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Remissvar: Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88 
 
Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar 
för ett universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och 
individuellt anpassad rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som 
möjligt. Förkortningen RTP står för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan.  
 
LSS, Lagen om stöd och service, och framförallt insatsen personlig assistans, är en viktig lag 
för att individen ska kunna leva sitt liv fullt ut och delta i samhället, även med en 
funktionsnedsättning. Personskadeförbundet RTPs utgångspunkt är perspektivet på hur det är 
att mitt i livet drabbas av en skada som medför en funktionsnedsättning. Bland förbundets 
medlemmar finns personer som tillhör personkrets 2 (personer med en förvärvad hjärnskada) 
och 3 (personer med stora och varaktiga fysiska funktionsnedsättningar).  
 
Synpunkter från Personskadeförbundet RTP 
 
Förbundets övergripande synpunkter på utredningen är följande: Vi är starkt kritiska till att 
det i direktiven så tydligt fokuserar på besparingar. Vi anser att man i utredningen har tappat 
bort ideologin i LSS-lagen – att få individer att kunna styra och påverka sitt eget liv. Vidare 
anser vi att utredningen inte tar mänskliga rättigheter på allvar eftersom FN-konventionen 
uppenbarligen inte varit ledstjärna i arbetet. Genom att ratificera FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning har Sverige åtagit sig att vidta alla 
ändamålsenliga lagstiftningsåtgärder för att uppfylla de rättigheter som erkänns i 
konventionen, därför menar vi att den enskildes rättsliga ställning måste förtydligas och 
stärkas i LSS.  
 
LSS är en rättighetslag och ska således tillämpas utifrån den enskildes behov. Om man 
förstärker den enskildes tolkningsföreträde i lagen så tror vi att delar av den problematik som 
uppkommit med tolkningen av lagen kan förebyggas.   
 
Ledsagning 
 
Ledsagning är en viktig insats för våra medlemmar. I utredningen föreslås att insatsen 
Ledsagning tas bort som en egen självständig insats och istället bli en del av en ny insats 
”Personlig service och boendestöd.” Vi befarar att detta försämrar möjligheten till Ledsagning 
och därmed också till ett aktivt deltagande i samhället.  
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Huvudmannaskap 
 
Vad gäller huvudmannaskapsfrågan för den Personliga assistansen så stödjer 
Personskadeförbundet RTP förslaget om överflyttande av huvudmannaskapet till staten. Men 
inte på de premisser som utredningen föreslår.  
 
Vi anser att frågan bör utredas vidare och om utfallet blir att staten ska ansvara för den 
Personliga assistanser föreslår vi att en ny myndighet inrättas som tar ett helhetsansvar inom 
området. Vi anser att detta är nödvändigt för att kunna hantera den komplexa situationen med 
bland annat samordning av finansieringen mellan kommuner och stat. 
 
Kompetens 
 
Vi har även noterat att det i utredningen inte finns något förslag på åtgärd om hur 
kompetensen ska höjas inom den Personliga assistansen. Vi är positiva till den pågående 
utredningen Förstärkt personlig assistens som nu pågår och som berör frågan om 
kompetenslyft av personal.  
 
Vi saknar dock perspektivet på utbildning för brukare om att ta emot Personlig assistans. 
Utbildningen borde handla om att man som brukare har rättigheter men också skyldigheter 
och vad som krävs för att ditt hem ska bli en arbetsplats. 
 
Ny lag om stöd och service 
 
Vi delar inte utredningens uppfattning att Försäkringskassan minst vart tredje år ska följa upp 
den försäkrades behov av assistansersättning. Den rättspraxis som utvecklats med automatisk 
omprövning av beslut, är ett oskick. Det strider mot den juridiska principen om gynnande 
beslut för varaktiga behov och skapar en onödig stress hos den enskilde samt onödig 
administration hos myndigheten.  
 
Åldersgräns 
 
Vi anser vidare att åldersgränsen för att kunna erhålla Personlig assistans ska följa rådande 
pensionsålder och vara möjligt att söka och erhålla till och med det år man fyller 67 år.   
 

 
Med vänliga hälsningar 
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