligt uttalat i övriga riktlinjer och relaterar allt som oftast till att 
stärka individen till ökad självständighet, ökad självkänsla och social trygghet eller 
stärkt socialt sammanhang.  

5.4 Biståndshandläggarens	  perspektiv	  
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av enkätundersökningen som genomfördes vid 
Sektionen för LSS och socialpsykiatri 2012-12-03 till 2012-12-05. Vi belyser även 
handläggarens perspektiv utifrån tidigare forskning i ämnet. 

5.4.1 Att	  bedöma	  behov	  
Behovsbedömning är en av biståndshandläggarens uppgifter. Det är denna bedömning 
som ska leda fram till ett beslut om beviljande eller avslag på sökt bistånd. 
Biståndsbedömningen består enligt Peter Westlund65 av fyra faser: Att etablera en 
relation, att klarlägga behoven, att pröva rätten till bistånd och att erbjuda den 
enskilde insatser. Westerlund menar att om denna process ska utföras med kvalitet ur 
ett professionellt perspektiv måste den vara orienterad mot den enskilde med en 
gemensam dagordning. Handläggaren måste i en sådan modell lära känna den 
enskilde, dennes vanor, intressen, farhågor och personliga bakgrund. Om denna del i 
biståndsbedömningen inte sker kan man enligt Westlund tala om en 
myndighetsorienterad biståndsbedömning. Handläggaren har i en sådan modell 
misslyckats med någon eller några av de tidigare faserna i biståndsbedömningen 
vilket leder till att samförstånd mellan handläggaren och den enskilde inte har 
etablerats. Westlund menar att endast den modell som är orienterad mot den enskilde 
med en gemensam dagordning följer socialtjänstlagens krav på hur en prövning av 
rätten till bistånd bör gå till. Denna modell tar längre tid och innebär att 
biståndshandläggaren kan behöva ompröva sin uppfattning om den enskildes behov 

                                                
65  Peter Westlund är fil. dr och FoU-ledare vid enheten för forskning- och kunskapsutveckling 

(Fokus) i Kalmar län. 
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vid flera tillfällen.66  

5.4.2 Förutsättningar	  för	  en	  behovsbedömning	  med	  kvalitet	  
Som tidigare nämnts kan biståndshandläggarens arbete beskrivas som en 
korstryckssituation. Norman och Schön skriver i äldrecentrums forskningsöversikt att 
arbetet är kravfullt, ifrågasatt, utsatt och splittrat.  

Tyngdpunkten i arbetet har kommit att hamna på kunskap kring de formella 
regelverken och administrativ skicklighet. Det uppstår ofta dilemman i 
yrkesutövningen då det inte alltid går att förena hänsynen till den rättsliga 
regleringen, den egna arbetsorganisationen och den egna organisationens 
regler. Arbetet utförs i gränslandet mellan privatliv och offentlig verksamhet. 
Biståndshandläggarna har en hög arbetsbelastning, med ett stort antal 
klienter/omsorgstagare. Uppföljningar av beslut är svåra att hinna med och är 
en eftersatt del i arbetet.67 

Enligt statistik från Socialstyrelsen var 1331 personer mellan 0-64 år i Uppsala 
kommun beviljade någon av insatserna särskilt boende, hemtjänst, boendestöd, 
dagverksamhet, korttidsvård/korttidsboende, kontaktperson/kontaktfamilj eller annat 
bistånd enligt SoL den 1 april 2012.68 Antalet biståndshandläggare vid Sektionen för 
LSS och socialpsykiatri som arbetade med handläggning enligt SoL var vid samma 
tidpunkt 12 personer.69 Statistiken från Socialstyrelsen är inte uppdelad i 
åldersgrupper vilket gör denna statistiska översikt missvisande eftersom Sektionen för 
LSS och socialpsykiatri handlägger personer i åldrarna 21 år och uppåt. Det har inte 
varit möjligt att hitta statistik över hur många klienter en biståndshandläggare i 
genomsnitt ansvarar för, dock har vi enligt egna erfarenheter av arbetet kommit fram 
till att det i Uppsala kommun, vid Sektionen för LSS och socialpsykiatri, rör sig om 
mellan 80 - 100 personer per handläggare.  

5.4.3 Osynlig	  makt	  ur	  biståndshandläggarens	  perspektiv	  
Handläggaren möter krav från flera håll. Den enskildes krav och behov kan ur 
handläggarens perspektiv vara rimliga, men på grund av kraven som kommer från 
andra håll kan behoven vara svåra att tillgodose. Exempelvis kan den egna 
organisationen ställa krav på restriktivitet, besparingar och effektivitet. Handläggarens 
ska även hålla sig till olika regler som styr arbetet.  

