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Bakgrund

• Flera utredningar om assistansersättningen

• LSS-utredning 2008 (SOU 2008:77)

• Fuskutredningen

• Regeringens direktiv till Försäkringskassan

• Prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen

• Mediabild av utbrett fusk / verklighet

• FUB:s inställning till att se över LSS

• Handlingsplan från LSS-kommittén

• Måttet är rågat



Rapporter och upprop

• Övervältringsrapporterna, 2012 och 2013

• LSS-kommitténs rapport 2013

• Ett gott liv, rapport om bostad och stöd i bostaden, juni 2014

• Fångad i fattigdom, uppdaterad 2016

• Upprop – namninsamling 7000 underskrifter, stoppa urholkningen av 
LSS, nov 2013-jan 



2014
• Riksdagen, 10 april 2014, LSS 20 år firas i Riksdagen, Elaine Johansson, Barbro 

Lewin
• Socialdepartementet, mars 2014, brev och uppvaktning, FUB

2015
• möte med Åsa Regnér, 3 februari 2015
• brev till Åsa Regnér, LSS-lyftet, 31 mars 2015, FUB och Autism- och 

Aspergerförbundet
• möte Socialdepartementet 9 april 2015, Guy Lööv, FUB:s LSS-förslag, FUB
• Almedalsveckan 2015
• Seminarium Riksdagen 11 november 2015, Kommunarrest eller fri rörlighet 

även för personer med funktionsnedsättningar?
• Samrådsmöte Regeringsrepresentanter 16 december 2015, inför LSS-

utredningen, FUB m.fl.

Uppvaktningar, seminarier och möten



2016

• Seminarium Almedalen 4 juli 2016, LSS – kostnader, samhällsvinster 
och framtida utmaningar?

• FUB träffar LSS utredaren, 30 augusti 2016

• Intradagarna 2016, LSS-utredaren Désirée Pethrus medverkar

• Klippan och FUB på torgmöte för assistansen, 17 september 2016

• FUB:s rundabordssamtal om LSS, 3 oktober 2016



Media
2013

• Dagens Samhälle 8 oktober 2013, 
Funktionshindrade kräver besked av 
regeringen, FUB

• Dagens Samhälle 9 oktober 2013, 
Funktionsnedsatta får inte vad de har rätt till, 
FUB och SSR

• Dagens Samhälle 16 oktober 2013, Stödet till 
funktionsnedsatta har ökat, replik Maria 
Larsson

• Dagens Samhälle 18 oktober 2013, Rätten till 
assistans finns endast på pappret, FUB och SSR

• Kalla Fakta 10 november 2013, Avslag till varje 
pris, FUB medverkar genom B. Lewin

• Föräldrakraft 10 november 2013, 
"Skrämmande, var finns medmänskligheten?", 
FUB

• Aftonbladet Debatt 14 november 2013, 
Ovärdigt raljerande över funktionshindrades liv

• RBU Utsikt nummer 3-4 2013, Reclaim LSS!

2014
SvD 22 feb 2014, Ett hot mot våra självständiga liv, 
assistansersättningsutredningen missar målet
TV4-nyheterna Uppsala, 9 april 2014, Lika hab-
ersättning för alla
SVT Nyheter Öst 12 juni 2014, Kritik mot växande 
gruppboenden 
P4 Stockholm 24 juni 2014, kampanjen Ansökan om 
ett vanligt liv, FUB
Sveriges Radio Metropol 3 juli 2014, Ansökan om 
ett vanligt liv, FUB



2015

• P1 Morgon 12 januari 2015, Assistansföretag 
under lupp, FUB

• Arbetarbladet 18 mars 2015, Hofors 
kommun trotsar domstolar för att neka Alice 
sina rättigheter, FUB

• P4 Dalarna 22 april 2015, Personer med 
utvecklingsstörning sviks av kommunerna, 
FUB

• Almedalen Opinion juli 2015, När ska Annika 
Strandhäll tar tag i de ekonomiska frågorna 
för personer med utvecklingsstörning?, FUB

• Dagens Samhälle 23 september 2015, 
Regeringen stryper den personliga 
assistansen, FUB m.fl.

