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Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen SOU 2018:88 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade SOU 

2018:88 betänkande av LSS-utredningen: Översyn av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser att de förslag om ny lag om stöd och service till vissa 

personer med funktionsnedsättning (LSS) som utredningen lägger fram kan 

generellt innebära flera förbättringar av de insatser som personer med 

funktionsnedsättning får. Region Jönköpings län är dock tveksam till de 

förändringar som föreslås i assistansersättningen. Personlig assistans skiljer sig 

från andra LSS-insatser, stödet och servicen är mer personligt. Den som får 

personlig assistans ska ha stort inflytande över vem som ger stödet. 

Synpunkter på förslaget 
Utredningen föreslår att personlig assistans tas bort för barn under 16 år och 

ersätts med insatsen personligt stöd till barn. Region Jönköpings län anser att för 

många barn med funktionsnedsättningar och deras familjer kan insatsen med 

sannolikhet ge tillräckligt god hjälp för att vardagen och familjen ska fungera. 

Däremot kan det för de barn som har stora och omfattande funktionsnedsättningar 

och där det finns ett omfattande omvårdnads- och stimulansbehov innebära stora 

problem att inte ha rätten till personlig assistans. För många familjer har insatsen 

personlig assistans varit en trygghet för att livet ska fungera för barnet med 

funktionsnedsättning samt för hela familjen. Kommunerna föreslås ansvara vilket 

kan ge utrymme för tolkningar i beslut och att insatserna kan variera beroende på i 

vilken kommun man är bosatt. Region Jönköpings län anser därför att personlig 

assistans ska finnas kvar även för barn under 16 år och att kostnaderna för detta 

ska ligga hos staten för att ge likvärdiga förutsättningar. 

 

Utredningen föreslår vidare att det i personlig assistans inte ska ingå stöd för 

behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet, det så kallade 

femte grundläggande behovet. Det gäller personer över 16 år som på grund av stor 

och varaktig psykisk funktionsnedsättning har behov av personligt stöd av ett 

begränsat antal personer som har ingående kunskaper om hen och 
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funktionsnedsättningen. Istället för personlig assistans ska man söka insatsen 

förebyggandande pedagogiskt stöd. Region Jönköpings län anser att för en del 

personer kan säkert denna insats vara tillräckligt, men för personer med stora 

svårigheter tar man bort möjligheten att välja eget boende med assistans eller att 

ha ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personlig assistans. Ansvaret 

för insatsen förebyggande pedagogiskt stöd föreslås också att läggas på 

kommunen. 

 

Region Jönköpings län anser att flera av de förslag som utredningen lägger fram 

är svåra att bedöma vad de kommer att innebära i praktiken.  

 

Personer med funktionsnedsättningar har oftast många kontakter inom olika 

myndigheter, inte minst inom region och kommun. Att få hjälp med planering och 

samordning bör vara ett lämpligt stöd inom insatsen råd och stöd som föreslås 

byta namn till särskilt expertstöd, vilket Region Jönköpings län stödjer. 
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