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Remiss - SOU 2018:88 LSS-utredningen
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande i enlighet med tjänsteskrivelse ”Yttrande
avseende remiss SOU 2018:88 LSS-utredningen”, 2020-10-16

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått betänkandet SOU 2018:88 LSSutredningen på remiss av kommunkontoret. Regeringen har inte
remitterat betänkandet i sin helhet till kommunerna. Vård- och
omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande i
tjänsteskrivelsen ”Yttrande avseende remiss SOU 2018:88 LSSutredningen”, 2020-10-16.

Underlag för beslutet





Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-23
”Remiss- SOU 2018:88 LSS-utredningen”
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-16
”Yttrande avseende remiss SOU 2018:88 LSS-utredningen”
Remissbrev Socialdepartementet 2020-06-28
SOU 2018:88 LSS-utredningen

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har fått betänkandet SOU 2018:88 LSSutredningen på remiss av kommunkontoret.
Socialdepartementet lyfter i remissbrevet till kommunen fram att
sedan betänkandet kom har det skett en sakpolitisk
överenskommelse, Januariavtalet.1 I remissbrevet anges att
”Remissen omfattar därför inte de förslag som handlar om att
begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med
stor och varaktig funktionsnedsättning, samt förslaget om en
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schablon om 15 timmar för andra personliga behov för personer
med assistans.”2 Regeringen har därmed valt att inte remittera
betänkandet i sin helhet till kommunerna.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande i
tjänsteskrivelsen ”Yttrande avseende remiss SOU 2018:88 LSSutredningen”, 2020-10-16.

Beredning
Myndighetschef, verksamhetschef för Daglig verksamhet,
verksamhetschef för Boende och habilitering samt
utredningssekreterare har deltagit i framtagandet av förvaltningens
förslag till yttrande.
Vård- och omsorgsnämndens presidium har gett FUB i Lund
möjlighet att lämna synpunkter på remissen. Synpunkterna bifogas
till vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Barnets bästa
Regeringen har i remissbrevet understrukit för remissinstanserna
att även barn ska ha rätt till statlig personlig assistans också i
framtiden. Remissen omfattar inte de förslag i betänkandet SOU
2018:88 som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för
barn. 3

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
I betänkandet SOU 2018:88 beskrivs utredningens förslag och
konsekvenser avseende personer med funktionsnedsättning.
Förvaltningen har i sitt yttrande lyft fram vissa områden som
förvaltningen bedömer bör belysas ytterligare.

Föredragning
Förvaltningens ställningstaganden avseende remissen gällande
betänkandet SOU 2018:88 motiveras i bifogad tjänsteskrivelse
”Yttrande avseende remiss SOU 2018:88 LSS-utredningen”, 2020-1016.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, Akten

