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Socialdepartementet
Vi tycker att det ska ha heta rättighet att leva som andra. Tack för ert fantastiska arbete, jag 
har haft förmånen att följa det på nära håll genom IFA debattforum. Sänder här några tankar 
till er och önskar er lycka till.

Att man ej ska få söka LSS efter 65 års ålder, menar ni att man ska sluta på daglig verksamhet 
vid 64 år ålder så man hinner söka LSS för den tiden man har arbetat förut?

Det är en vacker tanke ni har när ni säger att man ska fråga barnet eller ungdomen vad den vill 
ha för insatser. Hur skall detta bli möjligt? Som jag ser på det måste du ha stora kunskaper i 
handikappet för att kunna kommunicera med personen med utvecklingstörning. Du behöver 
känna personen mycket väl för att förstå vad den vill. 

Staten ansvarar för assistansen. Det är mycket bra. Som jag ser på det är det jobbigt när man 
hamnar mellan stolarna med vem som har ansvaret för vad. Det kan ju inte vara regeringens 
mening att personer med utvecklingstörning ska reda upp detta?

Ej personlig assistans i gruppbostad. Som jag (vi) ser på det måste det anställas fler personal 
fler personal så att var och en i gruppbostaden  kan göra vad de önskar.

Boendestöd. Menar ni att vem som helst kan komma och hjälpa till? Eller är det en speciell 
person som anställs för den enskilde brukaren?

Psykiskt funktionshindrade rätt daglig verksamhet. Vad är det för bra med daglig verksamhet? 
Som jag ser på det hela leder det inte till något arbete, vilket var tanken från början. Man 
hamnar i en fattigdomsfälla. 

Vad är det för skillnad på kontaktperson och ledsagare? Får en kontaktperson följa med på ex. 
disco och bio?

Råd och stöd. Som jag ser på det hela håller landstinget på att avreglera sig själv. Det är 
mycket svårt att få råd och stöd i Skåne.

Om den nya lagen träder i kraft 2010 så sker det samtidigt som tillgänglighetslagen börjar 
gälla. 

Kostnader. Vad kostar det bara för att byggnader till instutioner? Sedan tillkommer personal 
och andra omkostnader. Hur mycket pengar har vi inte lagt ner på Hallandsåsen och vad har 
vi fått ut av dem pengarna? Förstörd miljö mm. Kommunerna förskotterar vägar genom att 
låna upp och låna ut räntefritt till staten. Var tas dessa pengarna ifrån? Som jag ser på det tas 
det från skola, vård och omsorg. Är detta rätt?

Hur skall man kontrollera? Som jag ser på det hela finns det ingen tillsynsmyndighet till 
färdtjänsten.

Alla har rätt till ett bra liv. Som det ser ut idag täcker inte aktivitetsersättningen till hyran ens. 
Hon får ej söka socialbidrag, då måste hon byta till en billigare lägenhet. Som vi ser på det 



kan hon inte byta lägenhet pga. att hon behöver egen tvättmaskin och torktumlare pga. 
funktionsnedsättningen. Handikappsersättning har hon inte heller rätt till.

Barnet ska få reda på vilket stöd de vill ha och vilka olika stöd de har rätt till. Vem ska 
informera vilket stöd man har rätt till? Vår erfarenhet är att det är svårt att få information, 
speciellt om det är sparbeting. Då blir det så att de ej informerar om dina rättigheter och de 
spar pengar. Tycker ni detta tillvägagångssätt är rätt? Har ni tänkt på att detta skall läggas 
fram så att brukaren förstår detta, ifall de inte har någon assistans.

Hjälpmedel. Det tvistas mycket om vem som är ansvarig för vad när det gäller hjälpmedel, det 
blir den enskilde som får sitta emellan. Som jag ser på det måste det ske ett förtydligande. 
Region Skåne säger att det är kommunens ansvar ex. Kommunikations hjälpmedel. Region 
Skåne säger att det är kommunens ansvar. Som jag ser på det får landstinget betalt och 
kommunen utförare. I sämsta fall får brukaren betala för det själv för att komma igång. 

Regeringen ska särskilt undersöka om det är bra eller dåligt att stat, kommun och landsting 
har ansvar för olika sorters stöd. Då måste det vara tydligare vem som ansvarar för vad. 

Assistans på sjukhus. Det är mycket bra att man får ha personlig assistent med på sjukhuset. 
Då kan läkaren göra det de är bra på och assistenten kan hjälpa och tolka vad personen 
behöver och var de har ont och hur de vill ha det.

Boendestödjare. Som jag ser på det är det för lite tid ifall man behöver ”ledsagning” till något.

Avlösare. Får de följa med på disco eller bio? 

Aktivitetsbidrag. Av vilken anledning ska man inte få aktivitetsbidrag vid 19 års ålder? Som 
jag ser på det går de i skolan till de är 21 år. Ska de arbeta då också eller hur har ni tänkt?
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