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Boendeprojektet 
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. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 
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Förord 
 
Följande delrapport om villkor i boende och boendestöd ur rättsligt perspektiv 
skrevs av Kerstin Asplund. Hon har tyvärr ej kunnat fullfölja arbetet med 
delprojektet. I egenskap av Projektledare tycker jag att trots att texten inte är 
färdig och att endast en av studiens tre frågor har besvarats, är det påbörjade 
arbetet unikt och av stor betydelse för boendeområdet. 

 

Texten är skriven med avsikten att alla frågor skulle besvaras och denna 
ursprungstext är bibehållen. Författarens egna kommentarer och idéer för vidare 
utredning finns således kvar. Det är den undertecknades förhoppning att någon 
annan med intresse för målgruppen personer med psykiska funktionshinder i 
allmänhet och juridiska aspekter av deras boende i synnerhet, ska kunna använda 
delrapporten som en vägledning för att fullfölja denna studie eller något liknande. 

 

 

December 2007 

David Brunt 
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1. INLEDNING 
 
Bakgrund 
 

Det är svårt att tänka sig ett liv på skälig levnadsnivå eller under goda 
levnadsvillkor utan ett fungerande fast boende där trygghet, hemkänsla och 
självvald avskildhet kan levas ut. Alla klarar inte att skaffa och upprätthålla ett 
sådant boende. Många med svårare sociala funktionshinder har behov av bistånd 
från socialtjänsten. Det kan gälla hjälp med att få en fast bostad på den ordinära 
bostadsmarknaden men det kan också gälla att bereda den enskilde möjlighet till 
anpassat boende, att ”bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov 
av särskilt stöd” (5:7 SoL). Hur denna anpassning skall utformas bör avgöras 
individuellt. Bostad med andrahandskontrakt används t ex som en sådan anpassad 
form. För vissa stödbehövande är kommunen skyldig att inrätta särskilda 
boendeformer. Kommunen skall inrätta särskilda bostäder, bostäder med särskild 
service, för dem som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring 
och därför behöver ett sådant boende (5:7 3 st SoL). Vi talar kort om särskilt 
boende. Slutligen kan vi tänka oss att den enskilde har ett eget boende men får 
sina behov tillgodosedda genom stöd, service och insatser för att kunna leva där 
som andra, behålla boendet och upprätthålla en skälig levnadsnivå. 
 
Den enskildes rätt till bistånd i alla dessa avseenden regleras i likhet med annat 
bistånd, i 4:1 SoL. Den som är missnöjd med socialnämndens beslut kan 
överklaga beslutet till förvaltningsdomstol med förvaltningsbesvär (16:3 SoL). 
Därutöver gäller, att kommunen har ett yttersta ansvar för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver (2:2 SoL). Hur långt det 
yttersta ansvaret förpliktar gentemot enskilda är svårt att säga. Det kan i alla fall 
inte utkrävas individuellt med förvaltningsbesvär.   
 
Socialpsykiatrin har ända sedan Psykiatrireformen varit under stark och 
mångsidig utveckling i kommunerna beträffande organiseringen av bistånd och 
stöd, formerna för boende och former och metoder för att genomföra ett gott 
boendestöd. Socialpsykiatrin är en ny verksamhet på socialtjänstarenan, som skall 
etablera sin egen kultur och idévärld som på bästa sätt svarar mot de enskildas 
behov. Den skall bryta med den gamla psykiatrins institutions-, patient- och 
omhändertagandekultur samtidigt som den skall immuniseras mot avlagringar av 
gamla hjälptagarroller och vårdtänkande i socialtjänsten. Utvecklingen påverkas 
av en mängd faktorer, som ekonomi, ideologi och politisk vilja, 
kunskapsutveckling och organiserade brukarintressen Området har verkligen 
utvecklats snabbt, inte minst p.g.a. den statliga stimulans som lämnas genom 
utlysande av projektmedel och spridande av projekterfarenheter av 
Socialstyrelsen. Somliga kommuner har satsat mindre på utvecklingsarbetet än 
vad andra gjort och i verkligheten ser man troligen en ganska stor variation i 
kommunerna.  
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Under socialpsykiatrins snabba etableringsfas har lagstiftningen varit tämligen 
oförändrad och mycket av förarbetena är utformade innan Psykiatrireformen. 
Därför förekommer inte personer med psykiska funktionshinder som 
exemplifiering i rättskällorna i den grad man skulle önska för vägledning inom 
området. Många av dagens begrepp som boendestöd, stödboende, personligt 
ombud mm är inte heller klart relaterade till lagstiftningen. En genomgång av 
forskning och projekt visar också ganska liten grad av juridisk problematisering 
av utvecklingen. Likaså är rättspraxis på området sparsam. Det kan sammanhänga 
med att många frågor inom socialpsykiatrin löses utan formella beslut som kan 
göras till föremål för enskildas överklaganden. Vissa beslut av JO efter klagomål 
och inspektioner kompenserar i viss mån rättsfallsbristen men juridiska 
överväganden, rättslig argumentation och juridisk konsekvensanalys tycks på det 
hela taget inte vara särskilt framträdande i den socialpsykiatriska diskursen.  
Boendefrågor för personer med psykiska funktionshinder skall av ovanstående 
skäl undersökas i projektet ur juridiskt perspektiv utan att för den skull presentera 
systematiska utredningar av gällande rätt.   
 
