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INFÖRANDET AV LSS 

  

När den dåvarande borgerliga regeringen införde LSS, vilka partier röstade 

för respektive emot? 

 

Regeringen lade förslag om lag om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) i proposition 1992/92:159. Propositionen behandlades i 

betänkande 1992/93:SoU19. Lagen om LSS trädde ikraft 1 januari 1994. 

 
Riksdagsbeslut 

Utskottet yrkade på delvis bifall till propositionen, tillkännagivande be-

träffande avvecklingen av vårdhem, delvis bifall till motion So27 yr-

kande 2, avslag på övriga motioner. Utskottets hemställan bifölls av 

riksdagen1.  

 

Ett antal reservationer avlämnades till betänkandet. Nedan redovisas 

voteringsresultaten där reservationer har ställts mot utskottets förslag. 

Reservationerna återfinns i slutet av promemorian. 

 
Voteringsresultat 

Protokoll 1992/93:106 

Betänkande 1992/93:SoU19 

Utskottets hemställan 

1. beträffande kooperativs betydelse 

att riksdagen avslår motionerna 1992/93:So18 yrkande 7 och 

1992/93:So245, 

res. 1 (s) - delvis 

2. beträffande andra lagars betydelse 

att riksdagen avslår motion 1992/93:So18 yrkande 8, 

res. 1 (s) - delvis 

3. beträffande generell välfärd 

att riksdagen avslår motion 1992/93:So18 yrkandena 1 och 

6, 

res. 1 (s) - delvis 

 
Voteringsresultat 

Mom. 1--3 (kooperativs betydelse, m.m.) 

Utskottets hemställan bifölls med 162 röster mot 130 för reservation 1 av 

Bo Holmberg m.fl. 

                                                 
1 Betänkande 1992/93:SoU19, beslutsprotokoll 1992/93:106. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&dok_id=GG01SoU19
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Tabell 1. Voteringsresultat moment 1-3 

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande 

S 1 117 0 20 

M 69 0 0 11 

Fp 25 0 0 8 

C 23 0 0 8 

Kds 24 0 0 2 

Nyd 19 0 0 4 

V 0 11 0 3 

- 1 2 0 1 

 162 130 0 57 

 
Utskottets hemställan 

4. beträffande 9 § andra stycket förslaget till lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade 

att riksdagen med avslag på motionerna 1992/93:So19 yr-

kande 1, 

1992/93:So20 yrkande 4, 1992/93:So24 och 1992/93:So25 yr-

kande 1 

antar regeringens förslag till lag om stöd och service till 

vissa fuktionshindrade såvitt avser 9 § andra stycket, 

7. beträffande rätt till bistånd vid flyttning 

att riksdagen avslår motion 1992/93:So20 yrkande 7, 

8. beträffande verkställighet av domstolsbeslut 

att riksdagen avslår motionerna 1992/93:So20 yrkande 8, 

1992/93:So22 och 1992/93:So454, 

9. beträffande rättshjälp 

att riksdagen avslår motion 1992/93:So20 yrkande 9, 

11. beträffande förslaget till lag om assistansersättning 

att riksdagen med avslag på motion 1992/93:So20 yrkan-

dena 2 

och 3 antar regeringens förslag till lag om assistansersätt-

ning, 

17. beträffande hjälpmedelslag 

att riksdagen avslår motion 1992/93:So20 yrkande 1, 

28. beträffande Handikapputredningens slutbetänkande 

att riksdagen avslår motionerna 1992/93:So225, 

1992/93:So232 och 1992/93:So290 yrkande 3, 

 
Voteringsresultat 

Mom. 4, 7, 8, 9, 11, 17 och 28 (9 § andra stycket förslaget till lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, m.m.) 

Utskottets hemställan bifölls med 280 röster mot 14 för det av Rolf L 

Nilson under överläggningen framställda yrkandet. 1 ledamot avstod 

från att rösta. 
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Tabell 2. Voteringsresultat moment 4, 7, 8, 9, 11, 17 och 28 

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande 

S 116 1 1 20 

M 69 0 0 11 

Fp 26 0 0 7 

C 24 0 0 7 

Kds 25 0 0 1 

Nyd 19 0 0 4 

V 0 11 0 3 

- 1 2 0 1 

 280 14 1 54 

 

Utskottets hemställan 

5. beträffande daglig verksamhet 

att riksdagen avslår motionerna 1992/93:So18 yrkande 2, 

1992/93:So20 yrkande 5 och 1992/93:So23, 

res. 2 (s) 

 
Voteringsresultat 

Mom. 5 (daglig verksamhet) 

Utskottets hemställan bifölls med 166 röster mot 131 för reservation 2 av 

Bo Holmberg m.fl. 

