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FUB, Föreningen för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning avger härmed ett yttrande 
som tyvärr är utom remisstiden men som vi vill ska ingå i det slutliga ställningstagandet när 
det gäller bedömningen av grundläggande behov. Från FUB:s sida vill vi ifrågasätta den 
väldigt korta remisstiden som näst intill omöjliggör en demokratisk process i en ideell 
organisation och i en så viktig fråga. 
 
FUB anser att det ställningstagande som Försäkringskassan tagit och de tolkningar som ligger 
till grund för detta generellt visar på att målet, som ursprungligen var en likvärdig bedömning, 
har omvandlats till en besparingsåtgärd för kassan. Det sker på bekostnad av personers rätt att 
i enlighet med lagstiftningen ”leva som andra i motsvarande ålder”. FUB finner detta mycket 
bekymmersamt. Kvalitetskraven i LSS har inte förändrats, det vill säga ” verksamheten enligt 
denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”. 
 
FUB gör bedömningen att Försäkringskassans förslag till ny vägledning kommer att få 
negativa konsekvenser för många personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vid en 
första anblick kan flera förändringar synas ovidkommande, men vi är oroliga för att 
förändringarna på sikt kan minska den enskildes rätt till inflytande över och kontinuitet i 
insatserna och möjligheten till självbestämmande.  
 
Riksförbundet FUB delar vidare den uppfattning som Föreningen JAG:s och IFA ger uttryck 
för i sina remissyttranden. Försäkringskassans har i egenskap av myndighet inte någon rätt att 
göra mer restriktiva tolkningar av reglerna kring assistansersättningen än vad som 
framkommer av lag, förarbeten och rättspraxis. Försäkringskassan är en servicemyndighet för 
den enskilde medborgaren och ska inte ägna sig åt att i vägledning efter vägledning göra 
restriktiva tolkningar av de rättigheter den enskilde har enligt lagen. Försäkringskassan har de 
senaste åren flera gånger gjort mer restriktiva tolkningar av gällande rätt än vad som kan 
utläsas av rättspraxis och har några gånger på eget bevåg infört begränsningar i 
assistansersättningen som helt saknar stöd i lag och praxis. Det är förstås helt oacceptabelt. 
Även vid denna uppdatering av vägledningen om assistansersättning har Försäkringskassan 
gjort tolkningar som går utöver vad som kan utläsas av praxis och redovisar även ett urval av 
kammarrättsdomar som dels inte är prejudicerande och dels inte ger en rättvisande bild av den 
samlade, spretiga praxis som finns i underinstanserna.  
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