De flesta av oss bestämmer själva vad som skall gälla i våra hem och bostäder; 
hur det skall fungera, vem som är välkommen, vad vi sysslar med, kort sagt vilka 
villkor och regler som gäller där. Eftersom en stor del av livet levs just i bostaden 
präglas också boendet av vilken livsstil man vill utöva utifrån personliga 
intressen. Vissa gränser finns formulerade i hyreslagen som är tvingande till 
hyresgästens förmån. Den boende har besittningsskydd för sitt boende vilket 
innebär att hyresvärd får upplösa boendet endast av skäl som är godtagna av lagen 
och gästens intresse av bostaden skall i varje ärende vägas mot hyresvärdens. 
Hyresgästen har t ex skyldighet att betala hyran i tid, att vårda lägenheten och att 
undvika störningar i boendet. Även den som på grund av psykiska funktionshinder 
inte själv klarar att upprätthålla ett fungerande boende på egen hand bor vanligen 
enligt dessa regler i hyreslagen. Det gäller i egen bostad, i annan anpassad bostad 
och i särskilt boende. Hyresavtalet är ett civilrättsligt avtalsförhållande för 
hyresgästen. I vad mån tilläggsvillkor, som är tveksamma eller direkt olagliga 
enligt hyreslagen, förekommer i praktiken som boendestöd och anpassning för 
personer med psykiska funktionshinder, är inte känt. Det är en fråga som skall 
undersökas i projektet.  
 
Ur förvaltningsrättslig synvinkel är detta att bistå någon med och i boendet, ett 
bistånd enligt SoL. Tre förvaltningsrättsliga situationer kan tänkas: 1) Biståndet är 
tydligt preciserat i ett beslut om bistånd enligt 4:1 SoL, 2) Biståndsbeslutet 
innehåller inte precisering av biståndets utformning utan det betraktas som en 
verkställighetsfråga och bestäms och utformas mer eller mindre flexibelt i den 
dagliga verksamheten. 3) Biståndsbeslutet är till viss del preciserat men utformas i 
detalj i själva genomförandet. Oavsett om villkoren formas i biståndsbeslut eller i 
verkställighet finns en mängd rättsliga krav som skall uppfyllas. Rättsstatliga krav 
på saklighet, objektivitet och proportionalitet, likhet och rättssäkerhet. SoL:s och 
LSS målformuleringar om t ex integritet, samråd och rätt till självbestämmande 
skall iakttas. Vidare skall grundlagsskyddade individuella fri- och rättigheter 
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respekteras (2 kap RF och EKMR). Hur de här principerna skall beaktas klarläggs 
sällan i rättspraxis och hur det förhåller sig i verkligheten med detta är svårt att 
veta. Även den frågan skall undersökas i projektet.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är frågan vilka villkor som förekommer vid 
boenden, i boendestöd och särskilda boenden och vad som gäller rättsligt 
beträffande boendevillkor när stöd ges av socialtjänsten i boendet.  
 
 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka villkor och regler som förekommer vid 
boenden och i boendestöd för personer med psykiska funktionshinder och hur 
dessa förhåller sig till gällande rätt.  
 
Studien planerades ursprungligen att bestå av följande tre delar: 
 
1. Utredning av de rättsliga grunderna i framför allt SoL, LSS, Hyreslagen vad 
gäller villkor av typen kontrakt, avtal, ordningsregler, mm. 
 
2. Genomgång av förekomst och variation av villkor kring boende/boendestöd i 
ett antal svenska kommuner. 
 
3. Analys av förhållandet mellan lagstiftning och praxis och förslag till hur man 
kan förbättra området. 
 
Föreliggande delrapport utgör ett svar på del 1. 
 
 

Metod och material 
 
Rättsutredningen  
Rättsutredningen genomförs med traditionell rättsvetenskaplig metod och rättsligt 
material.  Villkoren för boende och boendestöd i vid mening klarläggs rättsligt i 
den mån det låter sig göras. Det gäller skilda former som avtal, kontrakt, villkor, 
behandlingsplaner, skrivna och informella ordningsregler m m. I denna del 
undersöks också de begrepp som används inom boendeområdet i socialpsykiatrin 
och relateras till lagstiftningen, såsom boende och boendestöd, särskilt boende, 
avtal m m. Eftersom boendevillkor förutsätter ett boende och de flesta personer 
med psykiska funktionshinder bor i eget boende behandlas också frågan huruvida 
rätten till bistånd innehåller också en rätt att få hjälp att skaffa en bostad. Likaså 
hör det till boendevillkoren för den som fått bostad i särskilt boende om hon eller 
han kan tvingas flytta därifrån mot sin vilja. Då både civil-rättens hyresrättsliga 
avtalsförhållande och förvaltningsrättens handläggningskultur skall tillämpas på 
den boendes rättsställning kan en del oklarheter förväntas uppenbara sig.  
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Villkor i boenden i kommunerna 
Villkoren i boendena, sådana de kommer till uttryck i skilda former som avtal, 
kontrakt, villkor, behandlingsplaner, skrivna och informella ordningsregler m m 
undersöks. Elva av de tjugo kommuner, som ingick i inventeringen som Boende-
projektets projektledare David Brunt genomförde, ingår i studien av 
boendevillkoren i kommunerna. (Beskriv urvalsresonemang) Information skall 
inhämtas kring bl a följande frågor: 
 
