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Utredningens förslag nedmonterar hela LSS
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är djupt orolig för hur situationen ska bli för personer
med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga om LSS-utredningens förslag blir verklighet i
januari 2022.
LSS-utredningen lämnade idag sitt betänkande till regeringen.
-Många har känt oro inför detta och nu med facit i hand kan vi konstatera att denna oro var befogad,
säger Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.
Utredningen föreslår bland annat att barn under 16 år inte ska ha rätt till personlig assistans utan
istället erbjudas ett nytt stöd som kommunerna ska ha ansvar för.
-Detta kommer att innebära en stor förändring och en stor försämring för barn och unga i behov av
personlig assistans samt deras familjer. Förslaget innebär att 290 kommuner kommer att ha ansvaret
att ge stöd till barn och unga under 16 år. Redan nu har kommuner börjat att planera för barnhem. Vi
vill inte tillbaka till institutionerna, säger Maria Lundqvist-Brömster.
Förslagen i utredningen slår hårt mot LSS och den personliga assistansen.
-Det är en tillbakagång till det som var innan 1994 då riksdagen klubbade LSS. Man föreslår också att
endast 15 timmar ska beviljas för andra personliga behov. Med det förslaget försvinner den enskildes
rätt att få leva ett liv som andra, kunna vara delaktiga och ha ett inflytande.
- För många av våra medlemmar kommer livskvaliteten att inskränkas. Förslagen strider mot FN:s
konvention om mänskliga rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Hjärnkraft kan inte acceptera dessa förändringar. Vi vidhåller att förslaget gör
sig bäst i papperskorgen, säger Maria Lundqvist-Brömster.

För mer information kontakta:
Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
e-post: maria.bromster@hjarnkraft.se
Tel: 070-545 45 65

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.
Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Förbundet
arbetar för att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser, arbetar förebyggande och stimulerar
forskning & utveckling.