Socialarbetarna vill hjälpa, men kan inte. För att hantera de motstridiga 
kraven måste de hitta olika strategier, exempelvis. förenklingar i rutiner, att 
dra sig tillbaka och inte lyssna på klienternas behov, att liera sig med 
organisationen och inte med klienterna etc.70 

Ett sätt för handläggaren att komma ifrån denna situation är att arbeta för 
empowerment. Det kan bland annat ske genom att handläggaren engagerar sig i 
                                                
66 Westlund (2001) Biståndsboken: Lärobok för äldreomsorgen, s. 156 ff. 
67 Norman, Schön (2005) s. 1. 
68 Socialstyrelsen (2012 e) Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 april 2012: 

Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen s. 32. 
69 Siffran är tagen från egen erfarenhet från arbetssituationen vid den tidpunkten och är därmed något 

osäker (+/- 1 person). 
70 Meeuwisse m.fl. (2007) s. 251-252. 
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policyfrågor och försöker påverka beslutsfattare (politiker) till att fatta beslut som 
minskar ojämlikheterna i samhället.71  

5.4.4 Enkätresultat	  
Vi ställde två frågor till våra tio kollegor vid Sektionen för LSS och Socialpsykiatri 
genom det Internetbaserade enkätverktyget SurveyMonkey. Samtliga tillfrågade 
besvarade enkäten. 

1. När du beviljar bistånd i form av boendestöd för en ny person, hur lång tidsperiod brukar du 
ange för beslutets giltighet? Du kan välja ett alternativ.  
Ny person = någon som inte har haft boendestöd tidigare. Brukar = majoriteten av fallen. 

 Svarsfrekvens Antal 
svar 

Tillsvidare, inget slutdatum.  0,0% 0 
Tidsbegränsat, upp till 2 år.  10,0% 1 
Tidsbegränsat, upp till 1 år.  80,0% 8 
Tidsbegränsat, upp till 6 månader.  10,0% 1 

 
Enkätsvaren visar att åtta av tio handläggare tidsbegränsar beslut om boendestöd till 
att gälla i upp till 1 år. Den längsta tidsperiod som beviljas är 2 år. Den huvudsakliga 
anledningen till att handläggarna beslutar om denna tidsperiod är att det underlättar 
uppföljning. En handläggare skriver i kommentarsfältet om motivet till 
tidsbegränsning:  

För att efter en tid följa upp och se så att insatsen motsvarar behoven och att 
personen får det stöd som denne behöver.  

En annan handläggare skriver: 

För att utvärdera hur beslutet verkställts under perioden samt att följa upp om 
syfte och mål med biståndet /.../ har uppnåtts. Även med anledning av att 
kunden då aktivt kan ansöka om förlängning av bistånd och att beslutet inte 
bara pågår. Jag brukar komma överens med kunden om hur lång period jag 
ska sätta beslutet, om kunden ansöker om kortare eller längre period utreder 
jag utifrån det. 

Denna kommentar visar att handläggaren har haft en diskussion om beslutslängden 
med den enskilde. Det är dock oklart i vilken mån det förekommer bland de övriga 
handläggarna. 

                                                
71 Ibid s. 264. 

2. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att du beslutar om den tidsperiod du angav i 
förgående fråga?  
Du kan välja flera alternativ. 

  Svarsfrekvens Antal 
svar 

Jag följer lagen.  0,0% 0 
Jag har fått lära mig av kollegor att det är så man ska göra.  20,0% 2 
Kommunens riktlinjer säger att man ska göra så.  0,0% 0 
Det är det bästa för den enskilde.  10,0% 1 
Det underlättar uppföljning.  80,0% 8 
Vet ej.  10,0% 1 
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6 Diskussion	  	  
Beslut om boendestöd är idag tidsbegränsade, oftast till ett år, utan att den enskilde 
egentligen ansökt om det. Den enskilde måste varje år ansöka på nytt för att få fortsatt 
stöd. Målgruppen för boendestöd har i de allra flesta fall långvariga 
funktionsnedsättningar och stödbehov som kan antas kvarstå över längre tid än ett år. 
Vi har i denna uppsats försökt kartlägga skälen till att besluten ser ut på detta sätt.  
 
Vår frågeställning är hur ett beslut om boendestöd bör vara formulerat för att leva upp 
till krav från flera olika intressenter. Dessa är lagstiftaren, den enskilde, 
socialtjänsten/kommunen och biståndshandläggaren. Studiens utgångspunkt är de 
tidsbegränsade beslut om boendestöd som idag tillämpas vid vår arbetsplats i Uppsala 
kommun.    

6.1 Summering	  av	  resultat	  
Av vår genomgång framgår att de olika intressenterna har följande perspektiv på 
rutinmässig tidsbegränsning av beslut och beslutsformulering: 

ñ Den enskildes behov: En stor del av de som söker bistånd har varaktiga 
funktionsnedsättningar. Behovet av stöd kan se olika ut och det finns uppgifter 
som tyder på att de sökande kan delas in i olika undergrupper med olika grad 
av tillfällig eller permanent funktionsnedsättning. Inom dessa undergrupper 
förekommer psykossjukdomar, affektiva sjukdomar, ångestsyndrom, 
personlighetsstörningar, samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 
hjärnskador.  