- Vilka former för boenden/boendestöd finns? 
- Hur fattas besluten om insats och hur ser besluten ut? 
- Hur går ändringar av stödinsatser till?  
- Stöd utan beslut?  
- Hur regleras insatsen för den enskilde i form av kontrakt, avtal eller andra 
villkor? 
- Vad är innehållet i kontrakt, avtal eller andra villkor? 
- Vad händer vid överträdelser? 
- Finns formulerade ordningsregler i boendet? Hur ser de ut? För vem gäller de?  
- Vad händer vid överträdelser? 
- Under vilka förhållanden tvingas den boende flytta mot sin vilja? 
 
Informationen inhämtas genom telefonintervjuer samt genom skriftliga dokument 
som samlas in. Eventuellt kan det bli fråga om att samla in information på plats i 
några av kommunerna. Samverkan sker med David Brunts inventering i delar som 
kan vara relevanta för projektet. Det kan handla om modeller som ”sticker ut” 
eller om hur verksamheterna de facto ser ut med avseende på t.ex. 
boendestandard, kompetens hos personalen, etc. Här kan det vara av intresse att 
identifiera skillnader mellan dels olika insatsformer som boendestöd och särskilt 
boende, dels mellan insatser som ges enligt SoL och LSS.  
 
Egentlig generalisering av resultaten torde inte kunna göras men intervjuer och 
material kan ge besked om förekommande former och resonemang kring dem i en 
del kommuner.  
 
Analys av förhållandet lagstiftning - praxis 
Eventuella problemområden mellan lagen och kommunernas tillämpning 
identifieras och förslag till förbättringar av situationen för personer med psykiska 
funktionshinder diskuteras. Denna avslutande fas av projektet bör processas i 
någon form inom boendesatsningen och eventuellt med representanter från 
kommuner och brukarorganisationer.  
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2. BOENDE OCH BOENDESTÖD 
 
Skyldigheter och rättigheter 
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd 
och den hjälp som de behöver (2:2 SoL). Det yttersta ansvaret är till sin 
ordalydelse långtgående, men innebär inte någon inskränkning i det ansvar som 
åvilar andra huvudmän, t ex hälso- och sjukvården. Dessutom har det en tämligen 
svag juridisk status för den enskilde i konfliktsituationer, då skyldigheten 
egentligen inte kan utkrävas i ett rättsligt förfarande.  
 
Nämnden har långtgående förpliktelser att själv upptäcka den enskildes behov av 
hjälp. Socialnämnden skall t ex göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen för människor med och psykiska funktionshinder och i den 
uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänstens verksamhet som kan beröra 
dem (5:8 SoL). 
 
Den skall slutligen svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, 
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 
Kommunen skall också planera sina insatser för människor med psykiska 
funktionshinder och därvid samverka med landsting och andra berörda 
myndigheter och organisationer.  
 
Om det genom ansökan eller på annat sätt kommer till nämndens kännedom att 
någon kan behöva en insats från nämnden skall den utan dröjsmål inleda 
utredning. Med den enskildes samtycke bör ett behov av hjälp uppfattas som en 
formell ansökan om bistånd, i första hand enligt rättighetsparagrafen 4:1 SoL:  
  

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv”. 
 

Det finns skäl att uppmärksamma dessa ”offensiva” skyldigheter just i anslutning 
till behov hos personer med psykiska funktionshinder eftersom deras 
funktionshinder inte sällan yttrar sig i bristande initiativkraft. Det är alltså 
socialtjänstens uppgift att söka upp och informera, avläsa behov och uppfatta 
uttalade och outtalade ansökningar.  
 
Socialtjänsten skall verka för att människor som av psykiska skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 
leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får bo på ett 
sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Och 
socialnämnden skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av 
betydande svårigheter i sin livsföring behöver ett sådant boende. 
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Bistånd till boende 
 

Om ett liv på skälig levnadsnivå förutsätter ett fast och tryggt boende är frågan om 
rätt till bistånd till boende föreligger, d v s bistånd till att undvika hemlöshet eller 
komma ur en sådan. Här avses alltså själva hjälpen att ordna ett boende i någon 
form, i första hand ett fast boende där den enskilde kan etablera sin hemkänsla. 
Detta kan knappast komma ifråga för personer med svåra funktionshinder, då det 
känns självklart för socialtjänsten att bistå, men i en gråzon mellan förmåga och 
oförmåga kan den aktualiseras. 
 
Det finns ingen grundlagsbestämmelse som förpliktar staten att garantera 
medborgarna en rätt till bostad. Däremot finns en grundläggande målsättning för 
den offentliga verksamheten så att det ”skall särskilt åligga det allmänna att trygga 
rätten till [], bostad [] samt att verka för social omsorg oh trygghet” (RF 1:2 2 st). 
Bostadspolitik och åtgärder mot hemlöshet och otrygga boendeformer skall därför 
vara prioriterade områden för den offentliga verksamheten. I SoL återfinns en 
motsvarande målformulering enligt vilken socialnämnden i sin verksamhet skall 
främja den enskildes rätt till [] bostad (SoL 3:2 2 st).  
 
