
Remissvar gällande SOU 2008:77,
Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service för vissa 
personer med funktionsnedsättning.

Vi vill med anledning av nämnda utredning lämna de åsikter vi anser vara av 
vikt för just vår patientgrupp inför föreslagen ändring av LSS och LASS. 

• Insatsen ledsagning var enligt förarbeten till nuvarande LSS från början 
utformad för just gravt synskadade. I denna nya utredning som skall ligga 
till grund för den nya lagstiftningen finns gravt synskadade inte specifikt 
nämnda som målgrupp. Enbart brukarorganisationen SRF:s önskemål om 
en ny form av ”personlig service” finns medtagen. När nu ledsagningen 
enligt förslaget försvinner som ”egen” insats för att ingå under ”stöd och 
service i ordinärt boende” undrar vi om gravt synskadades behov (i 
enlighet med SRF:s önskemål) finns medräknade i denna nya insats? 

• Det stora problemet för gravt synskadade med dagens lagstiftning är att 
bli bedömd tillhöra personkretsen! Eftersom man med det nya förslaget 
endast beviljas personlig assistens om man bedöms ha 20 timmars 
grundläggande behov, kommer många av dem som idag har personlig 
assistens enligt LSS istället att hamna under insatsen ”stöd och service i 
ordinärt boende”. Kommer då gravt synskadade vid en 
personkretsbedömning i jämförelse med dessa personers behov anses ha 
för ringa behov om man till exempel är i behov av enbart ledsagning, 
posthantering, inköp o dyl.? 

• I den levnadsnivåundersökning som HANDU gjort på uppdrag av olika 
handikapporganisationer och som finns refererat till i utredningen, står 
skrivet att ”de allra flesta” av SRF:S medlemmar fått precis det stöd man 
ansökt om, eller nästan allt. Vår erfarenhet är inte att ”de allra flesta” 
gravt synskadade är nöjda med de stödinsatser som beviljas, utan att 
många som ansökt om insatsen ledsagning via LSS fått avslag, just för att 
de inte anses tillhöra personkretsen! Bedömningen som görs utgår ofta 
från de kriterier som gäller för beviljas personlig assistens. Till exempel 
om man klarar att äta och sköta sin hygien själv. Något som över 
huvudtaget inte står i relation till behovet av ledsagning. 



• Vår åsikt är att även gravt synskadade skall ha samma möjlighet som 
andra gravt funktionshindrade till ett individuellt bedömt och kostnadsfritt 
stöd i sin vardag.  Gravt synskadade är en liten minoritet i den stora 
gruppen gravt funktionshindrade vilket gör det svårt att hävda denna 
grupps specifika hjälpbehov. Det vi kan se är att det sociala umgänget 
begränsas för många gravt synskadade vilket leder till att man lätt blir 
isolerad utan fungerande ledsagning. Vi anser att alla gravt 
funktionshindrade (inkluderat gravt synskadade) skall ha samma rättighet 
att ta sig ut och andas frisk luft, delta i fritidsaktiviteter, kunna läsa sin 
post, uträtta bankärenden och inköp utan att inkomstprövat behöva betala 
för behov av hjälp med detta. I vissa kommuner kan man idag som gravt 
synskadad bedömas tillhöra LSS personkrets och beviljas ledsagning, men 
detta gäller långt ifrån i alla kommuner. Vi anser att den nya lagen skall 
utformas så tydligt att det inte skall bero på i vilken kommun man bor om 
man skall få stöd eller inte. Bedömningen skall vara lika för alla och gälla 
personer med alla olika former av gravt funktionshinder. Det som skall 
bedömas är om behovet är stort och varaktigt, och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen. 

 
• Vi anser att det lagda förslaget i sin grund ser mycket positivt ut. Den nya 

insatsen ”stöd och service i ordinärt boende” där även ledsagningen skall 
komma att ingå, ser vi som en utveckling i rätt riktning där utöver 
ledsagning även hemtjänstinsatser som till exempel inköp och 
posthantering kan komma att ingå.  Det som oroar oss är att gravt 
synskadade även fortsättningsvis kommer att ha svårt att få tillgång till 
dessa rättigheter på grund av svårigheten att bli personkretsbedömd. Vi 
vill därför att det i den nya lagstiftnings förarbeten särskilt beskrivs gravt 
synskadades specifika behov av stöd för att garantera även denna grupp 
en rättvis handläggning.
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