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Remiss – Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9 
 
Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 
om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 
många andra som delar vår grundsyn. 
 
Sammanfattning 
Riksförbundet FUB inlämnade den 31 mars 2014 tillsammans med JAG, STIL, Intressegruppen för 
Assistansberättigade, DHR, Förbundet Rörelsehindrade, Personskadeförbundet RTP, 
Handikappförbunden, Neuroförbundet, RBU samt Hjärnskadeförbundet in starka invändningar till 
Assistansutredningens förslag och kommer därför i detta remissvar att upprepa det mesta som redan 
tidigare har bringats fram till Socialdepartementet och Socialutskottet i invändningsdokumentet. 
 
Riksförbundet FUB välkomnar och instämmer i att assistansersättningen även fortsättningsvis ska 
vara schabloniserad. Vidare instämmer Riksförbundet FUB i själva grunden till förslaget att 
assistansersättningen ska kunna fördelas på ett sätt som mer motsvarar de faktiska kostnaderna, 
eftersom dagens system med samma schablon för alla innebär att vissa inte får sina kostnader täckta 
medan andra blir överkompenserade. 
 
Riksförbundet FUB anser däremot att utredningens förslag inte har reella möjligheter att förverkliga 
grundtankarna till ett mer flexibelt förslag. Riksförbundet FUB anser istället att utredningens 
nuvarande förslag rent faktiskt istället skulle skapa en ny snedfördelning och ohållbarhet i 
ersättningen.  
 
Om utredningens förslag går igenom så skulle det innebära stora negativa konsekvenser för våra 
medlemmar då vi anser att utredningen har stora brister.  Underlagen som legat till grund för 
förslaget är bristfälliga, vissa delar har inte beaktats, tiden har varit för knapphändig och 
utredningen har saknat den kompetens som krävs för en hållbar positiv ny konstruktion av 
assistansersättningen.  
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Tydliga brister i utredningen som Riksförbundet FUB och ovanstående tio andra organisationer tog 
upp i sina invändningar den 31 mars handlar om utredningens felaktigt beräknade lönekostnader där 
beräkningarna inte innefattar samliga existerande lönekostnader t.ex. lönekostnader under 
utbildning, introduktion och uppsägning. 
Utredningens förslag kommer vidare, om den genomförs, leda till en försämrad löneutveckling för 
personliga assistenter som i sin tur skulle innebära att personliga assistenter med lång erfarenhet och 
bred kompetens kommer att försvinna medan det samtidigt blir svårt att nyrekrytera eftersom 
statusen för yrket försämras. 
 
Personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer vidare att drabbas hårdast om 
utredningens förslag går igenom eftersom det av utredningen diskuterade överutrymmet i 
schablonersättningen inte kommer att gälla de som har förhöjt timbelopp. Ett sådant system talar 
helt emot grundtanken i direktiven om att ersättningen ska anpassas till olika behov hos personer 
med olika funktionsnedsättningar och behov. 
 
Att därutöver föreslå att assistansersättningen för personer som fyllt 65 år bara ska ersättas med 
grundschablonen är helt orimligt och åldersdiskriminering. Alla assistansberättigade måste 
behandlas lika när det gäller ersättningsnivån. Det ska inte vara så att personer med mycket 
omfattande assistansbehov inte ska ges samma förutsättningar för ersättning enbart på grund av 
ålder. 
 
Alla människor är unika och vissa personer har höga assistansomkostnader vilket inte skulle täckas 
om utredningens förslag till sänkning eller frysning genomförs. Som en konsekvens därav kan vissa 
personer behöva säga upp sig från arbetet eller avsluta sina studier. Varje reell sänkning av 
ersättningen leder till större begränsningar för den assistansberättigade. 
 
God kvalitet i den personliga assistansen kräver att man har löner på en bra nivå, att det finns 
utrymme för assistansomkostnader samt den utbildning för den kompetens som krävs. Många 
verksamheter har kostnader motsvarande schablonen och en sänkning av schablonen kommer att 
leda till en direkt sänkning av kvaliteten på den personliga assistansen. 
 
Ersättningssystemet är, förutom bedömningsinstrumentet, det viktigaste i assistansen och det krävs 
en gedigen utredning med reella konsekvensanalyser och hållbara förslag som inte resulterar i 
försämrade levnadsvillkor för personer med assistansbehov. Detta anser Riksförbundet FUB inte 
vara acceptabelt och begär att assistansersättningsutredningens utredning och förslag slopas. 
 
 
För Riksförbundet FUB 

     
Thomas Jansson             Erling Södergren 
Ordförande               T.f kanslichef  
 
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 