ñ Det juridiska perspektivet: Utifrån ett juridiskt perspektiv finns inget stöd för 
rutinmässig tidsbegränsning av beslut. I vissa fall, där det kan förutses att 
behovet förändras över tid, kan det dock vara motiverat. Beslutet måste i dessa 
fall följas upp innan det löper ut. Beslutet ska vara tydligt och den enskilde ska 
kunna utläsa om beslutet helt eller delvis har gått hen emot. Ett tidsbegränsat 
beslut är ett delvis avslag om den enskilde ansökt om en insats som skall gälla 
tills vidare eller under en längre tid än den som har beslutats. Socialtjänsten 
ska enligt SoL främja människors trygghet. Beslutsformuleringen ska vara 
preciserad, annars äventyras rättssäkerheten för den enskilde. 

ñ Det kommunala perspektivet: Bland 10 st utvalda kommuners riktlinjer 
förekommer i nästan samtliga fall uttalade regler om att boendestöd är en 
insats som ska tidsbegränsas. I beslutet ska det vidare anges under vilken 
period beslutet gäller och i hälften av riktlinjerna står även att omfattningen av 
stödet ska skrivas ner (tid/vecka eller tid/månad). I hälften av riktlinjerna 
saknas information om när uppföljning ska ske och det finns inte angivet hos 
någon kommun att något ska skrivas i beslutet om uppföljning. Däremot 
nämner mer än hälften att en uppföljning ska ske samt när den ska ske. Andra 
uppgifter som ska anges men inte explicit skrivas in i beslutet är information 
om avgift/avgiftsfrihet för insatsen, tider och dagar då stödet ska ges eller mål 
och/eller syfte med insatsen.  
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ñ Biståndshandläggarens perspektiv: Biståndshandläggarna i Uppsala kommun, 
Sektionen för LSS och socialpsykiatri, handlägger omkring 90 personer per 
handläggare. I 80 procent av fallen tidsbegränsar handläggarna beslut om 
boendestöd till en giltighetstid på upp till ett år. För att biståndsbedömningen 
ska kunna utföras med kvalitet ur ett professionellt perspektiv måste den vara 
orienterad mot den enskilde med en gemensam dagordning, så som Westlund 
beskriver det. 

6.2 Övergripande	  diskussion	  

6.2.1 Olika	  fall	  behandlas	  lika	  
Vi vill med denna studie visa hur tidsbegränsning av beslut utan motivering till varför 
beslutet är tidsbegränsat skapar en sådan situation som Lindelöf och Rönnbäck avser 
när de varnar för att betrakta biståndshandläggningen som en rent administrativ 
process.72 Att alla som ansöker om insatsen boendestöd får ett beslut som gäller i 
endast ett år ser vi som ett exempel på att "olika fall behandlas lika".73 
Socialtjänstlagens målrationella karaktär74 ger utrymme för handläggaren att utforma 
ett stöd som är anpassat efter den enskildes individuella behov. När handläggaren 
rutinmässigt tidsbegränsar besluten följer hen en informell standard som inte har 
koppling till lagens intention i detta avseende, det vill säga att handläggaren ska 
besluta enligt en målrationell modell. Handläggaren befinner sig i en 
korstryckssituation75 och handlägger ett stort antal ärenden samtidigt som man 
förväntas utföra handläggning med kvalitet. För att kunna göra detta krävs god 
kännedom om den enskilde och dennes situation utifrån flera aspekter. Vi ser 
rutinmässig tidsbegränsning av beslut som ett resultat av det som Westlund kallar en 
myndighetsorienterad biståndsbedömning 76. 

6.2.2 Följder	  av	  "korstrycket"	  -‐	  bristande	  rättssäkerhet	  
Resultatet av vår enkätundersökning visar att handläggarna främst använder 
tidsbegränsning av beslut som ett redskap för uppföljning. Det är också en av de 
orsaker till tidsbegränsning som JO pekar på; att tidsbegränsningen används som en 
form av arbetsplanering för handläggarna.77 Det finns naturligtvis inget lagstöd för att 
använda den enskildes biståndsbeslut som ett arbetsredskap. Det finns å andra sidan 
inget tvingande i lagstiftningen om att inte tidsbegränsa beslut. Med anledning av den 
stora ärendemängd som varje handläggare måste hantera finns inget möjlighet att 
minnas när varje beslut ska följas upp. Det finns då en risk för att uppföljningen 
prioriteras bort till förmån för mer akuta arbetsuppgifter. JO påpekar att handläggarna 
tvingas till uppföljning genom att besluten tidsbegränsas. Socialstyrelsens tillsyn visar 
dock att uppföljning ändå inte sker eftersom tidsbegränsade beslut inte följs upp innan 
de löper ut. Vår uppfattning är att det är fullt möjligt att skapa andra system för 
                                                
72 Lindelöf, Rönnbäck (2004) s. 190-191. 
73 Ibid. 
74 Lindelöf, Rönnbäck (2007) s. 56. 
75 Norman, Schön (2005) s. 13. 
76 Westlund (2001) s. 156 ff 
77 JO 2003/04 4207-2000 s. 324. 