• Dagens Samhälle 2 oktober 2015, Regeringen värnar 
den personliga assistansen, replik Åsa Regnér

• Göteborgsposten 5 november 2015, 
Funktionshindrade kritiska till finansministern, FUB 
m.fl.

• Dagens Samhälle 17 december 2015, Det är de mest 
utsatta ni talar om som ”för dyra”, FUB

• Dagens Samhälle 22 december 2015, Därför behöver 
assistanslagen ses över, replik Åsa Regnér



2016

• Dagens Samhälle 4 januari 2016, Högst befogad oro för sämre assistans, FUB

• SVT Nyheter Sörmland 17 februari 2016, Han vill höja ersättningen för 
funktionshindrade

• Dagens Samhälle 23 maj 2016, Politikerna måste återta makten över assistansen

• Almedalen Opinion 2016, Oro för direktiven till utredningen och ändringarna i 
assistansen

• Aftonbladet debatt, 13 juni 2016, Vad har ni emot funktionsnedsatta, 
Regeringen?

• Heja Olika, 18 augusti 2016, Jubel för kommunerna som visar hur man lyckas med 
LSS



• Uttalanden / webbplatsen

• Ansökan om ett vanligt liv, juni 2014-

• Utbildningar, studiecirkel

• Temadag LSS Förbundsstämman 2014

• Mer kunskap för LSS-personal, januari 2016

• Resningsansökan assistans, behov av livsuppehållande tillsyn, maj 
2016



LSS-utredningens direktiv
1. Långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och ändamålsenliga insatser 

i LSS

2. Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället
• grundläggande översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig 

assistent, 

• nödvändiga förändringar i regelverket 

• förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i övriga insatser i LSS.

3. Besparingar finansierar insatser
• Förbättringar av LSS ska finansieras med besparingar inom 

assistansersättningen

• Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen 
behöver även ytterligare besparingar göras



Behovet av en utredning, inledande 
beskrivning
• Ökade kostnader assistansen

• Insatsers utveckling och hur de uppfyller syftet med lagen, särskilt 
gällande full delaktighet i samhällslivet genom 
arbete/studier/sysselsättning

• Komplicerade och komplexa regler, särskilt för assistansersättningen

• Stor risk för brist i likvärdighet och rättssäkerhet

• Risk för kostnadsövervältringar p.g.a. delat huvudmannaskap



Stödinsatser enligt LSS: Insatserna är inte 
likvärdiga i landet

Socialstyrelsens kartläggning av vissa insatser 2015

Kommuners riktlinjer

Ledsagarservice, otydliga förarbeten och rättspraxis

Otillräckligt stöd i eget boende

SoS, mer preciserade insatser

Stöd behöver kunna ändras i takt med utvecklingen



Tveksamheter kring insatsen råd och stöd

• SoS har gjort uppföljning, statsbidraget används inte på rätt sätt

• Samordning kan vara råd och stöd-insats

• Landstingen vill ha vägledning om vad som ingår i insatsen och

• tydligare gränsdragning HSL/LSS



Daglig verksamhet och instängningseffekter

• SoS kartläggning 2008, utmaning utveckla innehållet & form samt 
öppna vägen till arbetslivet

• Det övergripande målet uppfylls inte

• Riksrevisionen granskat aktivitetsersättningen, arbetslivsinriktat 
perspektiv saknas hos kommuner och arbetsförmedling



Insatserna är inte ändamålsenliga

• ISF rapport 2015, delat huvudmannaskap assistans skapar problem, 
”negativ inverkan på incitament att skapa andra stödformer”

• SoS kartläggning, särskilt anpassad bostad otydlig insats, 
boendeinsatser i LSS möter inte behoven