Själva bostadsmarknaden är idag i stort sett fri så att hyresvärd får anta den 
hyresgäst han vill. Vissa diskrimineringsförbud föreligger dock. På en avreglerad 
bostadsmarknad får människor med ekonomiska problem eller avvikande 
beteenden ofta svårt att själva skaffa bostad hur starka ansträngningar de än gör. 
Rätt till bistånd i forma av att ordna bostad kan då föreligga enligt SoL 4:1.  
 
Regeringsrätten (RegR) har funnit (RÅ 1990:119) att rätten till bistånd, i visst fall, 
kan innefatta en skyldighet för socialnämnd att tillhandahålla en bostad som 
uppfyller kravet på skälig levnadsnivå eller på annat sätt ombesörja att den 
enskilde får tillgång till en sådan bostad. Den enskilde skall först ha uttömt sina 
egna möjligheter att skaffa bostad Socialnämndens invändning att den rent 
faktiskt inte förfogar över sådant bistånd som den sökande begär avfärdar rätten. 
Formuleringen ”i visst fall” i rubriksättningen används för att markera att de 
individuella omständigheterna haft stor betydelse för utgången i målet och att 

rejudikatsvärdet därmed är mer begränsat än normalt vid referatfall.  p
  

En zigensk kvinna med fyra minderåriga barn var inneboende hos en syster som sade upp 
lägenheten och avflyttade. Kvinnan fick inte hyresvärdens samtycke att själv hyra lägenheten i 
andra hand eller annan förlängning av hyresavtalet. Hon anmodades att flytta. P g a betydande 
fordringsanspråk mot henne från tidigare hyresförhållande har hon inte kunnat få någon ny 
bostad. 
RegR finner att kvinnan ”tillhör en sådan utsatt grupp av hjälpsökande som enligt förarbetena 
till socialtjänstlagen kan behöva särskild hjälp t ex för att anskaffa bostad.”   

 
I det aktuella målet åberopar RegR ett infordrat yttrande från Socialstyrelsen i 
domskälen: 
 

I begreppet skälig levnadsnivå – 6 § socialtjänstlagen – måste anses ingå bostad av viss 
minimistandard. [..]Socialstyrelsen anser att det ankommer på kommunens ledning att ansvara 
för att invånarna kan erbjudas acceptabla bostäder. Om boendefrågorna i en kommun generellt 
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blir svåra att lösa, är det i första hand kommunledningens ansvar att göra detta. Det är således 
inte socialnämndens uppgift att tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Den enskilde får 
själv söka bostad via bostadsförmedlingen eller ställa sig i kö för bostad på annat sätt. 
Emellertid kan det finnas situationer, där socialnämnden måste bistå den enskilde, om han har 
speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. I sådana fall, där den biståndssökande står 
helt utan tak över huvudet och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, är socialnämnden 
skyldig att ordna logi. Vad gäller socialnämndens skyldighet att tillgodose krav på en 
permanent bostad kan biståndet utformas på flera olika sätt. 

 
I motiven till Socialtjänstlagen betonar departementschefen också skyldigheten att 
hjälpa den enskilde när han har svårt att finna vägarna till den service som 
samhället kan ge. Det gäller särskilt grupper av hjälpbehövande som på grund av 
sin utsatta situation ibland saknar tillräcklig initiativkraft för att nå rätt i det 
komplicerade samhället (prop 1979/80:1 Del A, s 144).  
 
RegR avgörande gäller 1998 års SoL och det har ifrågasatts om RegR med nu 
gällande SoL skulle döma på motsvarande sätt till den enskildes förmån. Min 
uppfattning är att den nog kunde ha gjort det. De grundlägganden målen i nya SoL 
är desamma som gällt sedan 1980 års lag (1980:620). Likaså är lagens ordalydelse 
fortfarande densamma i så måtto att den som inte själv kan tillgodose sina behov 
har rätt till bistånd för sin livsföring för att uppnå skälig levnadsnivå. Den som 
uttömt sina egna möjligheter alternativt saknar tillräcklig initiativkraft kan inte 
själv tillgodose sina behov av en bostad. Bostadsmarknaden har under den gångna 
tiden snarare försvårats än förbättrats för den som har märkbara sociala 
funktionshinder. Inte heller kan man tänka sig att den enskilde kan uppnå skälig 
levnadsnivå utan någon form av fast bostad. 
 
