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Rädda Barnen kommenterar LSS-
utredningen

Idag offentliggjorde Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Miljöpartiet ett utkast till en sakpolitisk överenskommelse. I denna föreslås
bland annat att en ytterligare utredning avseende LSS tillsätts. Utifrån de
oklarheter som finns i den utredning som presenterades igår, SOU 2018:88,
välkomnar Rädda Barnen förslaget om en ytterligare utredning.

Ur ett barnrättsperspektiv vill vi uttrycka en stark oro kring utredningens
förslag om att det ska ske en ansvarsförflyttning från stat till kommun
rörande insatsen personlig assistans. Vi anser att en lösning där berörda
familjer måste ansöka om insatsen till kommunen istället för
Försäkringskassan riskerar att leda till att barn inte får likvärdig tillgång till
stöd och hjälp och att det i förlängningen leder till att vissa barn
diskrimineras. Det skulle även strida mot Barnkonventionen som förbinder
Sverige till att ge barn med funktionshinder rätt till ett fullvärdigt och
anständigt liv och en rätt att delta i samhället på lika villkor.

”Redan idag ser vi att Sveriges kommuner har svårigheter att tillgodose barns
rättigheter, inom exempelvis den sociala barnavården, på ett rättssäkert och
likvärdigt sätt. Att i detta läge lägga ytterligare ansvar på kommunerna ser vi
som oansvarigt”, säger Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson.

Rädda Barnes befarar att ansvarsförflyttningen leder till att de som ansökt
om insatsen får ett minskat stöd. Detta skulle även innebära ytterligare
svårigheter för de barn som redan idag lever i andra former av utsatthet,
utöver sitt funktionshinder.

Rädda Barnen är även mycket kritiska till bristen på barns medverkan och
inflytande i LSS-utredningen. Att i verklig mening bjuda in barn till
delaktighet borde vara en självklar förutsättning för att finna adekvata



lösningar för barn.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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