
 
 

Sida 1 av 8 
 

YTTRANDE 
2020-05-07 

 
 
Lena Hallengren 
Socialdepartementet     
103 33 Stockholm  
 
 
 
 
Angående SKR:s hemställan om införande av en lag om kommuners 
prioriteringar under covid-19-epidemin  
 
 
 
Sammanfattning 
 
RBU, Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar hemställer att Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR:s hemställan om införande av en lag om kommuners 
prioriteringar under covid-19-epidemin avslås i sin helhet.   
 
RBU menar att lagförslagen i hemställan, hur de ska implementeras och tolkas, inte 
lever upp till en rättsstats krav på rättssäkerhet. Hemställan och dess lagförslag lämnar 
ett väldigt stort utrymme för godtyckliga bedömningar av beslutsfattaren gentemot den 
enskilde. Lagförslagen rör sig om myndighetsutövning i situationer där den enskilde 
redan innan Covid-19-epidemin befann sig i en väldigt utsatt situation i samhället och 
är i ett kraftigt beroendeförhållande gentemot den maktutövande myndigheten.  
 
RBU anmärker att SKR:s hemställan har en total avsaknad av barnrättsperspektiv för 
barn med funktionsnedsättning.  
 
RBU uppmärksammar att SKR de facto vill frångå principen om barnets bästa för barn 
med funktionsnedsättning som är lagfäst bland annat genom Socialtjänstlag 
(2001:453) § 2, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS § 
6 a och Barnkonventionen artikel 3 som sedan 1 januari 2020 är svensk lag.  
 
RBU anser att SKR:s vilja att frångå Inspektionen för Vård och Omsorg, IVOs kontroll 
av hur kommunerna lever upp till kraven inom den föreslagna lagen är högst 
oroväckande. 
 
RBU bedömer att SKR:s grunder för hemställan är högst tvivelaktiga med avsaknad av 
saklig grund.    
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SKR:s lagförslag  
 
1 §  
Denna lag syftar till att säkerställa att grundläggande kommunal verksamhet kan 
bedrivas under covid-19-epidemin.  
 
2 §  
Om det till följd av en allvarlig brist på personal eller på grund av risk för smitta inte 
längre är möjligt för en kommun att uppfylla en skyldighet enligt de lagar som anges 
i 5 §, eller att verkställa ett gynnande beslut som fattats med stöd av dessa lagar, får 
kommunen frångå det som annars gäller för att kunna prioritera människors liv och 
hälsa och nödvändiga behov av ekonomisk och social trygghet.  
 
3 §  
Kommunen ska informera de som kommer att beröras av prioriteringarna om de 
beslut som fattas.  
 
4 §  
Kommunen ska till Inspektionen för vård och omsorg rapportera hur kommunen har 
tillämpat denna lag. Rapportering ska ske senast sex månader efter att denna lag har 
upphört att gälla.  
 
5 §  
Följande författningar omfattas av möjligheten till prioriteringar enligt 2 §.  
1. Socialtjänstlagen (2001:453), och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen.  
2. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
 
 
SKR:s motivering till de föreslagna lagparagraferna och RBU:s erinran   
 
Inledningsvis kan sägas att SKR anför följande ”Utgångspunkten för SKR:s förslag är 
att lagen bör omfatta sådana verksamheter som har hög personalintensitet och stor 
betydelse för invånarnas förutsättningar och livsvillkor”.  
 
Det är dock högst otydligt vilka/vilken typ av verksamhet som man åsyftar. Risken för 
godtycklighet i bedömningarna är uppenbar. Rör det personlig assistans enligt LSS? 
Varför i så fall? Vad betyder termerna ”hög personalintensitet”, ”stor”, ”betydelse” 
”förutsättningar” och ”livsvillkor” Ska samtliga rekvisit vara uppfyllda? Ska vissa av 
rekvisiten vara uppfyllda? Varför ska det vara på det ena eller andra viset? Om det bara 
är vissa rekvisit som ska vara uppfyllda, vilka och varför? Och vem bestämmer svaren 
på alla nyss nämnda frågor?  
 