Socialtjänsten skall inte endast bistå med bostäder med särskild service. Den 
enskilde skall så långt möjligt få ”leva som andra” (5:7 SoL) men också få ”bo på 
ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd ( 5:7 2 st). 
Även om förarbetena inte behandlat den frågan explicit bör detta betyda bostad på 
den ordinära bostadsmarknaden eller andra arrangemang för boende likaväl som 
bostad med särskild service för dem som till följd av betydande svårigheter i sin 
livsföring behöver ett särskilt boende.  Rättsfall som överprövar avslag på 
ansökan om hjälp att ordna bostad ser man inte ofta om man undantar ansökan om 
den speciella bostadsformen särskilt boende. En tänkbar orsak är att varken den 
hjälpbehövande eller socialtjänsten uppfattar behovet som en ansökan om bistånd 
enligt 4:1 SoL och att man därför inte heller handlägger det som ett ärende som 
skall utmynna i ett formellt beslut. Ett sentida avgörande i Kammarrätten (KR) 
har dock tillerkänt en kvinna rätt till bistånd med bostadsanskaffning enligt 4:1 
SoL. 
 

En ensamstående mor med flera barn blev vräkt och kunde inte ordna bostad på egen hand. 
Hon hade tidigare hyresskulder och trots ihärdiga egna ansträngningar kunde hon inte ordna 
en bostad.  Socialnämnden avslog hennes begäran om hjälp att skaffa boende med hänvisning 
till att detta inte ingår i rätten till bistånd enligt SoL. KR fann att kvinnan uttömt sina egna 
möjligheter att ordna boende och att hon därmed hade behov av sådan insats från 
socialtjänsten för att uppnå en skälig levnadsnivå. Hon var berättigad till bistånd med 
bostadsanskaffning enligt 4:1 SoL. 
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Kommittén för hemlösa har i sitt slutbetänkande Att motverka hemlöshet (SOU 
2001:95) lämnat förslag till en sammanhållen strategi mot hemlöshet. Där föreslår 
kommittén (s 55) ett tillägg till bestämmelsen om rätt till bistånd i 4:1 SoL enligt 
vilket det skall finnas rätt till 
 

”..en fast bostad till en person som är att betrakta som hemlös, d vs som saknar tillgång till 
egen bostad och vars livsvillkor är sådana att han eller hon inte heller av egen kraft kan erhålla 
en bostad på den reguljära bostadsmarknaden”  

 
Justitieombudsmannen (JO) har i yttrande (2002-04-24, D nr 329-2002) ifrågasatt 
om det med hänsyn till gällande rätt (RÅ 1990:119) finns skäl till ett sådant 
tillägg. Han menar att redan lagrummets nuvarande lydelse tycks innefatta sådan 
rätt. Och under alla omständigheter anser JO att det krävs mer ingående 
överväganden inför en sådan ändring. Det måste klarläggas om kommunerna 
verkligen har möjlighet att verkställa sådana beslut om rätt till boende, både 
socialtjänstens egna beslut och beslut av domstol efter överklagande.   
 
I ett mål i Bostadsdomstolen (RB 1979:28) hänvisar tre skiljaktiga till det kom-
munala ansvaret vid avvägningen mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen: 
 

 ”..utgår vi från att kommunen inte, ..[ ].kommer att undandra sig sitt ansvar när det gäller att 
lösa familjens bostadsfråga”  

 
Eftersom det inte råder samstämmighet i frågan huruvida SoL 4:1 faktiskt 
innefattar också rätt att ordna bostad och, framför allt, under vilka omständigheter 
den rätten föreligger, borde frågan behandlas närmare i ett lagstiftningsarbete. 
Personer med psykiska funktionshinder tillhör utan tvekan den personkrets som 
lätt får svårigheter med bostad och boende. Det är inte heller självklart i 
kommunerna att en ansökan om bistånd med att skaffa boende skall behandlas 
som en ansökan enligt 4:1 SoL. Vidare borde det närmare övervägas vilka kraven 
skall vara för att rätt till bistånd faktiskt skall anses föreligga. Vore t ex 
kommittén för hemlösas förslag till tillägg (ovan) till 4:1 SoL en väl avvägd 
rättsregel?     
 
 
Boende som bistånd 
 

Målet är att enskilda skall få bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes 
behov av särskilt stöd. Kommunen är inte skyldig att själv inrätta bostäder för alla 
behov. Kommunen har skyldighet att inrätta bostäder med särskild service endast 
för dem med betydande svårigheter i sin livsföring p.g.a. psykiska 
funktionshinder. Den enskildes rätt till bistånd är däremot inte avgränsad bara till 
riktigt svåra behovssituationer. Den enskildes rätt skall alltid bedömas i 
förhållande till 4:1 SoL. Den som har behov av bistånd till sin livsföring för att 
uppnå skälig levnadsnivå och som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till 
bistånd. 
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Hur biståndet skall utformas är inte fastslaget i SoL utan det avgörs individuellt 
framför allt utifrån 1) behovens karaktär 2) professionell, evidensbaserad 
bedömning 3) den enskildes egen vilja. Kommunens resurser skall inte tillmätas 
någon avgörande betydelse vid bedömningen.  Den enskilde skall genom 
biståndet uppnå ”skälig levnadsnivå”. RegR-avgöranden rörande vilka 
boendeformer som ger enskilda skälig levnadsnivå finns i ganska liten 
utsträckning. Dock finns en del KR-avgöranden av intresse.  
 
Bistånd till särskilt boende 
Ur en del mål om bistånd till särskilt boende ser man konkretion av vilka krav 
som skall vara uppfyllda för att rätt till särskilt boende skall föreligga. Vid 
behovsbedömningen tillmäts den sökandes oförmåga att själv ta initiativ 
betydelse. 
 

