
FUB i Lund med omnejd

Till Socialdepartementet                                               Yttrande 2009-02-05
103 33 Stockholm

Betänkande Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa 
personer med funktionsnedsättningar (SOU 2008:77)

FUB i Lund med omnejd är en lokalavdelning till Riksförbundet FUB. Våra medlemmar har 
ofta flera stora funktionsnedsättningar varav en avser den intellektuella förmågan. 
Riksförbundet FUB har tidigare inlämnat remissvar och vårt svar stödjer i allt väsentligt 
Riksförbundets skrivelse.

1. Att LSS behåller karaktären av en rättighetslag ser vi som utomordentligt angeläget. 
En individuell rätt är ett väsentligt verktyg för såväl den enskilde som för samhället 
på vägen att förverkliga den handikappolitiska målsättning om ett gott liv i delaktighet 
och gemenskap med andra.

2. Den föreslagna nya insatsen ”Personlig service” föreslås omfatta 40 timmar, vilket vi 
menar är otillräckligt. 80 timmar ligger närmare de egentliga behoven.

3. Borttagande av insatsen ”Ledsagarservice” riskerar att leda till en kraftig försämring 
av livskvaliteten för många av våra medlemmar, vilka idag har denna insats som ett 
stöd i att leva ett aktivt liv med självständiga val av t ex fritidsaktiviteter. Vi menar att 
denna insats skall finnas kvar.

4. För insatsen Personlig assistans ges en rad förslag till förändring. Bland de positiva 
förändringarna märks det statliga huvudmannaskapet, bibehållen assistans under 
sjukhusvistelse, differentierat OB schablon och sjuklöneschablon samt ett uttalat 
barnperspektiv. Borttagande av det femte grundläggande behovet ” annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” menar vi vid en närmare 
analys måste behållas. Kommitténs likhetstecken mellan ”övervakning och aktiv 
tillsyn” och ”skydds- och begränsningsåtgärder” är felaktig. Aktiv tillsyn har inte 
någon karaktär av tvång utan innebär en kvalificerad hjälp att t ex orientera sig i 
tillvaron och få en begriplig struktur i vardagslivet, hjälp att tolka intryck, förutse 
konsekvenser av sitt handlande mm. Detta stöd ska ges med respekt för den enskilde 
och kan rätt givet förebygga behovet av s k begränsningsåtgärder. Vi motsätter oss 
införande av en särskild tvångslagstiftning.
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5. Slutligen vill vi lyfta fram behovet av att höja ambitionsnivån i insatsen ”Daglig 
verksamhet” och vikten av att förändra attityderna till deltagarna så att de ses som 
individuella personer med egna resurser. Vi menar också att innehållet i insatsen ”Råd 
och stöd” behöver förtydligas vad gäller stöd för språk, tal och kommunikation samt 
stöd för den kognitiva förmågan. Idag drabbas våra medlemmar svårt att bristen på 
stöd för sin kommunikativa utveckling och kognitiva utveckling. Vi menar också att 
det skulle underlätta för många av våra medlemmar om den individuella rättigheten till 
hjälpmedel fanns inskriven i LSS. En sådan rättighet skulle bli ett viktigt verktyg för 
att förverkliga de handikappolitiska målen.
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