Personlig assistans och assistansersättning

• Kraftigt ökade kostnader, både antal timmar och personer

• Förändringar personkrets/assistans



Brister i lagstiftning och tillämpning, assistans

ISF rapport 2015:

• Stort tolkningsutrymme

• Ingen definition av goda levnadsvillkor

• Ingen definition av ”leva som andra”

• Inte tydligt vilka behov som ska tillgodoses genom assistansen

• Inget krav genomföra aktiviteter

• Vill standardisera vilka behov som godkänns

• Stoppa övervältring, motverka att gruppbostäder inte byggs

• Problem med delat huvudmannaskap

• Konstruktionen av ersättningen ger drivkraft för att öka timmarna

• Svårt kontrollera överdrivna behov och kvalitet

• Se över personkretsindelningen (även SoS)



Barn med personlig assistans och samordning 
av stöd för barn
• SoS rapport 2014, barn med personlig assistans,

• Insats som fungerar bra och ger förbättrad livskvalitet

• Direktiven lyfter fram problemområden (litet utrymme i SoS-
rapporten)

• Riksrevisionen, stora brister i samordning insatser barn



Vårdnadshavarens ansvar i assistansersättningen

• Bedömningen av föräldraansvaret

• ISF rapport 2014, svårighet avgränsa vårdnadshavares ansvar

• Rättslig reglering av ansvaret bör utredas enligt ISF



Anhörig som både assistent och god man

• SoS rapport 2014, analyserade rollen personlig assistent/god man, om 
den personlige assistenten är god man så är det nästan alltid en nära 
anhörig

• SoS betonar fördelarna, direktiven fördelar/nackdelar lika utrymme



Assistansmarknaden

ISF rapport 2012, koncentration ökat, d.v.s. fåtal företag – många 
brukare

• Vinster

• Öka antal timmar

• Ombud som överdriver behoven



Ekonomisk brottslighet och kontroller

Brå rapport 2015

• Läkarintyg, tidrapporter

• Forskning visar förtroendeskador större än ekonomiska skador

• Kontroller och enklare regler kan motverka

ISF: ekonomiska incitament driver fram bedrägerier och 
överutnyttjande

Försäkringskassans förslag, måste använda extern assistansanordnare 
till barn under 18 år



Kvittning, återkrav och eftergift i 
assistansersättningen
• ISF rapport 2014

• Efterskottsbetalningar har nu införts, en del problem avhjälpta, vissa 
kvarstår



Ifrågasatt modell för ersättning till personliga 
assistenter
• Schablonbeloppet ifrågasatt, massa utredningar – inget resultat



Konkreta uppdrag till utredningen

Analyser av

• Kostnadsutveckling

• Träffsäkerhet

• Insatsers utformning

• Teknik och hjälpmedel som alternativ

• Studier, arbete och sysselsättning

• Barn- och ungdomsperspektivet

• Skillnader mellan könen



Vilka förslag vill Regeringen ha?

• Ansvarsfördelning stat/kommun

• Kontroll av kvalitet

• Skapa tydligare syften och mål i lagen genom tydligare kriterier för 
rätt till insats och omfattning av insats

• Ny personkretsindelning

• Förslag på nya insatser och insatser som kan tas bort/förändras

• Föreslå alternativ till personlig assistans

• Föreslå kriterier för utförare, relation/kompetens



• Föreslå förändringar i den personliga assistansen, bl.a. begränsningar 
av antal timmar/antal användare

• Precisera ”övriga personliga behov”

• Förslag bara bevilja assistans om det är ”den mest ändamålsenliga” 
insatsen, d.v.s. frångå principen om den enskildes val av insats

• Vad schablonen ska innefatta

• Förslag som hindrar privata assistansanordnare från att ”driva upp 
kostnaderna för assistansersättningen”

• Lämna förslag som inte gör det möjligt välja kunder

• Se om utjämningssystemet för LSS behövs och föreslå förändringar av 
det



• Konsekvensbeskrivningar

• Samråd

• Klart senast den 1 oktober 2018