 

 34 

uppföljning än att styra den genom tidsbegränsning av beslut. Det finns inget som 
hindrar att datum för uppföljning skrivs in i beslutet och därmed blir bindande för 
handläggaren. Hur dessa datum sedan ska bli ihågkomna av handläggare i en pressad 
korstryckssituation måste vara en fråga för organisationen att hantera och inte något 
som ska behöva drabba den enskilde i form av bristande rättssäkerhet. 

6.2.3 Beslutsformuleringen	  styr	  stödinsatsen	  	  	  
En otydlig beslutsformulering är en annan faktor som leder till bristande rättssäkerhet. 
I vissa av de granskade riktlinjerna för boendestödsbeslut var det tydligt vad som ska 
ingå i stödet, men inte i alla. Handläggarens förutsättningar för att skriva ett tydligt 
beslut där det inte blir upp till utföraren att avgöra stödets utformning är beroende av 
handläggarens kännedom om den enskildes behov. För att få kännedom om behoven 
måste handläggaren lägga mycket tid på att sätta sig in i den enskildes situation. Detta 
är särskilt viktigt vid formuleringen av det första beslutet. Genom att lägga ner 
mycket tid på den första utredningen kan handläggaren ge sig själv och den enskilde 
goda förutsättningar för uppföljning. Det kan då göras tydligt vilka mål den enskilde 
vill uppnå genom stödet och hur dessa mål ska uppnås. Det finns då något att följa 
upp förutom ett datum som säger att beslutet har löpt ut. Det blir också lättare för den 
enskilde att bevaka sina rättigheter eftersom det framgår tydligt av beslutet vad hen 
ska få stöd med. 

6.2.4 Gräsrotsbyråkratens	  osynliga	  makt	  
Rutinmässig tidsbegränsning av beslut är ett exempel på osynlig makt78 som 
biståndshandläggaren utövar gentemot den enskilde, medvetet eller omedvetet. 
Biståndshandläggaren informerar kanske inte om möjligheten att ansöka om en längre 
tidsperiod eller om att beslutet kommer att tidsbegränsas. Det är möjligt att detta sker 
som ett resultat av de motstridiga krav som handläggaren möts av. Handläggaren vill 
att den enskilde ska få det stöd som denne har behov av, men det finns inte utrymme 
för handläggaren att verkligen sätta sig in i den enskildes situation. Det finns även 
riktlinjer i ett flertal av de granskade kommunerna som säger att beslut om 
boendestöd ska tidsbegränsas. Handläggaren skulle kunna informera den enskilde om 
dennes rättigheter (och därmed arbeta för empowerment79) och möjligheten att ansöka 
om stöd för en längre tidsperiod, men väljer att inte göra det då kraven från den egna 
organisationen förhindrar handläggaren att fatta beslut som har en längre giltighetstid 
än vad som anges i riktlinjerna. Om den enskilde skulle ansöka om ett beslut utan 
slutdatum skulle handläggaren vara tvungen att ge delvis avslag på ansökan (om 
riktlinjerna ska följas) och då måste detta avslag kunna motiveras. Den enskilde skulle 
då ges möjlighet att överklaga beslutet till högre instans. Om ingen sådan 
specificering av ansökan görs kan beslutet fattas med ett slutdatum. Den enskilde är 
troligtvis inte medveten om att beslutet hade kunnat ses som ett delvis avslag om hen  
hade nämnt önskemål om giltighetstid i ansökan.  

                                                
78 Meeuwisse m.fl. (2007) s. 251. 
79 Ibid s. 261-264. 
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6.2.5 Tidsbegränsning	  av	  beslut	  
Vi har inte funnit stöd i lagstiftningen för att tidsbegränsa beslut i andra fall än när det 
kan antas att behovet förändras över tid. Sju av tio undersökta kommuners riktlinjer 
pekar däremot på att boendestöd ska tolkas som en tidsbegränsad insats (övriga tre har 
inte nämnt något alls om det). Det finns dock ingen motivering till varför man anser 
att insatsen ska tidsbegränsas. Endast tre riktlinjer anger ramar för tidsbegränsningen 
och då att beslutet ska vara giltigt i max ett år. I flera riktlinjers beskrivningar av 
boendestödets syfte/mål framgår dock att stödets syfte är att den enskilde ska bli så 
självständig som möjligt och på sikt klara sig utan stöd. Vår uppfattning är att lagens 
intentioner och kommunens tolkning av insatsen boendestöd inte är fullt förenliga. 
Socialtjänstlagens intentioner är att den enskilde ska få stöd till att leva ett 
självständigt liv80 men det finns inget stöd för antagandet att en person ska bli 
självständig på till exempel ett års tid. JO påpekar att det kan vara svårt att avsluta ett 
gynnande beslut81, vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till utformningen av 
kommuners riktlinjer i detta avseende. Det vill säga att tidsbegränsning möjliggör 
avslutande av insatsen. Enligt dom från Förvaltningsrätten i Uppsala har man valt att 
upphäva ett riktlinjedokument med anledning av att rutinmässigt tidsbegränsande av 
beslut inte är förenligt med intentionerna i SoL eller LSS. En intressant frågeställning 
är vad som skulle ske om de sju riktlinjer vi studerat skulle överklagas till respektive 
Förvaltningsrätt med hänvisning till att även de förespråkar rutinmässig 
tidsbegränsning av beslut. 

