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Brukarkooperativet JAG är Sveriges största enskilt drivna assistansverksamhet som inte ägs av risk-
kapitalister. Vi är en ideell förening med en mycket stor verksamhet. Vi har fyra tusen anställda 
 personliga assistenter som ger livsviktig service till 450 medlemmar runt om i landet. Medlemmarna 
har alla flera stora funktionsnedsättningar, varav en är en nedsättning av den intellektuella förmågan. 
De flesta har dessutom stora kommunikationssvårigheter. Detta gör oss sammantaget till en unik verk-
samhet som är väl känd både i Sverige och utomlands.

Vi känner oss uppmuntrade av regeringens och Vänsterpartiets presskonferens idag, när våra driv
krafter lyfts fram och ställs i motsats till de rena vinstintressen som förekommer. Vi var tillsammans 
med några andra kooperativ ”originalet” när assistansreformen infördes. Vi kämpade framgångsrikt 
för möjligheten för personer som annars ses som passiva konsumenter av välfärdstjänster att gå sam-
man i kooperativ för att själva styra över sin service. Vi har ingenting med vinster i välfärden att göra, 
utan med brukarmakt och frihet för dem det gäller.

Medlemmarna i Brukarkooperativet JAG har stora behov av en kvalificerad personlig assistans. 
 Varenda krona av assistansersättningen behövs och används till personlig assistans. Assistenterna 
behöver mycket fortbildning och kunskap om brukarens funktionsnedsättningar. Många vittnar om 
att det kan ta ett år eller mer innan de verkligen börjar kunna tolka medlemmarnas behov. De utför ett 
mycket kvalificerat arbete, och kostnaden för samhället är i jämförelse med andra tjänster mycket låg, 
280 kronor per timme. 

Brukarkooperativet JAG vädjar nu till den nya regeringen att omedelbart säkra resurserna för vår 
verksamhet även framöver. Vi är mycket oroade över Försäkringskassans förslag till nytt schablon-
belopp för 2015, som inte täcker våra redan kollektivavtalade lönehöjningar, och som skulle innebära 
att  assistenterna tvingas avstå från nödvändiga utbildningar. Vi oroas än mer av uppgifter om att det 
inom regeringskansliet bereds förslag att göra större besparingar, t ex genom att inte höja schablonen 
alls. Det skulle innebära ett dråpslag för Brukarkooperativet JAGs medlemmar, som har de störs-
ta  behoven och därmed den dyraste assistansen. Bara de kollektivavtalade lönehöjningarna för vår 
 personal innebär en kostnadsökning på närmare 7 kronor per assistanstimme under 2015. Med en 
utebliven eller mycket låg schablonhöjning skulle vi tvingas säga upp vårt kollektivavtal med KFO och 
omförhandla lönerna. I ett längre perspektiv omöjliggörs vår fortsatta verksamhet.

När du inom kort fattar beslut om nästa års schablonbelopp för personlig assistans – förstör 
inte möjligheterna för assistansanvändarna med de största behoven!

Vi är naturligtvis angelägna om att så småningom få möta dig och dina medarbetare och berätta om 
vårt kooperativ och medlemmarnas behov och villkor i samhället. Vi hoppas att Brukar kooperativet 
JAG ska kunna ses som ett gott exempel på hur idéburen verksamhet kan leva, och till och med 
blomstra, i framtiden.
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