
 

1 
 

Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen; dir. 2016:40 

Informationskväll om kommittédirektiven 26/9-2016 

1.Behovet av en utredning 
 

- Vissa insatser inte likvärdiga i landet (Rapport från Socialstyrelsen 2015) 
o Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsvistelse, Bostad med särskild service 

för vuxna 
- Tveksamheter kring insatsen Råd och stöd (Socialstyrelsen) 

o 86% av beviljade insatser finns i tre landsting 
o Landstingen önskar vägledning om vad som ingår i insatsen och gränsdragning 

mot Hälso- och sjukvårdslagen 
- Daglig verksamhet och instängningseffekter (Socialstyrelsen) 

o Målet med att få lönearbete uppnås inte  
o Gruppen ses inte som en målgrupp på arbetsmarknaden – inlåsningseffekter 

- Insatserna är inte ändamålsenliga (Rapport från Inspektionen för 
Socialförsäkringen, ISF) 

o Delat huvudmannaskap för personlig assistans 
o Insatsen särskilt anpassad bostad är otydligt beskriven och används sällan 
o Otillräckligt stöd i eget boende idag 

- Personlig assistans och assistansersättning (ISF) 
o Ökningen och ökningstakten av kostnader starkt oroande 
o Antalet assistansberättigade ökar nu 
o Allt yngre blir assistansberättigade 
o Antal timmar har ökat från ca 81 till ca 124 timmar/person och vecka 

- Brister i lagstiftning och lagtillämpning (ISF) 
o Lagen ger stort tolkningsutrymme (goda levnadsvillkor, levas som andra etc) 
o Övervältring behöver begränsas 
o Risker för att assistansersättningen ska påverka andra insatser negativt genom 

att individanpassade gruppbostäder inte byggs behöver motverkas. 
o Otydligt vad sjukvården kan delegera till assistenter, vem som har ansvaret för 

delegerad insats. 
o Oklart när man kan få assistansersättning för tid i förskola, förskoleklass, skola 

fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. 
o Kostsam administration med två utredningar 
o Kan man grunda pk-tillhörighet på en bedömning av funktionsbehovet istället? 

- Barn med personlig assistans och samordning av stöd för barn (Socialstyrelsen) 
o Frigörelseprocess behöver underlättas 
o Barn som far illa – begränsad insyn idag 
o ingen uppföljning av kvaliteten av assistansen 
o Barn bör även ha externa assistenter 
o Familjens ekonomiska intressen kontra barns/ungdomars självständighet 
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o Föräldrar bär ett tungt samordningsansvar (Riksrevisionen) 
- Vårdnadshavarens ansvar i assistansersättningen (ISF) 

o Föräldraansvaret – inte rättsäkert idag 
- Anhörig som både assistent och god man 

o Risk för intressemotsättingar och jäv 
- Assistansmarknaden (ISF) 

o Ett fåtal vinstdrivande företag 
o Ombud för brukare riskerar att assistansbehovet överdrivs 
o Schablonersättningen ger starka ekonomiska drivkrafter att öka antalet timmar  

- Ekonomisk brottslighet (Brå 2015) 
o Tidrapporter- fler timmar än vad som använts rapporteras 
o Intyg – kan vara förfalskade eller felaktiga 
o De starka ekonomiska incitamenten driver fram bedrägerier och 

överutnyttjande i assistansersättningen 
o Försäkringskassan föreslår en ny bestämmelse: att barn under 18 år måste köpa 

assistans av någon som bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig 
assistans (Försäkringskassan) 

o Försäkringskassan vill även öppna upp för ett informationsutbyte med IVO och 
Skatteverket (Försäkringskassan) 

o Lagstiftningen är svår att förklara för enskilda, vilket gör att de känner att de 
behöver ett ombud – assistansanordnarna erbjuder detta. 

- Ifrågasatt modell för ersättning till personliga assistenter 
o Har utretts flera gånger utan något resultat i form av ändrade regler 
o Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har gett en 

rekommendation till Sverige angående assistansersättning, som bör ligga till 
grund denna utredning.  

 
 
2.Uppdraget 
 
Allmänt 
Översyn av incitament och förutsättningar för val av personlig assistans. 
Nödvändiga förändringar och träffsäkerhet i LSS-insatser. 

 
Perspektiv i utredningen ska vara bl.a. vara analys av: 
Kostnadsutvecklingen, lagstiftningens träffsäkerhet utifrån kön, utformning av insaterna, 
teknik och hjälpmedel, möjligheter till studier etc, barn- och ungdomsperspektiv stärks, 
skillnad mellan könen vad gäller kvalitet, tillgång och omfattning 

 
A. Huvudmannaskapet ska ses över 

Vilka konsekvenser har ett delat huvudmannaskap fått? 
Alternativa förslag på hur det skulle kunna se ut. 
 
 

http://fubstockholmslan.se/


 

3 
 

B. Delar av LSS ska ses över 
Prövningen 
Lämna förslag på hur de kriterier som ska ligga till grund för en bedömning av rätten 
till en LSS-insats kan bli tydligare så inte mål blandas samman med ihop med rätten 
till. Hur kan bedömningen och omfattningen göras mer träffsäker, tydlig och 
rättssäker. 

 
Personkretsen 
Hur har dagens personkretsindelning påverkat kostnadsutvecklingen för särskilt 
personlig assistans? Behövs en mer ändamålsenligt personkretsindelning? 
 
Förändrade insatser 
Vilka nya insatser behövs? Hur skulle insatser behöva kunna kombineras? Vilka 
insatser behövs i LSS? Vad bör gälla för den som utför insatserna?  
 

C. Assistansersättningen 
1. Hur kan kontrollen av kostnaderna förbättras? 
2. Behövs sekretessgenombrott för dessa kontrollmekanismer? 
3. Hur kan kopplingen mellan personlig assistans och andra insatser förstärkas så att 
både ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar kan göras? 
3. Hur kan man avgränsa anordnarens ansvar vad gäller ansökningar om personlig 
assistans? 
4. Är personlig assistans ändamålsenlig för alla personkretsar? 
5. Hur kan man göra en gränsdragning mot HSL för att tydliggöra vad som ingår i 
personlig assistans? 
6. Vad är föräldraansvaret? 
7. Vad behöver myndigheterna för förtydliganden? 
8. Lämna förslag på hur insatsen kan begränsas när det gäller antal användare och/eller 
timmar (t.ex. ange mer vad begreppet ”övriga personliga behove” är) 
9. Lämna förslag på vad kostnaderna ska utgå från och omfatta. 
 

D. Privata aktörer 
I samverkan med Välfärdsutredningen göra följande: 
1. Vilken roll har de privata anordnarna i kostnadsutvecklingen? 
2. På vilket sätt kan det offentliga bistå med oberoende rättsligt stöd? 
3. Ge förslag på hur incitament att driva upp kostnaderna begränsas. 
4. Ska anordnare kunna välja vilka de vill ha som kunder? 
5. Vid behov lämna förslag om att det inte går att välja kunder. 
 

1. LSS-utjämningssystemet 
1. Vilka effekter får förslagen på utjämningssystemet? 
2. Behövs det ett utjämningssystem? 
3. Behövs det ändringar i systemet? 
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