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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 förtydliga 
kommunens skyldighet att informera om vilka möjligheter till stöd 
som finns enligt LSS, till enskilda som har fått beslut från 
Försäkringskassan om avslag eller indragning av assistansersättning. 
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Lars 0  

Ordförande 

Vi tillstyrker promemorians förslag om att kommun som har 
mottagit ett beslut från Försäkringskassan som innebär att en enskild 
saknar rätt till assistansersättning, utan dröjsmål ska informera den 
enskilde om förutsättningarna för insatser enligt LSS. 

Kommunens viktiga informationsansvar 
Vi delar promemorians beskrivning av att den som fått avslag eller 
minskad assistansersättning, skyndsamt ska informeras om de 
möjligheter av stöd som kommunen kan ge. Det är viktigt att det 
sker just skyndsamt och att kommunen säkerställer att den enskilde 
tagit del av och förstått informationen. För många som fått avslag på 
sin ansökan om assistansersälliiing eller fått beslut om kraftig 
minskning, kan hela tillvaron hamna i gungning. Det är då viktigt att 
kommunala stödåtgärder kan sättas in så snabbt som möjligt. 
Vi vill uppmärksamma en problematik som kan uppstå, när 
Försäkringskassan gjort en bedömning av att den försäkrade tillhör 
personkretsen men inte beviljats assistansersättning, ifall kommunen 
då dröjer med insatser för att först göra en egen utredning om 
tillhörighet i personkretsen. En ny personkretsutredning får inte bli 
en anledning till fördröjda insatser. 
Vi vill också understryka promemorians uppfattning om att det är 
viktigt att kommunen inte utformar informationen på ett sådant sätt 
att den enskilde påverkas till att inte begära omprövning av 
Försäkringskassans beslut eller överklaga beslutet. Den enskildes 
rättigheter att överklaga eller begära omprövning får inte begränsas. 
Samtidigt är det fortfarande viktigt att kommunalt stöd skyndsamt 
sätts in så att den enskilde inte lämnas utan stöd under tiden för en 
eventuell överklagandeprocess gentemot Försäkringskassan. 

Med vänlig hälsning 

Funktionsratt Sverige 
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