Vad SKR anför ovan är en rättsäkerhetsbomb som väntar på att få explodera! 
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Gällande § 2 anför SKR att ”En grundförutsättning för att en kommun ska få göra 
prioriteringar med stöd av paragrafen är att det råder en allvarlig brist på personal 
eller att det föreligger risk för smitta. Det är således inte möjligt att tillämpa 
paragrafen om det råder en allmän brist på personal eller att kommunen har 
rekryteringssvårigheter. Bristen på personal ska vara orsakad av covid-19-epidemin 
och innebära att en avsevärt större andel av personalstyrkan ska vara frånvarande 
jämfört med vad som är normalt och till den grad att det inte längre är möjligt att 
uppfylla alla krav i lag och föreskrifter.  
 
Trots SKR:s ansträngningar är det fortfarande väldigt otydligt vad termerna ”allvarlig 
brist på personal” och ”risk för smitta” omfattar. Var går gränsen mellan allmän brist 
på personal och allvarlig brist? Vilka kriterier utgår man ifrån? Kommer samma 
kriterier gälla för samtliga 290 kommuner? Hur ska man uppvisa att bristen på 
personal är orsakad av covid-19-epidemin? Hur stor är ”en avsevärt större andel av 
personalstyrkan”? När har man nått ”den grad att det inte längre är möjligt att uppfylla 
alla krav i lag och föreskrifter”? Återigen, ska samtliga rekvisit vara uppfyllda? Ska vissa 
av rekvisiten vara uppfyllda? Varför ska det vara på det ena eller andra viset? Om det 
bara är vissa rekvisit som ska vara uppfyllda, vilka och varför? Och vem bestämmer 
svaren på alla nyss nämnda frågor? 
 
Rättsäkerhetsbomben tickar vidare i väntan på att explodera. 
 
SKR anför vidare att ”Vidare kan det, till följd av smittspridning, röra sig om 
svårigheter att verkställa beslut som fattats med stöd av lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, men där kommunen i stället kan erbjuda 
insatser i enlighet med socialtjänstlagen som under en övergångsperiod tillgodoser 
behovet av omsorg”.  
 
Vad SKR anför här är väldigt anmärkningsvärt! Om en person har en insats beslutad 
med stöd av LSS, hur förhindrar det smittspridning om kommunen istället erbjuder 
insatser i enlighet med socialtjänstlagen? Detta resonemang är fullständigt orimligt! 
SKR:s enda logik i detta resonemang måste vara kostnadsbesparingar!  
 
SKR menar vidare att ”Paragrafen möjliggör att en kommun kan frångå det som 
annars gäller. Det omfattar såväl de skyldigheter som finns i de författningar som 
anges i 5 § som verkställighet av gynnande beslut. Det innebär att en kommun kan 
nedprioritera eller skjuta upp verkställandet av vissa insatser. Det kan handla om att 
i utredningsärenden frångå lagens krav på vissa tidsfrister eller upprättande av 
planer […] Vidare kan det innebära att kommunen drar ner omfattningen och 
ambitionsnivån i en viss verksamhet”.  
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RBU vill påtala att LSS i § 5, § 6 och § 7 andra stycket innehåller vital reglering, som är 
oumbärlig för den enskilde och inte minst för barn med funktionsnedsättning, som 
SKR nu vill friskriva sig ifrån.   
 
Nämnda paragrafer är avgörande för hur LSS ska tolkas.  
 
I LSS 5 § står följande. ”Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet 
i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges 
i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”. 
 
I LSS 6 § står följande. ”Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och 
bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras”. 
 
I LSS 7 §, andra stycket står följande. ”Den enskilde skall genom insatserna 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och 
samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov 
samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och 
stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv”. 
 
Paragraferna är ledstjärnorna för LSS och särskilt för personlig assistans enligt LSS.  
Det är portalparagrafer för den rättighetslagstiftning som LSS är.  
 
Paragraferna lämnar över makten till den enskilde, makten att leva och styra över sitt 
eget liv. Frihet att göra sina egna val och utveckla sitt liv i den riktning som denne 
önskar. Från barnsben till livets ände. Precis som alla andra människor i samhället.   
 
Personlig assistans och övriga insatser enligt LSS ska stärka den enskildes möjlighet att 
leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Personlig 
assistans ska förebygga och minska följderna av funktionsnedsättningar. Barn och 
ungdomar ska ges förutsättningar för god fysisk och psykisk utveckling och i övrigt 
sådana uppväxtvillkor som betraktas som goda för alla barn och ungdomar. Vuxna 
personer ska kunna bestämma vilka behov som de själva finner angelägna att få 
tillgodosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.  
 
