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Yttrande över remiss från Socialdepartementet - LSSutredningen (SOU 2018:88)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

yttra sig till Socialdepartementet i enlighet med föreliggande
förslag till yttrande.

Sammanfattning
Regeringskansliet, Socialdepartementet, har översänt betänkandet
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU
2018:88, till Lunds kommun på remiss.
Utredningen föreslår en ny lag; lag om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden
förkortas LSS.
Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser:
- Personlig service och boendestöd
- Personligt stöd till barn
- Förebyggande pedagogiskt stöd
Utredningen föreslår att ledsagarservice ska bli en del av insatsen
personlig service och boendestöd. Utredningen föreslår också att
staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans.

Underlag för beslutet
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Box 41
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07, Yttrande
över remiss SOU 2018:88 LSS-utredning
Förslag till yttrande 2020-10-08
Socialnämndens beslut den 2020-09-16, § 133
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-08
Vård- och omsorgsnämnden beslut 2020-11-03 – ej klart
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse
2020-10-16, inkl. yttrande
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Socialdepartementets remiss Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen

Ärendet
Bakgrund
Regeringen beslutade den 26 maj 2016 att uppdra åt en särskild
utredare att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken
och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Syftet med utredningen har varit att skapa en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig
assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.
Lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet.
Ett förslag på lagändringar har skickats ut på remiss och Lunds
kommun är en av remissinstanserna. Förslaget är att lagändringarna
ska träda i kraft 1 januari 2022.
Utredningen förslår att en ny lag om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning ska ersätta den nuvarande lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen ska vara
indelad i kapitel.
Personlig assistans ska vara en insats som beviljas enligt lagen om
stöd och service åt vissa personer med funktionsnedsättning. Att
staten ansvarar för den på så sätt att den tillhandahålls genom
assistansersättningen ska framgå både av LSS och genom regleringen
i socialförsäkringsbalken.
Försäkringskassan ska minst var tre år följa upp den försäkrades
behov av ersättningen men om den försäkrade har fyllt 65 år
behöver någon uppföljning inte göras.
Det ska framgå av lagen att barn ska få relevant information, om
exempelvis sina rättigheter, handläggningen, de beslut som kan
komma att fattas och dess konsekvenser. Barn ska också informeras
om beslut varigenom ärendet avgörs och de skäl som bestämt
utgången.
Remissen
Socialdepartementet lyfter i remissbrevet fram att sedan
betänkandet kom har det skett en sakpolitisk överenskommelse,
Januariavtalet. I remissbrevet anges att remissen därför inte
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omfattar de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till
assistans för barn och för personer med stor och varaktig
funktionsnedsättning, samt förslaget om en schablon om 15 timmar
för andra personliga behov för personer med assistans. Regeringen
har därmed valt att inte remittera betänkandet i sin helhet till
kommunerna.

Föredragning
Kommunkontoret har remitterat betänkandet till vård- och
omsorgsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Lunds kommuns yttrande till socialdepartementet bygger på vårdoch omsorgsnämndens synpunkter. Sammanfattningsvis lyfts fram
att utredningens förslag innebär att ett stort ansvar lämnas till
kommunerna och att Lunds kommun förutsätter att kommunerna
får täckning för kostnadsökningarna till följd av förslagen.
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom upprättat förslag till
yttrande samt översända detsamma till socialdepartementet.

Beredning
Kommunkontoret har remitterat betänkandet till vård- och
omsorgsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Kommunkontoret har därefter skrivit fram förslaget för vidare
behandling i kommunstyrelsen.

Barnets bästa
Regeringen har i remissbrevet understrukit att också barn ska ha
rätt till statlig assistans även i framtiden. Remissen omfattar inte de
förslag i betänkandet SOU 2018:88 som handlar om att begränsa
möjligheterna till assistans för barn.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser i detta
skede.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Regeringskansliet, Socialdepartementet
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För kännedom:
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