En äldre kvinna som led av oro för att vara ensam och ångest. Hon vårdades också vid ett par 
tillfällen på psykiatrisk avdelning för depression. KR fann att kvinnan har möjlighet att med 
hjälp av färdtjänst , samtalskontakter och ett utbud av andra aktiviteter få hjälp mot sin 
psykiska skörhet och sociala isolering. Eftersom de insatserna erbjuds utanför hemmet 
förutsätts att hon själv orkar ta initiativ till att ta del av utbudet. Eftersom kvinnan enligt 
läkarintyg har svårt att ta kontakt med sin omgivning kan hennes behov inte tillgodoses i 
hemmet. Hon har rätt till bistånd i form av särskilt boende. 
(Rättsfallsgenomgång, exemplifiering snarare än gällande rätt) 

 
Några rättsfall: 
Hur svåra funktionshinder till följd av begåvningshandikapp krävs för att få 
särskilt boende enl SoL och LSS? 
Är korttidsboende skälig levnadsnivå för den som ansökt om särskilt boende? 
Är kan bistånd till boende i folkhögskola utgöra skälig boendemiljö enligt 4:1 
SoL?  
 
Avtalsförhållandet i boendet 
Alldeles oavsett om den enskilde på egen hand eller genom socialtjänstens 
medverkan får tillgång till en bostad regleras det inbördes förhållandet mellan 
hyresvärd och hyresgäst vanligen i ett hyreskontrakt enligt hyreslagen. 
Hyreslagens regler är tvingande till hyresgästens förmån. Enligt ett avgörande i 
Bostadsdomstolen är lagen också tillämplig på upplåtelser av bostad i särskilda 
boendeformer enligt SoL under förutsättning att den enskilde disponerar ett eget 
rum i boendet. Avgörandet anses vara av intresse även för boendeformer enligt 
LSS. (RB ……) 
 
En hyresgäst som hyr en lägenhet i andra hand av någon som hyrt lägenheten 
genom s k blockhyresavtal  har samma besittningsskydd som den som hyr direkt 
av en fastighetsägare. Med blockavtal menas ett avtal där hyresgäst, t ex kommun, 
hyr flera lägenheter av en hyresvärd i syfte att hyra ut i andra hand. Sådana avtal 
förekommer ofta för uthyrning till särskilda kategorier, såsom personer med 
psykiska funktionshinder. Andrahandskontrakt där inte blockavtal gäller har andra 
regler om besittningsskydd. Skyddet inträder där först när hyresavtalet har varat 
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två år. Dessförinnan kan därför den boende sägas upp utan angivande av de 
särskilda skäl som finns i hyreslagen. 
 
Man hör talas om att kommunerna formulerar sådana tilläggsvillkor till boendet 
som direkt eller indirekt, öppet eller fördolt, kan uppfattas som villkor i själva 
hyresförhållandet. Ur ett omsorgsperspektiv är villkoren kanske ett uttryck för en 
anpassning till hans eller hennes behov av särskilt stöd. Flera av hyreslagens 
regler skyddar hyresgästen. Möjligen kan också i sista hand avtalslagens 
(1915:218) generalklausul i 36 § vara tillämplig: 
 

”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 
 avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst […] och omständigheter i övrigt.”  

 
I vad mån det ställs upp särskilda krav för boende med psykiskt funktionshinder, 
av hyresvärden eller av socialtjänsten, och i vad mån kraven och villkoren i så fall 
formuleras i avtalsliknande texter, som kan uppfattas som delar av hyresavtalet, är 
inte känt. Den empiriska studien skall undersöka detta.  För bistånd i form av 
särskilt boende enligt 4:1 SoL saknas regler för hur relationen i fråga om själva 
boendet skall bedömas. Hyreslagens kontraktsförhållande används vanligen men 
och i vissa avseenden har den boende sämre villkor än andra i hyresförhållanden. 
Bl a kan det vara oklart om den boende kan tvingas byta bostad mot sin vilja eller 
om hon kan hävda en rätt att bo kvar genom regler om besittningsskydd. Likaså är 
frågan hur hyreslagen förhåller sig till förvaltningsrättsliga principer om gynnande 
besluts negativa rättskraft. Även i särskilda boenden används hyreslagens 
kontraktsförhållande mellan den boende och fastighetsägaren.  
 
 

Flyttning - hyresrätt och/eller förvaltningsrätt? 
 

Den som beviljats bistånd i form av särskilt boende kan själv initiera ett ärende 
om flyttning genom en ansökan enligt 11:1 SoL om annat bistånd. Även 
kommunen kan ha behov av att förändra sitt utbud av biståndsformer eller 
boendeformer som då kan få konsekvenser för enskilda boenden. Det kan gälla 
övergripande socialpolitiska ställningstaganden, t ex att omvandla särskilda 
boenden som redan fungerar till nyare och öppnare boendestödsformer eller det 
kan gälla att avveckla särskilda boenden. Sådana förändringar kan dels betraktas 
ur hyresrättslig synpunkt, dels ur förvaltningsrättslig.  
 