SKR kan inte ha detta mekaniska förhållningssätt till personlig assistans och övriga 
insatser inom LSS som man uppvisar i sin hemställan genom att vilja friskriva sig från 
nämnda paragrafer. För genom att friskriva sig från paragraferna tar SKR bort makten 
från den enskilde, en makt som denne har erhållit genom nämnda paragrafer enligt 
LSS. SKR raserar hela syftet med LSS, lagstiftarens syfte med LSS. 
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Den enskilde har genom lag getts makten att styra över sitt eget öde.   
 
Därutöver återfinns ingen rättsutredning i hemställan rörande barnkonventionen, som 
sedan 1 januari 2020 är svensk lag. SKR redogör inte för hur hemställan lever upp till 
kraven i Barnkonventionen, särskilt inte hur artikel 2 om icke-diskriminering, artikel 3 
om barnets bästa, Artikel 4 om genomförande av rättigheterna, artikel 6 om rätt till liv 
och utveckling, artikel 23 om barn med funktionsnedsättning efterlevs. Barn med 
funktionsnedsättning och riskerna de löper genom SKR:s hemställan behandlas 
överhuvudtaget inte av SKR. Avsaknaden av detta perspektiv från SKR är rent ut sagt 
farligt.    
 
SKR lyfter därtill fram att ”Paragrafen medger att en kommun kan ändra 
verkställandet av ett beslut på så sätt att en annan insats än den beslutade 
genomförs. I första hand bör kommunen söka en alternativ lösning inom ramen för 
det gynnande beslut som har fattats, men om sådana möjligheter är uttömda kan en 
kommun genomföra en annan insats. Vidare kan det innebära att kommunen helt 
upphör med att bedriva viss verksamhet under pågående epidemi. Vilka av dessa 
uppräknade åtgärder som kan behöva tillgripas, måste bedömas av varje enskild 
kommun och utifrån kommunens vid varje tidpunkt gällande förutsättningar i 
förhållande till kraven i paragrafen om allvarlig personalbrist eller risk för 
smittspridning. Hänsyn ska tas till den enskildes individuella förutsättningar och rätt 
till inflytande över sin livssituation och självbestämmande. Konsekvenser kring vad 
en alternativ insats skulle innebära för den enskildes rätt till integritet och hälsa bör 
särskilt beaktas. Kommunens skyldighet att bereda den enskilde möjlighet att yttra 
sig inför beslut regleras i 25 § förvaltningslagen (2017:900)”.  
 
Med anledning av vad RBU har anfört ovan är det en alltjämt otillräcklig beskrivning av 
SKR om hur prioritering ska ske och vilka alternativ som erbjuds. Rör det sig om att en 
insats som tillgodoses genom LSS ska tillgodoses genom Socialtjänstlagen? Varför ska 
man byta lagstiftning för att tillgodose ett behov hos den enskilde? Hur minskar 
ändring av lagstiftning smittspridning? Det kan inte vara annat än ekonomiska motiv 
som döljer sig bakom ett sådant byte. Därtill räcker det inte med användning av termer 
likt ”hänsyn ska tas” och ”särskilt beaktas”. Detta eftersom dessa termer uppvisar att 
den enskilde inte är styrande, utan det enda man gör är att inhämta dennes perspektiv 
för att sedan göra det man behagar.  
 
Barnets bästa är inte styrande såsom det är stipulerat i socialtjänstlagen, LSS och 
barnkonventionen. Varför? Varför ges inte dessa barn, barn med funktionsnedsättning 
samma möjlighet till lek och säkerhet som barnen utan funktionsnedsättning i 
samhället? Ingen har lagstiftat att barnen utan funktionsnedsättning inte kan leka på 
lekplatsen, leka med sina vänner var de behagar. Barn utan funktionsnedsättning har 
getts full frihet under Covid-19-epidemin. Varför ges inte barn med 
funktionsnedsättning samma frihet? Varför vill man inskränka deras lagstiftade 
rättigheter?  
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Därtill uppvisar SKR:s lagförslag väldigt stora brister i rättssäkerhet. För stora brister i 
rättssäkerheten för att godtas av en rättsstat som Sverige. Det finns inget i lagförslaget 
som ger för handen att Sveriges 290 kommuner kommer att göra enhetliga 
bedömningar av termerna ”allvarlig brist på personal”, ”risk för smitta”, ”en avsevärt 
större andel av personalstyrkan”, ”den grad att det inte längre är möjligt att uppfylla 
alla krav i lag och föreskrifter”, ”hänsyn ska tas”, särskilt beakta”. Det är inte bara att 
det rör sig om generella och otydliga termer, utan de ska även tillämpas av 290 olika 
aktörer som får fritt tolkningsutrymme av vad nämnda termer ska fyllas med. Det 
kommer att leda till godtyckliga och icke-rättssäkra bedömningar.    
 
