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    Kristianstad 2018-10-25   
 
    Dnr Fi2018/02431/K 
Till 
Finansdepartementet 
 
Från 
Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) 
 
 
 
Remissvar  
 
Härmed vill Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) framföra följande gällande  
 
Tillitsdelegationens betänkanden  
 

- Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn 
(2018:47). 

  
- En lärande tillsyn – statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och 

omsorg (2018:48). 
 
Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA, har varit representerade i Tillitsdelegationens 
referensgrupp. Organisationens syfte är att tillvarata den assistansberättigades intressen genom 
politiskt påverkansarbete, att ge råd och stöd till personer som lever med personlig assistans samt 
kompetenshöjande aktiviteter.  
 
IfA uttalar sig om betänkandena enbart utifrån aspekten personlig assistans.  
 
Det centrala perspektivet IfA utgår från är att den som lever med omfattande behov av stöd alltid är 
experten i sitt eget liv. Personlig assistans handlar om att leva det egna livet på det sätt varje individ 
vill leva sitt liv. Brukarens självbestämmande är en förutsättning för att uppnå goda levnadsvillkor 
och god kvalitet i den egna personliga assistansen. Tyvärr finns många experter som använder sin 
profession att begränsa och kontrollera den assistansberättigades livsval och ha åsikter om 
serviceinsatsens utförande.  Personlig assistans innebär att den enskilde har kontroll över vem, vad, 
hur, när och var insatsen ges. 
 
IfA ser utredningens förslag som goda intentioner. Vi vill understryka vikten av den 
assistansberättigades självbestämmande över insatsen personlig assistans och dennes rätt att ha 
makt över sitt liv.     
 
IfA ser positivt på att brukarperspektivet och medborgarfokuset ska vara en viktig grund gällande 
tillsynen. Det är också gynnsamt för assistansberättigade att tillsynen sätter fokus på dialog och 
samskapande för verksamhetsutveckling snarare än kontroll. Det är viktigt för assistansberättigade 
att assistansverksamheter kan positivt utveckla kvaliteten för den personliga assistansen och få stöd 
genom tillsynen istället för att känna sig kontrollerade och styrda i detaljer. Det är bra att kunna se 
till helheten och vad som är syftet med insatsen för den enskilde. 
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Sådant som kultur och värdegrund anser IfA vara viktigt i arbetet med personlig assistans, en kultur 
och värdegrund som bygger på den enskildes självbestämmande ska vara grunden för den personliga 
assistansen. Då behöver tillsynen bygga på samma utgångspunkter och det kommer att på ett bättre 
sätt säkra god kvalitet utifrån ett brukarperspektiv i den personliga assistansen.  
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