Hur och var det särskilda stödet ges kan å ena sidan betraktas som ett utflöde av 
själva det förvaltningsrättsliga beslutet och som sådant skyddas av den negativa 
rättskraftens princip. Då får en försämring av villkoren inte får genomföras utan 
den enskildes samtycke. Drar man ut de yttersta konsekvenserna av detta skulle 
den boende vara garanterad sitt boende om hans egna behov inte förändrades eller 
han själv ansökte om förändring eller han frivilligt samtyckte till en förändring. 
Ser man å andra sidan frågan som en verkställighetsfråga om vid vilket boende 
biståndet ges, och hur, som skall avgöras i genomförandet binder beslutet 
kommunen bara till att den enskilde är garanterad ett bistånd som garanterar 
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honom skälig levnadsnivå. Däremot inte vilket boende, var och hur. Då är det inte 
lika självklart att hävda t ex att man beviljats bistånd vid just ett specifikt boende. 
 

En man har beviljats bistånd i form av bostad i ett gruppboende på en bestämd ort. Efter att 
han bott där tio år vill kommunen avveckla varför han erbjuda bostad i en gruppbostad på 
annan ort. Den gode mannen protesterar då han skapat kontakter och relationer med de andra i 
gruppbostaden. Mot detta står att avvecklingen är nödvändig av ekonomiska skäl. Länsrätten 
(LR) ansåg, att beslutet, som inte var tidsbegränsat eller innehöll något förbehåll om 
omprövning, inte kunde återkallas av besparingsskäl. Beslutet att låta mannen flytta skulle 
därför upphävas och det ursprungliga beslutet istället fortsätta gälla. KR gjorde en annan 
bedömning. Mannen kan tillförsäkras goda levnadsvillkor på det nya boendet och beslutet om 
att han måste flytta skall därför stå fast. Även om det ursprungliga beslutet skulle ange en vis 
ort menar KR att det inte är annat än en upplysning om hur den beviljade insatsen skulle 
verkställas. Nämnden har därmed inte omprövat ett tidigare gynnande förvaltningsbeslut utan 
bara beslutat om ändrad verkställighet av en redan beviljad insats. 

 
KR sätt att resonera ovan torde inte vara ovanligt på kommunal nivå och det 
legitimeras i princip av JO i ett principiellt intressant beslut år 2004 (Dnr 1838-
2002). I ärendet har Socialstyrelsen uppmanats yttra sig rent allmänt om ärenden 
enligt såväl SoL som LSS om den enskilde mot sin vilja behöver flytta  Efter en 
genomgång av äldre och senare förarbeten till SoL och LSS samt 
förvaltningsrättsliga principer konkluderar SoS: 
 

” Socialstyrelsen anser att den möjlighet som finns att ändra ett gynnande förvaltningsbeslut 
allmänt sett skall utnyttjas återhållsamt i fall av insatser som är genomgripande, såsom 
boende, och att särskild restriktivitet bör iakttas när det är fråga om särskilt utsatta personer 
som på grund av ålder eller funktionshinder är särskilt beroende av trygga förhållanden” 
(min kursivering).  

 
JO går igenom reglerna i SoL och de förvaltningsrättsliga principerna kring 
gynnande beslut. Han anger samtidigt att ett biståndsbeslut inte måste ange hur 
beslutet skall utformas. I de flesta fall anges i beslutet endast att sökanden 
beviljats bistånd i form av särskilt boende. Det är först när beslutet därefter 
verkställs som det bedöms var biståndstagaren skall ges en plats, en bostad. Den 
enskilde kan självfallet uttrycka önskemål om vilket boende han eller hon föredrar 
och detta skall så långt möjligt respekteras. Den enskilde har dock inte oinskränkt 
rätt att bestämma hur insatsen skall utformas. Men boendet skall tillförsäkra 
honom en skälig levnadsnivå. 
 
Liksom KR i ovan berörda fall behandlar JO flyttning från ett särskilt boende till 
ett annat sådant boende som en förändring av verkställigheten. Naturligt ter det 
sig om den enskilde själv vill flytta eller om de faktiska förutsättningarna för att 
bo kvar inte längre föreligger t ex avveckling av verksamheten efter brand eller 
till följd av konkurs. Andra situationer kan te sig mer kontroversiella. Hit hör 
situationer när kommunen beslutat avveckla ett särskilt boende efter 
omorganisation eller som en kostnadsbesparande åtgärd. Kommunen kan t ex vilja 
flytta boende från enskild verksamhet till kommunens eget särskilda boende. Eller 
man avstår av olika skäl från att upphandla en entreprenad avseende drift av ett 
särskilt boende när avtalet har upphört. Det kan också vara så att man vill att en 
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boende skall flytta för att man anser att den enskilde kan erbjudas en bättre 
omvårdnad på ett annat särskilt boende. 
 
När kommunen vill att den enskilde skall flytta är det som regel inte fråga om en 
omprövning av tidigare beslut. Flyttningen ser JO som en ändring av 
verkställigheten. Därför blir principerna om förutsättningarna för att ändra ett 
gynnande förvaltningsbeslut inte tillämpliga. 
 