SKR anser att ”Kommunen ska kunna motivera skälen för att frångå de regler som 
annars gäller, i varje del av verksamheten. Det är alltså inte möjligt att fatta ett 
generellt beslut om neddragning eller upphörande av verksamhet eller utredning, 
utan varje avvikelse från lagregler måste motiveras av att det i den del av 
verksamheten råder allvarlig personalbrist eller risk för smittspridning”.  
 
Vad SKR anför här förändrar inte omständigheterna angivna ovan av RBU. Särskilt 
oroväckande är det när man även beaktar § 4 i lagförslaget. RBU återkommer till § 4 
längre ner i yttrandet.   
 
Rörande § 3 anger SKR att ”I paragrafen regleras den informationsskyldighet som 
åvilar kommunen med anledning av behov av prioriteringar. Hur informationen ska 
lämnas får avgöras av den enskilda kommunen. Det kan t ex göras genom en 
kommuns hemsida eller genom annonser i lokalpressen. I enskilda fall måste 
kommunen dock försäkra sig om att informationen når den som berörs. Det kan ske 
såväl muntligt som genom skriftlig information, t.ex. e-post”. 
 
Detta är ännu en paragraf laddad med otydligheter av SKR. Återigen ges kommunen 
fria händer att tolka paragrafen efter eget tycke, där utgångspunkten för tolkningen är 
någon annans än den enskildes, den det faktiskt berör. Att det enbart är i enskilda fall 
och inte i samtliga fall som kommunen måste försäkra sig om att informationen når 
den som berörs, är ett väldigt godtyckligt förhållningssätt till den människa som är i 
behov av insatsen som man nu avser att dra in. I vilka enskilda fall måste kommunen 
försäkra sig om att informationen, inte bara når utan även tas emot och förstås av den 
som berörs? Otydligt! Denna otydlighet blir än mer uppenbar vid beaktande av RBU:s 
tillägg i föregående mening, att informationen även måste tas emot och förstås av den 
enskilde, att det inte ska anses tillräckligt med att informationen når den enskilde. Det 
är inte bara skrämmande att det inte har tagits med av SKR, det är också felaktigt att 
det inte har tagits med. Att inte förglömma, vad är det för information som ska 
förmedlas till den enskilde? SKR anger enbart termen ”information”, vars syfte är att 
kommunen ska uppfylla sitt lagstadgade ansvar om informationsskyldighet enligt 
förvaltningslag (2017:900) men det står ingenting om innehållet. Även innehållet i 
denna envägskommunikation lämnas över till kommunen. I övrigt vill SKR, för denna  
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utvalda grupp av människor i samhället, kasta ut Förvaltningslag (2017:900) genom 
fönstret.  
 
Gällande § 4 vill SKR mena att ”Vidare föreslår SKR en skyldighet för kommunen att i 
efterhand rapportera vilka beslut som har fattats med stöd av lagen. Syftet är att 
upprätthålla rättssäkerheten och möjliggöra en utvärdering av lagens tillämpning. 
Det ska också vara möjligt att i efterhand bedöma om besluten har varit nödvändiga i 
förhållande till situationens allvar och kommunens svårigheter att fullfölja sina 
skyldigheter”. 
 