6.2.6 Resurssvag	  målgrupp	  
Utifrån resonemanget om osynlig makt framgår att man måste känna till sina 
rättigheter för att kunna ställa krav. Målgruppen för boendestödinsats består av 
individer som är i beroendeställning och i ojämn maktbalans i relation till 
biståndshandläggaren. Att empowerment82 – det vill säga hjälp till självhjälp – 
genomsyrar relationen kan avhjälpa obalansen till viss del. En person med psykisk 
funktionsnedsättning kan dock vara extra utsatt då många inte förmår eller orkar föra 
sin talan på det sätt som man önskar. Det handlar både om att skaffa sig information 
om vilken hjälp man kan få samt stöd under utredning och vid beslut om avslag eller 
delvis avslag.  
 
Att överklaga ett beslut om avslag eller delvis avslag kan vara en svår process för den 
enskilde som i många fall har svårigheter med till exempel brev och pappershantering. 
De enskilda som har någon som kan företräda dem har här en fördel. Det kan till 
exempel vara en anhörig eller annan person med fullmakt att föra den enskildes talan, 
en god man eller förvaltare. Vissa personer får stöd av ett personligt ombud, en person 
anställd av kommunen men med uppdrag att stödja den enskilde, lotsa denne till olika 
stödjande instanser och inte ta hänsyn till kommunens intressen. De som däremot 
saknar en företrädare har desto sämre förutsättningar för att göra sin röst hörd. 
 
                                                
80 SoL 4 kap. 1§. 
81 JO 2003/04 4207-2000 s. 324. 
82 Meeuwisse m.fl. (2007) s. 261-264. 
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Av de önskemål gällande boendestödets utformning som framgår av rapporten Det är 
mitt hem83 och de efterföljande råden till boendestödjare kan vi dra slutsatsen att 
arbetet som boendestödjare är en komplex uppgift. Troligtvis krävs en längre tids 
arbete med en person för att kunna bygga upp en relation där alla önskemål kan 
tillgodoses. Socialtjänsten ska arbeta för att främja enskildas trygghet84, vilket kan 
antas gälla även trygghet när det gäller det stöd man har behov av. För att kunna 
bygga upp en förtroendefull relation mellan den enskilde och boendestödjaren krävs 
en långsiktighet i planeringen av stödet, vilket skulle kunna motverkas av att stödet 
tidsbegränsas. 

6.3 Begränsningar	  
Resultatet i studien är begränsat på så sätt att det endast ger en övergripande bild av 
inverkande faktorer i hur gynnande beslut om boendestöd konstrueras. Vi har ingen 
kännedom om vad enskilda personer faktiskt tycker i frågan. Det är möjligt att 
enskilda inte anser det problematiskt att boendestödsbeslut är tidsbegränsade eller att 
besluten formuleras så som idag. En annan begränsning är att vi inte heller vet vad 
biståndshandläggare själva tycker om detta. Vissa kommentarer har redovisats i 
resultatdelen från vår enkät, men frågorna var inte formulerade för att få veta vad 
handläggarna anser om rådande system. Vi kan även ha missat något perspektiv till 
följd av vårt metodval. Utifrån vår förförståelse så kan vi vidare ha haft en förutfattad 
bild av vilka intressenter som finns. Kanske har vi missat någon viktig aspekt. Till 
exempel har vi valt bort utförarperspektivet.  

6.4 Metoddiskussion	  
Har våra valda metoder för datainsamling och analys varit mest lämpade för studiens 
syfte? Som datainsamlingsmetod hade istället för dokumentstudier möjligen 
kvalitativa intervjuer kunnat användas för att belysa de enskildas eller 
biståndshandläggares syn på hur beslut är utformade. Målet skulle då ha varit att få 
djupare förståelse för enskilda individers uppfattningar. Vi har dock valt metoder som 
syftar till att ge en mer övergripande bild och har valt att kombinera dokumentstudier 
med en kortare enkätundersökning. En nackdel med det kan vara att vi missat viktiga 
detaljer eller någon faktor som inte framgår av vårt material, vilket också kan ha 
påverkat den hermeneutiska analysen. Det är exempelvis möjligt att enskilda personer 
ser fördelar eller nackdelar med beslut så som de formuleras idag, som inte framgår 
av vår studie. I den hermeneutiska analysen kan vi även ha påverkats av vår 
förförståelse av ämnet. Vi hoppas att vi kunnat hålla en balanserad och nyanserad ton, 
till exempel att vi inte tagit biståndshandläggarens parti eller förminskat något annat 
perspektiv. 

