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ILG:s skrivelse. 

• Enkät till verksamheterna våren 2017. 

• Fem exempel på personer som farit illa.  

• FN:s funktionsrättskonvention. 

• Tio krav på ändringar 
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Fem personer. 

• Birgitta – tvångsflyttning 

• Henrik – daglig verksamhet hemflyttning 

• Erik – tvångsflyttning 

• Fia – daglig verksamhet hemflyttning 

• Peter – assistans och daglig verksamhet  
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ILG:s krav 1 

• Självbestämmande - Vårt krav: att den 
nuvarande skrivningen om självbestämmande 
förstärks för att förhindra tvångsflytt av 
människor, kommunarrest, samt 
tvångsanvisning till icke lämplig daglig 
verksamhet.  
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ILG-krav 2 

• Kontinuitet - Vårt krav: att förarbetestexten 
om kontinuitet skrivs in i LSS. Tillämpningen 
behöver överensstämma med lagens mål.  
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ILG-krav 3 

• Goda levnadsvillkor - Vårt krav: att detta 
kvalitetsmått slutar att missbrukas. Om "goda 
levnadsvillkor" så som sker idag används som 
ett kriterium där myndigheter alltid ges 
tolkningsföreträde över den enskilde, faller 
hela lagen. För att goda levnadsvillkor ska 
uppnås krävs även att självbestämmande, 
integritet, delaktighet, kontinuitet, 
tillgänglighet och möjlighet att leva som andra 
respekteras. 
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ILG:s krav 4 

• Rättshjälp - Vårt krav: att personkretsen i LSS 
får rättshjälp på samma sätt som övriga 
medborgare. 
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ILG-krav 5 

• Domstolarna - Vårt krav: Bättre kunskap om 
LSS-lagen, FN-konventionen om 
funktionshindrades rättigheter samt om 
funktionsnedsättningar som autism och 
utvecklingsstörning och följderna av dessa i 
det dagliga livet.  
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ILG-krav 6 

• Boende i annan kommun - Vårt krav: Insatser 
som ges i annan kommun än 
"hemkommunen" ska ej vara tidsbegränsade. 
För "våra" brukare och deras anhöriga är 
förutsägbarhet och trygghet under mycket 
lång tid avgörande för att uppnå goda 
framsteg i vardagen. 
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ILG:s krav 7 

• Nivåbedömningar/insatsmätningar - Vårt 
krav: För att få en rättvis bedömning bör 
insatsmätningar göras på riksnivå. 
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ILG-krav 8 

• Kommunernas makt - Vårt krav: Kommunens 
intresse av att organisera och planera sin 
verksamhet ska inte väga tyngre än LSS. 
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ILG-krav 9 

• Pensionsålder - Vårt krav: Pensionsåldern 
inom LSS ska följa det som gäller i övriga 
samhället. Möjlighet att få fortsätta i daglig 
verksamhet även efter uppnådd pensionsålder 
för de personer som det är lämpligt och 
relevant för. 

 

12 



ILG:s krav 10  

• FN-konventionen - Vårt krav: att artiklarna i FN-
konventionen, 1; 4; 12; 19 och 24; ska införlivas i 
LSS-lagen.  

• I dec. 2008 ratificerade Sverige FN konventionen 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

• Artikel 1 talar om att alla personer med 
funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter som 
andra.  
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FN:s funktionsrättskonventionen forts. 

• Artikel 4 säger att konventionsstaten ska 
säkerställa att myndigheter och offentliga 
institutioner handlar enligt konventionen.  

• Artikel 19 säger att personerna har lika rätt att 
leva i samhället med lika valmöjligheter som 
andra samt  ha möjlighet att välja sin 
bosättningsort och var och med vem de vill leva 
på lika villkor som andra.  

• Artikel 24 handlar om utbildning och livslångt 
lärande så att man kan delta i ett fritt samhälle.  

• Artikel 12 talar om likhet inför lagen. 
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Slutord 

• De läkepedagogiska/socialterapeutiska 
verksamheterna utgör ett värdefullt komplement 
till annan verksamhet inom området såväl i vårt 
land som i världen i övrigt. Propositionstexten 
(prop. 1992/93:159) till lagtexten utgör ett 
erkännande av det och behöver respekteras för 
att verksamheterna ska kunna 
bibehålla/vidareutveckla sin kompetens och 
fortsätta bidra med en viktig resurs inom 
omsorgen i landet. 
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