Genom § 4 dödar SKR den sista strimma av hopp för människorna i behov av 
insatserna som SKR vill dra in. § 4 är verkningslös, särskilt för barn med 
funktionsnedsättning i behov av insatserna. Syftet med ett kontrollorgan är att komma 
till rätta med felaktigheter i realtid, så att rättigheter upprätthålls när det väl gäller för 
den enskilde. Vi pratar här om konkreta rättigheter enligt svensk lag fastställd av 
Sveriges riskdag. Vi pratar här om barn med funktionsnedsättnings rättigheter enligt 
LSS § 5, § 6 och § 7 andra stycket. Vi pratar här om barn med funktionsnedsättnings 
rättigheter i enlighet med barnets bästa enligt socialtjänstlagen § 2 och LSS § 6 a. Vi 
pratar här om barn med funktionsnedsättnings rättigheter enligt Barnkonventionen 
artikel 2 om icke-diskriminering, artikel 3 om barnets bästa, Artikel 4 om 
genomförande av rättigheterna, artikel 6 om rätt till liv och utveckling, artikel 23 om 
barn med funktionsnedsättning. Det tål att påminnas ännu en gång, Barnkonventionen 
är svensk lag sedan 1 januari 2020.  
 
§ 4 grundar sig inte i en princip om rättssäkerhet för den enskilde. § 4 är ett frikort. Ett 
frikort från ansvar för SKR. Vad hjälper det den enskilde, barnet med 
funktionsnedsättning, att i efterhand, kanske efter flera månader eller år att man 
kommer fram till att kommunen agerade fel när den drog in barnets LSS-insats? 
Kommer det att utgå skadestånd? Till vem och från vem? Vad kommer detta 
skadestånd hjälpa barnet, när det enda som faktiskt hade hjälp var att kommunen tagit 
sitt ansvar och hjälpt barnet när det faktiskt behövde det. Hjälpa barnet igenom denna 
samhällskris som barnet tillsammans med resten av samhället genomlider. Hjälpa 
barnet genom att barnet får behålla sin lagstadgade rätt till LSS-insats, exempelvis 
personlig assistans, istället för att separeras från sin familj och hamna på ett boende. 
Något som kan ge barnet men för livet.     
 
 
SKR:s grund för sin hemställan 
 
SKR grundar sin hemställan och lagförslag på följande. ”Till skillnad från hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) är socialtjänstlagen en rättighetsbaserad lag som 
principiellt inte medger några prioriteringar. Någon motsvarighet till hälso- och 
sjukvårdslagens portalparagraf (3 kap. 1 §) om att den som har det största behovet 
av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården finns inte i socialtjänstlagen  
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[samt] På avtalsrättens område används force majeure för situationer eller tillfällen 
där en parts förpliktelser inte är möjliga att fullfölja inom ramen för det avtal som 
har slutits och som innebär att en situation som definieras falla inom force majeure 
lösgör parten från skyldigheten att fullfölja åtagandet utan att det ska betraktas som 
ett avtalsbrott. Förutsättningarna för att force majeure ska kunna åberopas är att det 
ingår som en klausul i avtalet och på förhand har aviserats”.  
 
För det första så är prioriteringsordningen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 3 
kap. 1 § tagen med utgångspunkt i den enskildes behov och med respekt för den 
enskilde och dennes behov. 
 
För det andra kan någon sådan utgångspunkt omöjligen sägas förekomma i SKR:s 
hemställan och dess lagförslag såsom uppvisats ovan.  
 
För det tredje är SKR:s förhållningssätt ytterst beklämmande och rent av skrämmande 
att bevittna. ”Avtalet” som SKR syftar på är det så kallade Samhällskontraktet. Det är 
detta ”avtal” som SKR nu vill riva upp för en viss utvald grupp av människor, de med 
störst behov av hjälp i samhället. Det spelar ingen roll ifall dessa människor uppfyller 
sin del av Samhällskontraktet. Covid-19-epidemin är inget som har orsakats av barnen 
med funktionsnedsättning eller någon annan med funktionsnedsättning. Varför ska 
dessa människor betala priset på det skeva vis som SKR föreslår? Varför ska man dra in 
på deras rättigheter?  
 
Istället för att sluta upp kring samhällets mest utsatta människor och kräva mera 
resurser för att uppfylla sin lagstadgade del av Samhällskontraktet väljer SKR denna 
väg: Att överge barn med funktionsnedsättning.   
 
Samhällskontraktet är inte ett privaträttsligt avtal.  
 
Det. Kan. Inte. Sägas. Upp.  
 
 
 
 
 
Nawfal Naji    Maria Persdotter 
Förbundsjurist RBU   Förbundsordförande RBU 
 


