
LSS-kommitténs slutbetänkande  

(Källa: Intressegruppen för Assistansberättigades Nyhetsbrev nr 8 -08.  
 
Den 29:e augusti överlämnar LSS-kommittén sitt slutbetänkande till regeringen. Det 
är först då hela slutbetänkandet blir offentligt men det har redan läckt ut en del 
information till media. 

IfAs ordförande Vilhelm Ekensteens kommentar  
 
Med anledning av ryktena kring LSS-kommitténs kommande förslag vill jag klargöra 
att uppgiften om en åldersgräns i LSS som en besparing inte berör den personliga 
assistansen. Där har vi redan en åldersgräns för nybeviljande vid 65 och man behåller 
den assistans man har fått dessförinnan även sedan man blivit äldre. Nyheten som 
läckt ut är helt enkelt att även övriga LSS-insatser föreslås få en sådan 65-årsgräns för 
nybeviljande.  
 
Det är olyckligt att läckor med felaktigt innehåll förekommit. Jag kan inte gå in på 
detaljer förrän utredningen offentliggörs 29 augusti. Några saker kan dock sägas.  
 
Kanske då framför allt att kostnadsdämpningsdirektivet hela tiden hållit utredningen i 
ett järngrepp. Att förslag på kostnadsdämpningar skulle läggas har gjorts helt klart 
från första början. Därför har det varit viktigt för mig som företrädare för oss 
assistansberättigade att slå vakt om assistansreformens grundprinciper, dvs att den i 
första hand ska utgöra stöd åt personer med stora assistansbehov, de mest 
assistansberoende.  
 
Utredningsarbetet har varit ytterst tufft. Flera förslag med direkt katastrofala 
konsekvenser har gått att undvika. De kostnadsdämpningsförslag som återstår blir 
ändå kännbara. Med en reform som kostar mycket pengar och som måste kosta 
mycket pengar är det desto viktigare att assistansersättningen går till de verkliga 
behoven. Vi är därför givetvis för att sådana assistansformer som kanske inte är 
personlig assistans finansieras av andra källor. Dubbel assistans, som är viktig för 
många, ska självklart inte beviljas slentrianmässigt i de fall den inte behövs. Och så 
vidare. Vi är naturligtvis för behovsbedömningar som riktar assistansen till dem som 
verkligen behöver den.  
 
Men utredningen vill spara mycket pengar på just behovsbedömningen. Kan man det? 
För egen del ställer jag mig frågande till om det går att förena med den nationella 
handikapplanen. Personligen betvivlar jag starkt att det finns så mycket luft i 
assistanstimmarna. Om förutsättningen är att assistansberättigades möjligheter att 
leva som andra inte ska inskränkas, och så är det sagt, ja då är det svårt att tro att 
besparingarna blir så stora som man hoppas.  
 
Just därför blir den närmaste tiden med remissyttranden, debatt och opinionsbildning 
oerhört betydelsefull. Vi är självklart för en korrekt behovsbedömning, en sådan 
vinner vi alla på, men en som slår sönder förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättningar att leva som andra går inte att godta. 
 
IfA anordnar remisskonferenser med anledning av LSS-kommitténs slutbetänkande  
 
Göteborg 10 september, Umeå 25 september, Stockholm 7 oktober, Jönköping 20 
oktober och Malmö 23 oktober.  Anmälan görs till IfAs kansli (tel 0456-28080) eller 
på IfAs hemsida, www.intressegruppen.info// <http://www.intressegruppen.info//> 
Möten och utbildningar/ Remisskonferens. 


