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Motion 2. – Återta LSS (Lagen om Stöd 
och Service till vissa funktionshindrade) 
och Tillfällig föräldrapenning (Tfp) 
MARIE TORSTENSSON, SMÅLAND 

De senaste åren har möjligheten att få rätt till hjälp genom LSS och ersättning 
genom Tfp blivit allt svårare p.g.a. att domstolarna tolkar lagstiftningen allt 
hårdare. 

Idag vid ansökan om LSS så bedöms barn och vuxna efter samma domar t.ex. 
4440 -11, vilket avser en vuxen person som får hjälp och tillsyn av omsorgen 
(hemtjänst) i sin kommun. Då vårdnadshavare ansöker för ett barn som fort-
farande själv kan föra maten till munnen en gång om dagen så blir de nekade 
tillhörighet i personkrets 3. Orsaken är domstolarnas tolkning av lagen. 

Konsekvensen för den ansökande som inte har rätt till hjälp genom LSS är bl.a. 
att när det i en ansökan om Tillfällig Föräldrar Penning (Tfp) till försäkrings-
kassan har gått 8 kalenderdagar i en följd så blir föräldern nekad Tfp, eventu-
ellt förlängt barnbidrag, vårdbidrag mm. I avslagen så hänvisas till föräldraan-
svaret att ta hand om sitt barn, vilket kan göra att barnet inte får den hjälp det 
behöver. Detta riskerar att hela familjen hamnar i ekonomiskt utanförskap då 
den måste välja att avstå tjänsteinkomst för att kunna finnas till för sitt barn. 
Detta försvårar även för skolorna att få tillgång till de resurser som är möjliga 
via LSS-lagstiftningen. 

Även utarbetade rutiner hos landstingen, arbetsförmedling, bostadsstöd, assi-
stans, extra stöd i skolan för att få tjänsteinkomst istället för bidrag nekas DEN 
funktionshindrade, dvs barnet, dess vårdnadshavare och vuxna ansökande när 
det behövs. 

Följderna när LSS inte fungerar i samhället är stort för bl.a. arbetsgivare som 
får uttröttade anställda som borde få t.ex. Tfp i stället för egen sjukskrivning, 
företagare som får köpa tjänster i stället för att vara självverksamma, funkt-
ionshindrade och anhöriga som inte kan arbeta och få inkomst osv. Jag, andra 
anhöriga och de som egentligen borde få hjälp genom LSS behöver Hjälp så 
att arbetsgivaren vill ha oss kvar som anställda, vi inte hamnar sist i lönelistan 
och inte minst blir ”utlämnade” till våra anhörigas försorg. LSS kampen är en 
del i #MeToo# att få vara ekonomiskt oberoende och att kunna vara fortsatt 
självständig trotts anhörigas eller eget funktionshinder. 
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Även Tfp för svårt sjuka barn är svårt att få då de i stort sett måste vara döende 
för att det ska beviljas, mitt barn som inte kan ta sig ut själv vid t.ex. eldsvåda 
pga Narkolepsi (alla känslor innebär att han tappar muskelkraften och trillar 
ihop, tex rädsla) nekas vi Tfp för honom utan F-kassan hänvisar till föräldra-
ansvaret att ta hand om honom utan ersättning.  

Unionen driver frågan om att Socialförsäkringslagarna ska tolkas som det var 
tänkt när lagstiftningen en gång beslöts. 

Förbundsstyrelsens yttrande FR2018-02 
Motionären lyfter en väldigt viktig fråga. Många brukare, anhöriga och vård-
nadshavare drabbas, när stödinsatser från samhället, genom exempelvis LSS, 
är otillräckliga. Det är djupt olyckligt.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning: att ha vårdbehövande barn 
eller anhöriga ska inte behöva vara ett hinder för ett aktivt deltagande på ar-
betsmarknaden. Dagens system gör dock att många hamnar i kläm och inte 
får de insatser de behöver. För Unionen är ett föräldravänligt arbetsliv en pri-
oriterad fråga – alla föräldrar måste ges möjlighet att vara verksamma i arbets-
livet. 

Förbundsstyrelsen tolkar motionärens avsikt med att-satsen, som att Unionen 
bör driva på för förbättringar vad gäller reglerna för LSS och tillfällig föräld-
rapenning till föräldrar till allvarligt sjuka barn, så att fler får det stöd från 
samhället som de behöver för att kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv.  

Unionen bedriver påverkansarbete kring flera olika socialförsäkringslagar, ge-
nom exempelvis remissyttranden och olika former av opinionsbildning.  I 
detta arbete kan vi även lyfta den problematik som motionären beskriver. Det 
pågår just nu en stor statlig utredning om LSS och personlig assistans – ett 
arbete som vi följer. Unionen har i allmänhet relativt stora möjligheter till in-
flytande och påverkan i socialförsäkringsfrågor, men det gäller främst i de frå-
gor där det finns en tydlig koppling till arbetsmarknaden. I samarbete med 
andra organisationer (t.ex. brukar- och anhörigorganisationer), kan vi dock 
på olika sätt uppmärksamma problemen och driva på för förbättringar för 
brukare, anhöriga och föräldrar till vårdbehövande barn. Förbundsstyrelsen 
föreslår därför att motionen beaktas. 

Förbundsrådet föreslås besluta  
ATT beakta motionen 

  


