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Sammanfattning - Inre Ringens studiecirkel om LSS-utredningen 

 

Så här tycker vi: 

Vi tycker att det ska stå intellektuell funktionsnedsättning 

istället för utvecklingsstörning. 

 

Bostad 

Vi tycker att utredningens förslag på ett nytt stöd 

som kallas Personligt stöd och boendestöd är bra. 

Det stödet gäller dem som inte bor i gruppbostad eller servicebostad. 

Vi tycker att det är bra att ledsagning ska ingå i Personligt stöd och boendestöd. 

 

Kontaktperson 

Vi tycker att utredningens förslag på 

att en person kan vara kontaktperson åt flera är dåligt. 

En kontaktperson ska vara som en vän som man har förtroende för 

och som man kan prata med om privata saker. 

En kontaktperson är inte bara till för att hjälpa till 

med att göra något på fritiden. 

 

Mer kontroll 

Utredningen föreslår att myndigheten IVO ska kontrollera gruppbostäder oftare. 

De som ska ge Personligt stöd och boendestöd ska söka tillstånd innan de börjar. 
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Daglig verksamhet 

Det är bra att utredningen säger att daglig verksamhet kan bli bättre 

och att man ska kunna utvecklas och lära sig något nytt på den dagliga verksamheten. 

Alla ska få en undersökning om vad de vill och kan och behöver. 

Det är bra att utredningen föreslår att Socialstyrelsen ska undersöka  

hur daglig verksamhet kan passa dem som inte alls kan jobba. 

 

Vi tror att fler kan få jobb om de får handledare 

och arbetsgivaren får ersättning av staten. 

 

Vi tycker ordet sjukersättning är dåligt. 

Vi är inte sjuka. 

 

Vi tycker att det är bra att utredningen föreslår att man ska undersöka 

hur kommunerna använder bidraget till habiliteringsersättning. 

 

Råd och stöd 

Utredningen föreslår att Råd och stöd ska kallas expertstöd istället. 

Det tycker vi är ett dåligt ord. 

 

God man 

Utredningen tycker att samma person inte ska ge LSS-stöd och vara god man. 

Det tycker inte vi heller. 

Vi tycker att en släkting inte ska vara god man. 

Vi tycker att det är bra att regeringen ska undersöka god man och förvaltare 

och hur det fungerar för personer med funktionsnedsättning. 

Vi tycker att god man ska ingå i LSS. 

 

Sammanfattat av Kitte Arvidsson och Eva Stjernholm, studiecirkelledare.    
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