
MOTION 

 
LAGEN OM STÖD OCH SERVICE  - LSS 
 
Inom sociallagstiftningen upphör stora delar att gälla för personer, som fyllt 65 år och bl a 
lagen om LSS, som är en rättighetslag. 
 
Lagen garanterar personer, som är födda med eller under livets gång fram till 65 år drabbas 
av varaktiga funktionshinder goda levnadsförhållanden dvs de har rätt att kräva att få leva 
på lika villkor som motsvararande ålder och att de får den hjälp de behöver. 
 
Personer som drabbas av funktionshinder efter 65 år – stroke, demenssjukdom mm, 
omfattas ej av lagen utan får nöja sig med en skälig levnadsnivå, vilket innebär ett stort 
tryck på anhöriga som vårdare eller att mot sin vilja flytta till äldreboende. Människor, som 
utfört ett långt arbetsliv och som drabbas av funktionsnedsättning har alltså inte samma rätt 
till goda levnadsförhållanden. 
 
Om jag är ung eller gammal kan jag ha glädje av att få vistas utomhus, gå på café, bio, 
konserter, affärer mm, som övriga i befolkningen gläds över. 
 
LSS avlastar dessutom anhörigvårdare. 
 
Vi hänvisar till både FN och EU.  
 
FN för fram i en rapport från 2012 bl a ”Ingen diskriminering av äldre”. 
 
I EU stadgas uttryckligen att ”All diskriminering på grund av ålder ska vara förbjuden” och i 
en särskild bestämmelse om äldres rättigheter stadgas ”Unionen erkänner och respekterar 
rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och 
kulturella livet”. Såsom medlem i FN och EU är Sverige förpliktigat att följa dessa 
bestämmelser och verka i principernas anda. 
 
LSS har mycket stor betydelse för äldre, som fyllt 65 år och som drabbas av funktionshinder. 
 
Utarbetande av ny LSS-lag pågår, men tycks inte förändra förhållandet. 
 
Skånedistriktet kräver 
 
att Förbundet på alla sätt verkar för att LSS ska gälla för alla människor med funktionshinder 
oavsett ålder 
 
att Förbundet överlämnar ärendet till beslutande instans inom EU, om lagen ej ändras 
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