 
Tabell 3. Voteringsresultat moment 5 

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande 

S 0 118 0 20 

M 69 0 0 11 

Fp 26 0 0 7 

C 25 0 0 6 

Kds 25 0 0 1 

Nyd 20 0 0 3 

V 0 11 0 3 

- 1 2 0 1 

 166 131 0 52 

 
Utskottets hemställan 

14. beträffande avvecklingen av vårdhem m.m. 

att riksdagen med avslag på motionerna 1992/93:So18 yr-

kande 5, 

1992/93:So19 yrkande 2, 1992/93:So20 yrkande 10 och 

1992/93:So29 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet an-

fört, 

res. 3 (s) 

 
Voteringsresultat 

Mom. 14 (avvecklingen av vårdhem m.m.) 
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Utskottets hemställan bifölls med 168 röster mot 130 för reservation 3 av 

Bo Holmberg m.fl. 
 

Tabell 4. Voteringsresultat moment 14 

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande 

S 0 118 0 20 

M 70 0 0 10 

Fp 26 0 0 7 

C 25 0 0 6 

Kds 25 0 0 1 

Nyd 20 0 0 3 

V 0 11 0 3 

- 2 1 0 1 

 168 130 0 51 

 
Utskottets hemställan 

29. beträffande färdtjänst 

att riksdagen avslår motionerna 1992/93:So18 yrkande 3 och 

1992/93:So20 yrkande 6, 

res. 4 (s) 

 
Voteringsresultat 

Mom. 29 (färdtjänst) 

Utskottets hemställan bifölls med 168 röster mot 128 för reservation 4 av 

Bo Holmberg m.fl. 1 ledamot avstod från att rösta. 

 
Tabell 5. Voteringsresultat moment 29 

Parti Ja Nej Avstår Frånvarande 

S 3 115 0 20 

M 69 0 0 11 

Fp 25 0 1 7 

C 25 0 0 6 

Kds 25 0 0 1 

Nyd 20 0 0 3 

V 0 11 0 3 

- 1 2 0 1 

 168 128 1 52 

 

Övriga moment 

Utskottets hemställan bifölls 
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Reservationer 

1. Generell välfärd m.m. (mom. 1--3) 

Bo Holmberg, Anita Persson, Ingrid Andersson, Rinaldo 

Karlsson, Jan Andersson, Maj-Inger Klingvall och Hans Karlsson 

(alla s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 

13 med "Utskottet anser att" och slutar på s. 14 med "1 och 6 

avstyrks." bort ha följande lydelse: 

 

Utskottet anser det viktigt att de funktionshindrades egna 

projekt även fortsättningsvis stimuleras och att erfarenheterna 

sprids över landet. Liknande projekt kan med fördel också 

utvecklas inom ramen för en kommunal verksamhet. Detta bör ges 

regeringen till känna med bifall till motionerna So18 (s) 

yrkande 7 och So245 (s). 

 

En rättighetslag som LSS gäller en begränsad personkrets med 

stora funktionshinder som medför betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed behov av omfattande stöd och 

service. Gruppen funktionshindrade är avsevärt mycket större än 

den personkrets som kommer att omfattas av LSS. I propositionen 

föreslås ändringar i såväl socialtjänstlagen som hälso- och 

sjukvårdslagen som har betydelse för alla funktionshindrade. 

 

Utskottet vill dock understryka att det är angeläget att dessa 

lagar liksom plan- och bygglagen m.fl. lagar fortlöpande ses 

över i syfte att bättre kunna tillgodose de behov som människor 

med funktionshinder har. Detta bör ges regeringen till känna med 

bifall till motion So18 (s) yrkande 8. 

 

Utskottet anser att grunderna för den generella 

välfärdspolitiken måste bibehållas. Varje del av samhället har 

att ta ansvar för alla medborgare. Välfärdspolitiken innebär att 

särlösningar i stor utsträckning kan undvikas. Utskottet vill 

peka på att i länder som valt en mer selektiv politik, där 

särlösningar prioriterats på bekostnad av generella insatser, 

har människor med funktionshinder en avsevärt sämre situation än 

i Sverige. Det är därför, som utskottet ser det, angeläget att 
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bibehålla grunderna för välfärden och även vidareutveckla den. 

