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§ 71    von/2020:191 

 

Svar på remiss Översyn av insatser enligt LSS- SOU 2018:88 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner remissvaret avseende betänkandet Översyn av 

insatser enligt LSS – SOU 2018:88 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun är en av de kommuner som har blivit utsedda som remissinstans av-

seende översynen av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppgift att svara på remissen för Botkyrka kom-

muns räkning. I betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS – SOU 2018:88” föreslås 

tre nya LSS-insatser - personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn under 

16 år och förebyggande pedagogiskt stöd för personer med stor och varaktig psykisk 

funktionsnedsättning. Utredningen föreslår bland annat även: 

• att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 

• att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 

• att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd 

• att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar 
 

I remissen som gått ut understryker dock regeringen att även barn ska ha rätt till statlig 

personlig assistans också i framtiden. Regeringen har vidare den 23 januari 2020 tillsatt 

en utredning som bland annat har för avsikt att stärka rätten till assistans för egenvård 

och tillsyn (dir 2020:3). Det innebär bland annat stärkt rätt till assistans för personer 

med psykiska funktionsnedsättningar och att de även fortsättningsvis ska ha rätt till stat-

lig personlig assistans. I betänkandet föreslås vidare att den som har rätt till personlig 

assistans ska beviljas en schablon på 15 timmar i veckan för andra personliga behov. 

Regeringen avser dock inte att gå vidare med förslaget. Remissen omfattar därför inte 

de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för barn och för per-

soner med stor och varaktig funktionsnedsättning, samt förslaget om en schablon om 15 

timmar för andra personliga behov för personer med assistans. Utredningen föreslår att 

den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. 

 

Protokollsanteckning 
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Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Moderaterna lämnar en protokollsanteck-

ning:  

Vi moderater deltar ej i beslut. Vi inväntar att ärendet kommer till KS. 

Vi tycker att förvaltningen gett ett bra remissvar, även om remissen blev extra svårläst 

då det under ärendets gång kommit ändringar från regeringen. 

Mycket bra att man nu genomgående använder ordalydelsen Personer med funktions-

nedsättning, det borde vi i kommunen anamma. 

Bra att det nu finns med sondmatning och andningshjälp. Det borde ha varit med från 

början. 

Bra också att barnperspektivet har stärkts. 

Kia Hjelte (M)  Nellie Eriksson (M) 

 

Deltar ej i beslut 

Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) deltar ej i beslutet. 
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