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Översyn av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen 

Direktiv:  
1. Långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling 

och ändamålsenliga insatser i LSS 
2. Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhället 
3. Minska kostnaderna för 
assistansersättningen 

(Dir. 2016:40)



 
Översyn av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen 

Tilläggsdirektiv  

- ”Utredaren ska göra en risk- och konsekvensanalys 
av hur relevant unionsrätt kan påverka Sveriges 
åtaganden och skyldigheter när det gäller insatser 
enligt LSS samt assistansersättningen” 

- Budgetpropositionen: habiliteringsersättningen 



FUB:s arbete med LSS

• Prioriterat område 2017-2018 
• Särskild arbetsgrupp på kansliet  
• Information under vinjetten ”Stärk LSS – 

Stärk oss!” – i Unik och medlemsbrev 
• Rundabordssamtal 
• Seminarier i Almedalen 
• Debattartiklar



FUB:s arbete med LSS

• Fem LSS-dagar 2017: 

- Stockholm (jan) 
- Skövde (mars) 
- Umeå (sep) 

- Östersund (okt) 
- Malmö (nov) 

• Tema LSS Forum FUB (vid stämman i maj) 
• Tema LSS Klippans ordförandekonferens (okt)



FUB:s arbete med LSS

Målet med temadagarna: 
• Samla in 500 röster från hela landet: 
-   Vad möjliggör olika LSS-insatser? 
- Vad behöver bli bättre? 

Resultatet ska bli en rapport. 
2018: temakvällar 



Funktionsrätt Sverige 

• Arbetsgrupp kopplad till Pelle Kölhed, expert 
i utredningen  

• Parallellutredning 
• Ställningstaganden 
• Juristgrupp och kommunikationsgrupp



Funktionsrätt Sverige 

Två färdiga ställningstaganden hittills: 
1. Huvudmannaskap  
2. Centrala begrepp 

Personkretsen 

Senaste mötet: ”De övriga nio insatserna”



Riksförbundet FUB                            januari – augusti 2017 
Autism- och Aspergerförbundet        
Hjärnkraft  
Hjärtebarnförbund 
Personskadeförbundet RTP             
Riksföreningen Grunden 
Svenska OCD-förbundet  
Sällsynta diagnoser 

+ sedan 19:e september  
Lika Unika 
DHR 
Förbundet Sveriges Dövblinda  
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
Neuroförbundet  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
Unga Rörelsehindrade  
Unga Synskadade  
Synskadades Riksförbund (SRF)



På gång 

• Utredning ”normalt föräldraansvar”, Monica 
Larsson, Göteborgs univ. (31/1-18). Monica vill 
få kontakt med föräldrar som fått avslag eller 
minskade insatser med motiveringen att det 
stöd de sökt ingår i det normala 
föräldraansvaret. Mejla gärna till 
monica.l.skane@gmail.com, berätta om vilken 
insats du sökte men fick avslag på och dina 
kontaktuppgifter.  

• Från Snack Till Verkstad