                                                
83 Socialstyrelsen (2010) s. 68. 
84 SoL 1 kap. 1§. 
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6.5 Slutsatser	  

6.5.1 	  Juridiskt	  perspektiv	  
Rutinmässig tidsbegränsning av beslut utan motivering leder till att olika fall 
behandlas lika. Lagens intention är att lika fall ska behandlas lika. Socialtjänstlagen 
har en målrationell karaktär vilket innebär att målet för insatsen ska styra 
beslutsformuleringen. Ett sätt att arbeta för överrensstämmelse med lagens intention 
är att evidensbaserade metoder och modeller för behovsbedömning används. Ett 
exempel på en sådan är MOS-dokumentet som är en evidensbaserad modell för 
behovsbedömning, beslut och uppföljning.85   

6.5.2 Kommunen	  &	  handläggaren	  
Tidigare forskning beskriver hur biståndshandläggaren befinner sig i en 
korstryckssituation. Denna präglas av förväntningar och påtryckningar från både den 
egna organisationen, den enskilde och andra intressenter. Något som kan underlätta 
detta är bra riktlinjer. En fara med riktlinjer är dock detaljstyrning som inverkar 
negativt på rättssäkerheten för den enskilde. Sådant exempel på detaljstyrning är att 
riktlinjerna styr tidsbegränsning av beslut, till exempel att beslut om boendestöd inte 
får fattas för längre tid än ett år. En trolig orsak till att det ser ut på detta sätt är enligt 
JO att det råder oklarhet gällande i vilka fall ett gynnande beslut kan omprövas. 
Riktlinjerna bör skapa förutsättningar för en övergång från det Westlund kallar 
myndighetsorienterad biståndsbedömning till en individorienterad 
biståndsbedömning. Med detta menar vi att det ska finnas utrymme för att fatta beslut 
utifrån individuella behov som kan se olika ut från person till person. I de fall där 
behovet förväntas fortgå mer än ett år kan en konflikt uppstå gällande riktlinjer och 
den enskildes behov. För att tillgodose både kommunens behov av att kunna ompröva 
och eventuellt avsluta gynnande beslut samt den enskildes behov kan man använda 
omprövningsklausuler i beslutet. Dessa måste i så fall vara tydligt formulerade om i 
vilka fall en omprövning kan bli aktuell. Exempel på ändrade omständigheter 
och/eller förändrade behov bör därför anges.  
 
Uppföljning av beslut sker idag utifrån olika tidsintervaller som regleras i kommuners 
riktlinjer. Resultatet från vår undersökning visar att beslutsdatum styr tid för 
uppföljning i Uppsala kommun.  Beslut om boendestöd sätts i de flesta fall till ett år 
med syfte att detta underlättar uppföljning. En risk med uppföljning enligt detta 
system är att beslut inte omprövas i tid och att den enskilde då riskerar att stå utan 
beslut trots att behovet kvarstår. Detta skulle kunna undvikas genom att tid för 
uppföljning skrivs in i beslutet och på så sätt blir tvingande till sin karaktär. 
Uppföljningen riskerar då inte på samma sätt att utgå på grund av en stressad 
arbetssituation för biståndshandläggaren.  
 
I sin roll som gräsrotsbyråkrat har handläggaren möjlighet att utöva osynlig makt, 
medvetet eller omedvetet. Handläggaren har till uppgift att följa lagar och normer, 

                                                
85 Socialstyrelsen (2012 b) s. s. 61-62. 



 

 38 

men har samtidigt en handlingsfrihet i relation till den enskilde. Med detta följer ett 
ansvar för myndigheten att medvetandegöra den osynliga makten och ge 
handläggarna möjlighet att diskutera etiska aspekter av sitt arbete. Foucault menar att 
makten är som svårast att upptäcka i hjälpande organisationer. Handläggaren riskerar 
att styra den enskilde i sin intention att hjälpa. Därför är det viktigt att skapa 
möjligheter för enskilda att ge uttryck för sina åsikter och att själva formulera sina 
stödbehov.  