Frågan blir då om kommunen ensidigt kan bestämma att den enskilde skall flytta 
inom ramen för förändring av verkställigheten? JO menar att om den enskilde inte 
vill flytta skall detta tolkas som en ansökan om kvarboende och den skall 
behandlas enligt 4:1 SoL. Ett avslagsbeslut rörande kvarboende kan överklagas 
med förvaltningsbesvär (16:3 SoL)  
(forts – kolla JO o lagen. Samtycke… Är slutsatsen sann?) 
 
Kan flyttningsbeslut överklagas?  
Om alla frågor om flyttning betraktas som verkställighetsfrågor blir frågan om 
flyttningen aldrig kan överklagas eller under vilka omständigheter de kan över-
klagas. JO konkluderar att det enligt hans uppfattning ”inte finns någon given 
lösning på hur ärenden rörande flyttning skall handläggas. Saken kompliceras 
dessutom ytterligare när [] hyresrättsliga aspekter skall beaktas.” (Dnr  forts…) 
 
 

Omvandling av särskilt boende till ordinärt 
boende 
 

En tendens i kommunerna är att av ekonomiska skäl omvandla särskilda boenden 
till ordinära boenden. Detta trots att samma hyresgäster bor kvar och har 
oförändrade omsorgsbehov. Enskilda försätts i en svår valsituation; om den 
enskilde vill ha kvar sitt bistånd måste personen flytta till ett annat särskilt 
boende. Vill han å andra sidan bo kvar måste han acceptera att avstå från sitt 
biståndsbeslut om särskilt boende. Beslutet om bistånd i form av särskilt boende 
kan inte upphöra på kommunens initiativ. Om personen inte vill flytta – vad 
händer då? 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten menar, att omvandlingen har betydelse på två olika 
nivåer, dels en strukturell, dels en individuell. En omvandling kräver en långsiktig 
planering. Länsstyrelsen menar att den som bor i ett särskilt boende har rätt att bo 
kvar med oförändrade insatser. Det skulle innebära att nya hyresgäster flyttar in 
till ett ordinärt boende medan de som bor där sedan tidigare även i fortsättningen 
bor i ett särskilt boende. (Länsstyrelsen, Västerbottens län, Social tillsyn 700-
2233-2004) 
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Boendestöd som bistånd 
 

Den som behöver bistånd för sin livsföring i sitt boende är berättigad till stöd och 
service för att uppnå ”skälig levnadsnivå” enligt SoL och ”goda levnadsvillkor” 
enligt LSS. Det gäller oavsett om hon bor på den ordinära bostadsmarknaden eller 
i en särskild boendeform. Själva villkoren för boendet och bostaden, sedan den 
enskilde väl fått den, skall behandlas och bedömas med utgångspunkt i 
hyreslagen. Kvalitet, inriktning och nivå på det stöd som den enskilde får i 
boendet skall avgöras med utgångspunkt i den enskildes behov, dennes egna 
önskemål……. 
 
Den service och den omvårdnad som tillhandahålls i det särskilda boendet kan 
disponeras av den boende. Eftersom hon anses ha behov av särskilt boende är hon 
också Vissa av insatserna som den enskilde är i behov av i det särskilda boendet 
kan vara biståndsbedömda och beslutade som t ex hemtjänst och trygghetslarm.  
(Vidareutveckla  - beslut eller verkställighet - konsekvenserna) 
 
 
3. VILLKOR I BOENDET 
 
Hyreslag och bistånd 
 

Var och en som bor enligt hyreslagen har rätt till ett fredat och självständigt 
boende, där han eller hon själv avgör vem som får komma in i bostaden, hur hon 
disponerar bostaden, hur hon lever i sin bostad mm inom ramen för det 
normalbeteende som hyreslagen förutsätter. Eftersom även bostad i särskilt 
boende regleras av hyreslagen gäller detta överallt där hyresförhållandet följer 
hyreslagen. 
 
Det stöd och den hjälp som den enskilde får i eget boende, alltså boendestöd, 
utgör bistånd enligt 4:1 SoL och bör vara så preciserat att den enskilde vet vad 
han samtyckt till och vad han beviljats i själva beslutet. Detta har betydelse för att 
kunna utkräva vad han beviljats och bedöma om han faktiskt får vad han är 
berättigad till. Hur preciserat beslutet skall göras blir en avvägningsfråga mellan 
kravet på förutsebarhet och behovet av flexibilitet i verksamheten. 
 
Att bevaka sin rätt i situationer där den inte är artikulerad torde vara svårt för alla 
och en var. För en person med funktionshindrande psykisk sjukdom bör det vara 
än svårare. I en harmonisyn är förstås stödet utformat i medvetande om detta att 
den enskilde behöver visst stöd. I ett konflikt- och rättssäkerhetsperspektiv kan 
situationen uppfattas som klart otillfredsställande. Om det stödet formuleras i 
förvaltningsrättsliga beslut uppfylls istället sådana krav men kan å andra sidan 
medföra ett byråkratiskt och stelt biståndssystem. Den enskilde själv skall också 
medverk i utformningen av sitt stöd och samtycka därtill. Om det fungerar så eller 
om stödet är det som personalen anser vara lämpligt som utgör det stöd som ingår 
i boendet är en fråga.  
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