Hej.
Tack för er skrivelse till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i en angelägen fråga. Jag
blivit ombedd att svara.
Statsrådet är väl medveten om den oro som många med funktionsnedsättning, och deras nära, känner när de inte beviljas statlig assistansersättning som de hade hoppats på, får indragen assistans
eller beviljas färre timmar än tidigare. Hon känner till Försäkringskassans tolkningar och vet att färre
beviljas personlig assistans i dag jämfört med tidigare.
Regeringen har inte tagit initiativ till någon försämring av rätten till assistans, däremot har det de
senaste åren kommit prejudicerande domar som påverkat rättspraxis, något myndigheter i en rättsstat måste följa. Och som ni vet kan varken en minister eller en tjänsteman i Regeringskansliet kommentera eller agera i enskilda ärenden som handläggs av en självständig myndighet eller domstol.
Däremot kan regeringen analysera konsekvenserna och vid behov föreslå ändringar av lagen. Statsrådet följer noggrant vad som händer inom LSS och personlig assistans och har bland annat gett Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur domarna från Högsta förvaltningsdomstolen har påverkat rätten till assistansersättning. Detta ska redovisas i december. Hon har också givit
Försäkringskassan i uppdrag att undersöka hur kommunerna och Försäkringskassan ska kunna samarbeta bättre, så att ingen faller mellan stolarna. Regeringen har också löpande kontakt med intresseorganisationer, kommunala företrädare, SKL och andra berörda i den här frågan.
Alla som behöver det har rätt till stöd, från stat, kommun eller landsting, även om det inte alltid är i
form av statlig assistansersättning. Det är därför viktigt att alla kommuner och landsting genomför
sina åtaganden på bästa sätt. Ingen i behov av hjälp ska lämnas utan.
Statsrådet värnar intentionerna i LSS-lagstiftningen, vilket Socialdemokraternas kongress även tagit
beslut om, och är öppen för att ändra den över 20 år gamla lagen så att den passar dagens samhälle.
Åsa Regnér har därför tagit initiativ till LSS-utredningen (S 2016:3) som har i uppgift att göra en översyn av insatserna enligt LSS och assistansersättningen enligt Socialförsäkrings¬-balken. Syftet är att
skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd
mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet.
Avslutningsvis vill jag poängtera att Åsa Regnér tar den här frågan på största allvar och att hon, liksom övriga ministrar i regeringen, värdesätter att få ta del av synpunkter, åsikter och erfarenheter
från alla delar av landet! Det hjälper regeringen att utforma sin framtida politik på området. Å ministerns vägnar vill jag därför än en gång tacka för er skrivelse.
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