6.5.3 Den	  enskildes	  behov	  
För att insatsen boendestöd ska fungera är det av vikt att den enskildes behov framgår 
tydligt. I syfte att få fram den enskildes verkliga behov och upplevelse av behov bör 
ett evidensbaserat arbetsverktyg användas, till exempel MOS. För att stärka den 
enskildes möjligheter att tillvarata sina rättigheter krävs att den enskilde får 
information. Ett exempel kan vara att det i beslutet tydligt framgår vilka mål den 
enskilde har samt vilka stödinsatser som ska ges för att nå målet/målen. Det blir då 
inte upp till den som utför insatsen att avgöra detta. På så sätt främjas en 
överrensstämmelse mellan rättssäkerhet och måluppfyllelse. Det ökar även 
empowerment för den enskilde, det vill säga att den enskildes inflytande och 
medbestämmande stärker dennes möjligheter till att tillvarata sina rättigheter. Våra 
resultat visar att målgruppen i de flesta fall har varaktiga behov av stöd. Vi ser en risk 
för att tidsbegränsade beslut skapar en otrygghet hos den enskilde. Beslut om ett år i 
taget kan vara hämmande för utvecklingen om behovet förväntas kvarstå över längre 
tid än så. I nedanstående tabell redovisas aspekter vi har identifierat som centrala för 
de olika perspektiven samt den enskildes behov. 

	   Den	  enskildes	  
behov	  

Juridiskt	  
perspektiv	  

Kommunalt	  
perspektiv	  

Biståndshandläggarens	  
perspektiv	  

Behov	   Trygghet	  i	  form	  av	  
ett	  varaktigt	  stöd	  

Rättssäkerhet	   Möjlighet	  till	  
omprövning	  av	  
gynnande	  beslut	  

System	  för	  uppföljning	  

Makt	   Beroendeställning	  
-‐	  ingen	  makt	  
utöver	  rätt	  till	  
överklagan	  

Överprövning	  
-‐	  endast	  vid	  
överklagan)	  

Utformning	  av	  
riktlinjer	  
-‐	  frivilligt	  

Osynlig	  makt	  
-‐	  passa	  in	  den	  enskilde	  i	  

”insatskatalogen”	  

Fördelar	  med	  
tidsbegränsade	  
beslut	  

Inga	   Inga	  	   Möjlighet	  till	  
omprövning	  av	  
gynnande	  beslut	  

System	  för	  uppföljning	  

Nackdelar	  med	  
tidsbegränsade	  
beslut	  

Otrygghet,	  
bristande	  

rättssäkerhet	  

Bristande	  
rättssäkerhet	  

Administrativ	  
belastning	  

-‐	  fler	  omprövningar	  

Bristande	  kvalitet	  i	  
arbetet	  

-‐	  olika	  fall	  behandlas	  lika	  

6.6 Implikationer	  för	  framtida	  forskning	  
En möjlig forskningsfråga är vad enskilda anser om beslutens utformning och 
tidsbegränsning av beslut. En annan fråga för forskning kan vara hurvida det uppstår 
skillnader i resultat när insatsen är tidsbegränsad, kontra inte tidsbegränsad. Överlag 
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behövs mer forskning gällande boendestöd då det varit svårt att finna material till 
denna studie. Vi har funnit att riktlinjerna för boendestöd varierar i hög grad mellan 
olika kommuner. Till exempel gällande kriterier för vilka som ingår i målgruppen 
samt stödets omfattning och utformning. Vi ser även behov av att undersöka 
eventuella alternativa sätt för resurssvaga målgrupper så som psykiskt 
funktionshindrade att föra sin talan. Till exempel gällande att våga uttrycka sina 
behov och finna stöd i att uttrycka dessa. 

6.7 Implikationer	  för	  framtida	  praktik	  
Studien kan användas som underlag för att skapa rutiner kring beslutsformuleringar 
samt vid arbete med att ta fram riktlinjer gällande boendestödsbeslut. Studien kan 
även användas som diskussionsunderlag för biståndshandläggare i syfte att utveckla 
biståndsbedömningen, till exempel gällande hur osynlig makt kan synliggöras och 
medvetandegöras. Den även på vikten av en evidensbaserad praktik för att öka 
överrensstämmelse mellan måluppfyllelse och rättssäkerhet. Våra förslag till åtgärder 
som skulle kunna öka kvaliteten på behovsbedömning och beslut om boendestöd är 
följande: 

Kommunen bör: 
ñ utforma riktlinjer som inte inverkar negativt på rättssäkerheten för den 

enskilde. Exempelvis bör det ej anges att beslut om boendestöd i samtliga fall 
ska tidsbegränsas till ett år eller mindre. 

ñ utforma riktlinjer som skapar förutsättningar för en övergång från 
myndighetsorienterad biståndsbedömning till individorienterad 
biståndsbedömning.  

Socialtjänsten bör: 
ñ använda evidensbaserade metoder och modeller för behovsbedömning i syfte 

att öka rättssäkerheten för den enskilde.  
ñ tillhandahålla möjligheter för biståndshandläggarna att diskutera aspekter av 

osynlig makt i handläggning av ärenden i syfte att synliggöra och 
medvetandegöra dessa.  

