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Neuroförbundet 

Neuroförbundet är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att 

personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter i samhället som alla andra. Vi organiserar 13 000 medlemmar och ingår sedan 

maj 2019 i samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige, där vi också har varit delaktiga i 

det samarbete och den dialog som förts med samtliga medlemsförbund sedan en längre tid. Vi 

ställer oss helt bakom det yttrande som Funktionsrätt Sverige inlämnat och med detta yttrande 

vill vi ytterligare förtydliga Neuroförbundets ståndpunkter 

Neuroförbundets ståndpunkter: 

Neuroförbundet avstyrker förslaget att ändra lagtexten av 9 a § LSS kring mycket privat och 

integritetskänslig karaktär.  

Vi anser att samtliga grundläggande behov ska ses i sin helhet. Neuroförbundet tillstyrker till 

dess sker förslaget att se behov av andning och måltider via sond i sin helhet.  

Vi instämmer i att  frågan om sondmatning och andning behöver lösas, men ser stora risker 

med följande formulering i lagförslaget: 

”Ett sådant behov kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket 

privat och integritetskänslig karaktär”.  

Vi hävdar att formuleringen i lagförslaget inte är en kodifiering av gällande rätt, utan snarare 

inskränker till rätten till personlig assistans ytterligare. Vi menar att denna formulering 

kommer att bidra till att ett fåtal blir beviljade assistansersättning och att ett stort antal 

kommer att bli exkluderade och därmed förlora rätten till personlig assistans 

Det finns inget stöd i vare sig förarbeten eller domar att enbart moment som är både mycket 

privata och integritetskänsliga ska räknas som grundläggande behov. Den föreslagna lagtexten 

utgör  en mycket striktare tolkning än vad som tidigare gjorts.  ”Behov kan ge rätt” till 

assistans minskar ytterligare möjligheten till beviljade assistansinsatser. Enligt vår uppfattning 

riskerar tusentals personer som i dag är berättigade till personlig assistans sin rätt till 

assistansersättning om två års omprövningar återupptas. Enligt vår mening är frågan inte 

tillräckligt utredd och det saknas en konsekvensanalys. 

Neuroförbundet 
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