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Sammanträdesdatum 2020-11-18

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Olle Isacsson (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Jane Svedhjelm (SD)
Ulf Ström (S) ersätter Inga-Britt Ritzman (S)
Monika Spennare (S) ersätter Robert Topalian
(S)
Erik Teerikoski (C) ersätter Inger Hellqvist (C)
Ingrid Grahn (L) ersätter Ingela Hagenfors (KD)
Rikard Bergström (M) ersätter Jimmy Olsson
(SD)

Örjan Åberg (S) §157
Sören Pettersson (V) §157

13:00-17:00

Bra & Begagnat

Övriga
Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Helena Blomberg (Områdeschef) §157
Maria Johansson Engdahl (Områdeschef ) §164
Josefin Bäck (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §157, §164
Ordförande

_________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare

_________________________________________________________________
Ingrid Grahn

Sekreterare

_________________________________________________________________
Josefin Bäck
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Sammanträdesdatum 2020-11-18

Social- och arbetsmarknadsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-11-18

Datum för överklagan

2020-11-18

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 157
§ 164

Justerare signatur

Remiss SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS
Skadeståndsanspråk

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 157 - Remiss SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS
(20/SAN/314)

Ärendebeskrivning
Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter,
organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs
tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.
Hallsbergs kommun har bjudits in att lämna synpunkter på ovanstående remiss.
Paragrafen direktjusteras.

Förslag till beslut
Att social- och arbetsmarknadsmänden antar synpunkterna på remissen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta synpunkterna på remissen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Svar på remiss till Socialdepartementet
Betänkande Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Remiss SOU 2018:88 Översyn av insatser
enligt LSS
§ 157
20/SAN/314
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/314

Remiss SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS

Ärendebeskrivning

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter,
organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och
vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Hallsbergs kommun
har bjudits in att lämna synpunkter på ovanstående remiss.

Förslag till beslut

Att social- och arbetsmarknadsmänden antar synpunkterna på remissen.

Ärendet

Svar på remiss till Socialdepartementet.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Betänkande Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88. Yttrande till
Socialdepartementet.
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Datum

2020-11-04
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Helena Rolandsdotter Blomberg, 0582- 68 53 47
helena.blomberg@hallsberg.se

Betänkande Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen, SOU 2018:88
Yttrande till Socialdepartementet
Hallsbergs kommun ställer sig positiv till flera av förslagen i Socialdepartementets
betänkande av översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU
2018:88. Betänkandet syftar till att bidra till 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. Hallsbergs kommun har synpunkter kring några av
förslagen i utredningen:
Bostaden
Insatsen ”särskilt anpassad bostad” bör preciseras ytterligare och tydliggöras för
att förtydliga vilka som är den egentliga målgruppen för insatsen.
När brukaren får beslut om särskilt boende bör alla insatser redan ingå i en sådan
insats. Fler beslut som personlig service och boendestöd kan förvirra för både
brukaren som utföraren. Hallsbergs kommun anser inte att insatsen personlig
service och boendestöd, ska beviljas samtidigt som beslut om bostad med särskild
service finns.
Avseende om insatsen utförs inom det ordinära bostadsbeståndet ställer sig
kommunen positiv till insatsen. Detta då stödet till den enskilde blir mer flexibelt.
Barn och familjer
Hallsbergs kommun anser att insatsen personlig assistans ska finnas kvar för barn.
Den föreslagna nya insatsen kan komma att medföra stora merkostnader för
kommunerna. Kommunerna behöver bygga upp nya verksamheter för att rusta
för alla barn under 16 år. Det blir som personlig assistans men man döper om det.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år förslaget tillstyrks. Förslaget att överföra
insatsen till skollagen bidrar till att den enskilde får stöd utan att särskiljas. Denna
insats har tydlig koppling till särskolan och fritidshemmet där kommunen ansvar
och kompetens finns

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 6-8

socialforvaltning@hallsberg.se
0582-68
5010
00
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Fax

0582-68 50 62

Organisationsnr

212000-1926

Datum

2020-11-04

Sysselsättning
Statsbidraget som ska stimulera höjning av habiliteringsersättningen bör
permanentas, eftersom många kommuner avstår från att söka bidraget då det kan
innebära en ökad kostnad för kommunerna då bidraget avslutas.
Ansvarsfördelning mellan stat och kommun
Hallsbergs kommun ställer sig mycket positiv till en tydligare och mer konkret
ansvarsfördelning i huvudmannaskapet gällande personlig assistans. Det bör även
innebära en tydligare förväntansbild av vad kommunsektorn respektive den
statliga sektorn ska erbjuda den enskilde. Vi är kritisk till att kostnaden för de
första 20 timmarna fortsatt ska bäras av kommunerna. Det finns en principiell
problematik i att en aktör ska belastas för något som endast en annan aktör kan
påverka. Samma problematik som utredaren själv har konstaterat när
sjuklöneersättningen till privata företag föreslås avskaffas, då den utbetalande
aktören inte kan påverka kostnaden och det saknas ekonomiska incitament för
privata utförare att arbeta med rehabilitering och arbetsmiljö.
Det femte grundläggande behovet.
I och med att det femte grundläggande behovet tas bort från personlig assistans
och ersätts med förebyggande pedagogiskt stöd eller personlig service och
boendestöd, finns det farhågor kring hanteringen. Både i beslutandet och
verkställandet

Helena Rolandsdotter Blomberg
Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 164 - Skadeståndsanspråk
(20/SAN/269)

Ärendebeskrivning
Vad som anförts av ombudet bedöms av förvaltningen inte vara tillräckligt för att påvisa att
det skulle föreligga en ersättnings- eller skadeståndsskyldighet för kommunen.
Paragrafen direktjusteras.

Förslag till beslut
Att besluta att ställa sig avvisande till och inte medge något skadeståndsansvar.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ställa sig avvisande till och inte medge
något skadeståndsansvar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Skadeståndsanspråk
§ 164
20/SAN/269
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