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Ändra inte funktionshindersrådets inriktning till följd 
av assistansrådets upphörande 
 

Handikappförbunden har under flera decennier haft organiserade 

samråd med Försäkringskassan och dess föregångare kring 

övergripande och strategiska frågor. Idag sker samrådet i 

funktionshindersrådet vars uppgift och sammansättning regleras i 

samarbetsavtal. 

Vid senaste mötet med funktionshindersrådet gavs vi besked att 

Försäkringskassan beslutat att lägga ned det så kallade 

assistansrådet och att det finns ett önskemål från myndigheten att 

bereda plats i funktionshindersrådet för organisationerna STIL, JAG 

och IfA som företräder assistansberättigade personer. 

 

Handikappförbunden anser att det är ett olyckligt beslut att lägga 

ned assistansrådet. Vi tror att det i allra högsta grad finns ett fortsatt 

behov av ett sakråd för assistansfrågor, där myndigheten under 

organiserade och formella former kan diskutera utvecklingen med 

företrädare för assistansberättigade. I synnerhet nu, när det pågår 

flera processer som påverkar assistansen och den mediala 

uppmärksamheten kring frågan är stor. Vi uppmanar därför 

Försäkringskassan att återupprätta ett nytt assistansråd, för skapa ett 

forum där de viktiga frågorna som rör personlig assistans kan 

diskuteras med företrädare för assistansberättigade. Det skulle ligga 

väl i linje med konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, vars artikel 4:3 föreskriver att personer med 
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funktionsnedsättning ska vara aktivt involverade i beslutsprocesser 

som rör dem. 

 

Försäkringskassans funktionshindersråd har en annan funktion än 

att fortlöpande diskutera enskilda sakfrågor. Funktionshindersrådet 

har fokus på övergripande strategiska frågor som rör hela 

myndighetens verksamhetsområde. Rådet är också sammansatt 

därefter, i avtalet reglerat med att vi har sex representanter i rådet, 

NSPH har en representant och Lika Unika har en representant (som 

de avstått från att tillsätta). Våra representanter är utsedda från våra 

39 medlemsförbund i en sammansättning som vi bedömer speglar 

mångfalden bland våra förbund och rådets övergripande perspektiv. 

 

Vi invänder mot tanken att funktionshindersrådet ska överta 

assistansrådets funktion kring sakfrågan om personlig assistans. Det 

skulle innebära att funktionshindersrådets övergripande perspektiv 

går förlorad. Den viktiga sakkunskapen kring personlig assistans 

skulle inte heller kunna tas tillvara på ett kvalitativt sätt inom ramen 

för funktionshindersrådet.  
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