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Funktionsrätt  är rätten 

att fungera i samhället 

på lika villkor.

Det handlar om att alla 

människor fullt ut ska 

kunna ta del av sina 

mänskliga rättigheter.



Vad pratar vi om?

LSS trädde i kraft den 1 januari 1994.

Den 1 oktober 2016:

71 400 personer någon verkställd 

insats enligt LSS. 

118 600 insatser 

87% tillhör grupp 1 i LSS 

personkretsen. 



1. Daglig verksamhet  36 598

2. Boende, vuxna        27 098 

3. Kontaktperson         19 421

4. Korttidsvistelse 9 695

5. Ledsagarservice        8 038 

6. Personlig assistans              4 575

7. Korttidstillsyn 4 422                                                                      

8. Råd och stöd 4 115 

9. Avlösarservice 3 762 

10. Boende, barn 986

(I augusti i år hade 15 156 personer statlig assistans, cirka 1 000 färre 

än samma månad 2016.)

LSS – vad är det?



Maj 2016



FN KRITISERAR 

DIREKTIVEN

• Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och 

mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar 

ska finansieras med besparingar.

• Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar 

inom assistansersättningen behöver även 

ytterligare besparingar göras.



Désirée Pethrus                                                   Gunilla Malmborg

01 augusti 2017



LSS -utredningen

• Gunilla Malmborg – ansvarig utredare

• Anders Viklund – huvudsekreterare (ekonom)

• Helena Höög – sekreterare (statsvetare)

• Cecilia Ljung – sekreterare (jurist)

• Ytterligare förstärkning på gång: en jurist och en analytiker

• Sakkunniga (departement)

• Experter (myndigheter, SKL och brukarföreträdare)

• Referensgrupper (brukare, utförare, arbetsmarknadens parter, 

forskare, politiska partier m.fl.)



01 september 2017

Mot bakgrund av att kommissionen lämnat ett förslag 

till ändrade samordningsbestämmelser,

lämnas nu ett tilläggsuppdrag till utredningen.

Utredaren ska göra en risk- och konsekvens-analys av hur relevant unionsrätt 

kan påverka Sveriges åtaganden och skyldigheter när det gäller 

insatser enligt LSS samt assistansersättningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.
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I höstbudgeten föreslår regeringen att 350 miljoner kronor 

ska skjutas till kommunernas arbete med att öka 

motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra 

fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Regeringen kommer också att besluta om ett 

tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över 

habiliteringsersättningen och behovet av eventuell 

lagstiftning på området.

11 september 2017



Pelle Kölhed

Funktionsrätt Sveriges 

expertrepresentant i LSS utredningen



- I dialog med andra 
organisationer 
som företräder rättighetsbärare
inom LSS, ska vi samla och 
förmedla erfarenheter och 
synpunkter från hela målgruppen 
för LSS.



Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp

• Första träff i december 2016

• Uppdrag: bistå Pelle Kölhed i sitt arbete som expert i 

LSS-utredningen genom att ta fram underlag som 

utredningen efterlyser

• Inte begränsat till att besvara utredningens frågor 

• Parallellutredning 



Riksförbundet FUB

Autism- och Aspergerförbundet

Hjärnkraft

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)

Utvidgad arbetsgrupp



Juristgrupp 

Kommunikatörsgrupp



Debattartiklar

En modell som innebär att en förutsättning för att få 

personlig assistans ska vara att man själv kan arbetsleda 

sina assistenter. 

Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund 

känner en stark oro för en allvarlig etisk glidning i den 

pågående LSS-utredningen. 

Förslaget som diskuteras kan i förlängningen få till följd 

att människor i Sverige blir fråntagna sin rätt till 

självbestämmande på grundval av sin kognitiva nivå och 

förmåga att arbetsleda.



Ställningstaganden



Huvudmannaskap

• Huvudmannaskap är i första hand ett verktyg för att 

säkerställa kvalitet i insatsen, måluppfyllelse och 

rättssäkerhet 

• OM förändringar i huvudmannaskap ska göras, måste 

man först gör en djupare utredning och 

konsekvensanalys. 

• Funktionsrättt Sverige anser att det ingår i utredningens 

uppdrag att göra denna analys.



Många centrala begrepp i LSS är otydliga och har visat sig 

vara svåra att tolka när behoven och omfattningen av 

stödet ska bedömas. Det påverkar rättssäkerheten och 

likvärdigheten och kan bidra till att stödinsatser utvecklas 

på ett sätt som varken är optimalt för individen eller 

ekonomiskt hållbart. 

Goda levnadsvillkor    Delaktighet

Självständighet          Att leva som andra

Arbetsgruppen invänder starkt 

mot att de centrala begreppen i LSS

definieras i lagtext.

Centrala Begrepp



Anhörig som assistent



1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. betydande och bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats 

av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande 

och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig 

livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera 

med omgivningen.

LSS Personkretsen



Uppdraget:

Analysera i vilken utsträckning dagens 

personkretsindelning påverkat tillgång till 

utformningen av och kostnadsutvecklingen

för insatserna i LSS generellt och särskilt för 

insatsen personlig assistans.

Om utredaren finner skäl till det lämna förslag 

till en ny och mer ändamålsenlig 

personkretsindelning samt analysera 

konsekvenserna av ett sådant förslag. 



Regeringens åtgärdspaket 

HFD 2017 ref 27 – Försäkringskassans rättsliga ställningstagande om väntetid och beredskap 



Lagförslag:

1. Fortsatt beviljande av assistans för väntetid och 

beredskap

2. Tillfälligt stopp för Försäkringskassans 

tvåårsomprövningar. 

3. Kommunen ska informera om LSS.

4. Återställning av tidigare möjlighet för enskilda som har 

beviljats assistansersättning med ett högre belopp än 

schablonbeloppet att få täckning för sina kostnader 

även då kostnaderna varierar mer över tid. 

Ev. fler lagförslag efter FK:s och socialstyrelsens 

analysuppdrag 


