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Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är ett samarbete för 41 funktionsrättsförbund 
som tillsammans representerar närmare 400 000 människor. Vårt mål 
är ett samhälle för alla. Vårt arbete grundar sig på mänskliga 
rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten för 
personer med funktionsnedsättningar att fungera på jämlika villkor i 

samhällets alla delar. 

Ett antal av våra medlemsförbund organiserar rättighetsbärare inom 
LSS, däribland människor som är berättigade personlig assistans. 
Frågan om LSS berör dock alla våra medlemsförbund eftersom den 
är en måttstock på vilka funktionsrättspolitiska ambitioner som 
Sverige har. Den negativa utvecklingen av tillämpningen av LSS har 
skapat en oro långt utanför den krets som direkt berörs av personlig 
assistans eller LSS övriga insatser. 

Vår utgångspunkt är att Sveriges tillträdande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Funktionsrätts-
konventionen - inte medger lagändringar eller förändrad 
rättstillämpning som på något sätt försvagar rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning. Vår bestämda ståndpunkt är att 
intentionerna med LSS behöver återställas. 

Sammanfattning 
Funktionsrätt Sverige ser positivt på att regeringen vill åtgärda de 
negativa konsekvenser som uppstått för assistansberättigade med 
förhöjt timbelopp, sedan Försäkringskassan den 1 oktober 2016 
övergått till utbetalningar i efterskott. 
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Ordförande 

Vi tillstyrker promemorians förslag om att Försäkringskassan ska 
beräkna assistansersättningen utifrån hela den tidsperiod för vilken 
det högre beloppet beviljats, så att varierande kostnader över tid 
kompenseras. 

Vi tillstyrker också promemorians förslag om att Försäkringskassan 
ska göra en slutlig avstämning efter utgången av den beslutade 
tidsperioden, och då göra en kompletterande utbetalning ifall den 
månatliga utbetalningen av ersättning inte täckt upp de faktiska 
kostnaderna under beslutsperioden. 

Kostnadsfördelning över tid 

Vi delar promemorians beskrivning av de problem som uppstått vid 
övergången från förskotts- till efterskottsutbetalning, för 
assistansberättigade som beviljats högre timbelopp än 
schablonbeloppet. De förhöjda kostnader som ligger till grund för 
det förhöjda beloppet kan ibland utfalla sporadiskt eller 
oregelbundet, t.ex. vid dubbelgång när nya assistenter ska 
introduceras. Möjligheten att kunna tillgodoräkna sig det förhöjda 
beloppet över en längre tid, skapar bättre förutsättningar att få de 
faktiska kostnaderna täckta. Promemorians förslag bidrar till en mer 
korrekt och rättvis ersättning. 

Med vänlig hälsning 
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