Biståndshandläggare bör: 
ñ använda tydligt formulerade omprövningsklausuler istället för tidsbegränsning 

i syfte att möjliggöra omprövning av gynnande beslut.  
ñ skriva in tid för uppföljning i beslutet och därigenom göra uppföljning 

tvingande för myndigheten.  
ñ formulera beslut där det tydligt framgår av beslutet vilka mål den enskilde har 

samt vilka stödinsatser som ska leda till målet. Beslutet bör bygga på en 
överenskommelse mellan biståndshandläggaren och den enskilde. 

ñ väga in funktionsnedsättningens varaktighet i bedömning av beslutslängden i 
syfte att minimera risken för otrygghet hos den enskilde. 

ñ försäkra sig om att den enskilde har fått information om sina rättigheter.  
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Bilaga	  1	  
  s 1/2 

Jämförelse	  mellan	  tio	  kommuners	  riktlinjer	  
* = svar ej angivet i riktlinjer   
Kommuner Tidsbegränsat beslut Min tid Max tid 
Dals-Ed Ja * 1 år 
Gnesta * * * 
Göteborg individuellt anpassad tidsbegränsning * * 
Hjo * * * 
Kristianstad tidsbegränsat, omprövning minst 1 g/år * * 
Nacka tidsbegränsat beslut * 1 år 
Norrköping individuellt anpassad tidsbegränsning * * 
Nyköping samtliga insatser tidsbegränsade 1 år 1 år 
Orust endast att insatsen inköp ska begränsas * * 
Sollentuna * * * 
Upplands-Väsby 1:a beslut ska vara max 6 veckor 6 veckor * 
    
Kommuner Stödsinsatser ska definieras i beslut När uppföljning ska ske 
Dals-Ed ja var 6:e mån 
Gnesta * 1 mån innan beslut går ut 
Göteborg * 1 g/år & vid förändrade behov 
Hjo * * 
Kristianstad ja minst 1 g/år 
Nacka ja var 6:e mån 
Norrköping ja * 
Nyköping ja 6 mån efter beslut 
Orust * * 
Sollentuna * * 
Upplands-Väsby nej, regleras i individuell arbetsplan * 
	   	   	   	  
Kommuner Tid ska definieras i beslut Mål/syfte anges i riktlinjerna 
Dals-Ed antal tim/vecka ja  
Gnesta * ja   
Göteborg ska ej anges i tim *  
Hjo * ja   
Kristianstad * ej explicit 
Nacka 2 ggr/v 2 första mån. Sen 1 g/v ej explicit 
Norrköping max 90 tim/mån ja  
Nyköping * ja   
Orust * ja  
Sollentuna max  80 tim/mån ja   
Upplands-Väsby antal tim/månad ja  
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Bilaga	  1	  

  s 2/2 

* = svar ej angivet i riktlinjer  
Kommuner Stödets dagar & tider Avgift 
Dals-Ed * * 
Gnesta * * 
Göteborg alla dagar dag & kväll ej avgift 
Hjo * * 
Kristianstad * ej avgift 
Nacka alla dagar dag & kväll ej avgift 
Norrköping * ej avgift 
Nyköping vardagar 07-22 avgift  
Orust vardagar dagtid ej avgift 
Sollentuna alla dagar 07:30-22:30 * 
Upplands-Väsby * * 
   
Kommuner Definition av vad som krävs för att omfattas av boendestöd 
Dals-Ed psykiskt, intellektuellt eller neuropsykiatriskt funktionshinder 
Gnesta psykiska, intellektuella eller neurologiska funktionsnedsättningar 
Göteborg psykiska, intellektuella och neurologiska funktionsnedsättningar 
Hjo psykisk funkionsnedsättning, utvecklingsstörning eller missbruksproblem 
Kristianstad psykiska, intellektuella och neurologiska funktionsnedsättningar 
Nacka neuropsykiatriska funktionshinder eller lindrig utvecklingsstörning 
Norrköping psykisk, neuropsykiatisk funktionsneds., psykisk ohälsa eller lindrig utv. störning 
Nyköping *   
Orust personer med psykiskt funktionshinder (enl Socialstyrelsens definion) 
Sollentuna personer som omfattas av LSS personkrets 1 
Upplands-Väsby svåra psykiska störningar/sjukdomar som orsakat en funktionsnedsättning med 
	   förlust av förmåga (funktionshinder) i sådan grad att det inverkar på den dagliga 
	   livsföringen (sociala konsekvenser) och att detta funktionshinder bedöms  
	   bli långvarigt  
	     
Kommuner Övrigt 
Dals-Ed  
Gnesta varaktigt funktionshinder = minst 1 år 
Göteborg riktlinjerna gäller oavsett stadsdelsförvaltning 
Hjo   
Kristianstad  
Nacka   
Norrköping definiera vilka stödinsatser den enskilde är i behov av, viktig info för utförare 
Nyköping   
Orust personal vid boendestödet ska ta kontakt med biståndshandläggare när beslut går ut 
Sollentuna   
Upplands-Väsby boendestöd kan kombineras med hemtjänstinsatser 

 

 