 

Utskottet konstaterar samtidigt att Handikapputredningens 

kartläggningsbetänkande påvisade att människor med 

funktionshinder generellt sett har en sämre ekonomisk situation 

än andra. Orsakerna är bl.a. alla de taxor och avgifter som 

funktionshindrade måste betala för nödvändig service. Utskottet 

anser att det nu finns skäl att anta att klyftorna  har ökat 

ytterligare till följd av det kommunala skattestoppet och 

kommunernas försvagade ekonomi. Denna utveckling är 

otillfredsställande. Regeringen bör snarast återkomma till 

riksdagen med en samlad bild av läget i landet och med förslag 

till åtgärder för att förbättra situationen för människor med 

funktionshinder. Vad utskottet nu anfört bör ges regeringen till 

känna med bifall till motion So18 (s) yrkandena 1 och 6. 

dels att utskottet under mom. 1--3 bort hemställa: 

1. beträffande kooperativs betydelse 

att riksdagen med bifall till motionerna 1992/93:So18 yrkande 

7 och 1992/93:So245 som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört, 

2. beträffande andra lagars betydelse 

att riksdagen med bifall till motion 1992/93:So18 yrkande 8 

som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

3. beträffande generell välfärd 

att riksdagen med bifall till motion 1992/93:So18 yrkande 1 

och 6 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört, 

 

2. Daglig verksamhet (mom. 5) 

Bo Holmberg, Anita Persson, Ingrid Andersson, Rinaldo 

Karlsson, Jan Andersson, Maj-Inger Klingvall och Hans Karlsson 

(alla s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 19 som 

börjar med "En försöksverksamhet" och slutar med "avstyrks 

därmed." bort ha följande lydelse: 

Det bör inom ramen för nuvarande resurser också vara möjligt 

att genom t.ex. stimulansbidrag bedriva försöksverksamhet i 

några kommuner. 

Vad utskottet anfört om lagreglering av rätt till daglig 

verksamhet och försöksverksamhet bör ges regeringen till känna 

med anledning av motionerna So18 (s) yrkande 2, So20 (v) yrkande 

5 och So 23 (s). 

dels att utskottet under mom. 5 bort hemställa: 

5. beträffande daglig verksamhet 

att riksdagen med anledning av motionerna 1992/93:So18 yrkande 

2, 1992/93:So20 yrkande 5 och 1992/93:So23 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört, 
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3. Avvecklingen av vårdhem m.m. (mom. 14) 

Bo Holmberg, Anita Persson, Ingrid Andersson, Rinaldo 

Karlsson, Jan Andersson, Maj-Inger Klingvall och Hans Karlsson 

(alla s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 29 som 

börjar med "Utskottet delar i" och slutar med "regeringen till 

känna." bort ha följande lydelse: 

Utskottet accepterar propositionens förslag att nuvarande 

bestämmelser om vård oberoende av samtycke bör finnas kvar 

ytterligare en tid men att inriktningen bör vara att upphäva 

bestämmelserna. Utskottet anser att regeringen när den 

återkommer med förslag om att upphäva bestämmelserna om 

tvångsvård för utvecklingsstörda samtidigt bör göra en bedömning 

av när vårdhemmen och specialsjukhusen skall vara avvecklade. 

Detta bör ges regeringen till känna med bifall till motion So18 

(s) yrkande 5 och med anledning av motionerna So19 (s) yrkande 

2, So20 (v) yrkande 10 och So29 (fp). 

dels att utskottet under mom. 14 bort hemställa: 

14. beträffande avvecklingen av vårdhem m.m. 

att riksdagen med bifall till motion 1992/93:So18 yrkande 5 

och med anledning av motionerna 1992/93:So19 yrkande 2, 

1992/93:So20 yrkande 10 och 1992/93:So29 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört, 

 

4. Färdtjänst (mom. 29) 

Bo Holmberg, Anita Persson, Ingrid Andersson, Rinaldo 

Karlsson, Jan Andersson, Maj-Inger Klingvall och Hans Karlsson 

(alla s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 41 som 

börjar med "Utskottet har" och slutar med "Motionerna avstyrks." 

bort ha följande lydelse: 

Utskottet konstaterar att avgifterna för färdtjänst under 

senare år har ökat och ofta kraftigt överstiger 

kollektivtrafiktaxan. Utskottet anser att en funktionshindrad 

bör ha samma tillgänglighet till och ha samma kostnad för 

färdtjänsten som andra medborgare har för kollektivtrafiken. 

Detta bör ges regeringen till känna med bifall till motion So18 

(s) yrkande 3 och med anledning av motion So20 (v) yrkande 6. 

dels att utskottet under mom. 29 bort hemställa: 

 

29. beträffande färdtjänst 

att riksdagen med bifall till motion 1992/93:So18 yrkande 3 

och med anledning av motion 1992/93:So20 yrkande 6 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

I propositionen framlagda lagförslag 

 


