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§ 78 Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till 
personlig assistans 
Dnr VOO 2021/0380 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartement i enlighet med 
tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till 
personlig assistans” 2021-08-30 med tillägget att nämnden i 
meningen på sida 4, rad 24 inför det i kursiv stil markerade 
orden: Detta är positivt. Insatser enligt LSS innebär stärkta 
rättigheter för individen. Förvaltningen vill dock lyfta fram att 
kommunernas alternativa insatser har lägre kostnad än 
insatser som utförs av personlig assistent." 

Sammanfattning 
Lunds kommun har fått betänkandet Stärkt rätt till personlig 
assistans, SOU 2021:37 på remiss. Kommunkontoret har överlämnat 
ärendet till vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande.  

Vård-och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande 
”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans” 
2021-08-30   

Yrkanden 
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar med instämmande av Gabriel 
Nordquist (SD), Anette Mårtensson (MP), Martin Stensson (V), Mai 
Almén (S), Tove Klette (L), Dan Backman (KD) och Cherry Batrapo 
(FI) bifall till förvaltningens förslag att avge yttrande till 
Socialdepartement i enlighet med tjänsteskrivelse ”Yttrande 
avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans” 2021-08-
30. 

  

Pär-Ola Nilsson (S) yrkar med instämmande av Cherry Batrapo (FI), 
Mai Almén (S), Anette Mårtensson (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Martin Stensson (V), Tove Klette (L) och Dan Backman (KD) att 
nämnden i meningen på sida 4, rad 24 inför det i kursiv stil 
markerade orden: 
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Detta är positivt. Insatser enligt LSS innebär stärkta rättigheter för 
individen. Förvaltningen vill dock lyfta fram att kommunernas 
alternativa insatser har lägre kostnad än insatser som utförs av 
personlig assistent." 

Beslutsgång 
Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer först proposition på sitt eget med 
fleras yrkande om att avge yttrande till Socialdepartement i enlighet 
med tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till 
personlig assistans” 2021-08-30 och finner att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med sitt eget med fleras 
yrkande.  

  

Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer därefter proposition på Pär-Ola 
Nilssons (S) med fleras yrkande om tillägg och finner detta bifallet. 

  

Inga-Kerstin Eriksson (C) finner att vård- och omsorgsnämnden 
beslutar att avge yttrande till Socialdepartement i enlighet med 
tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till 
personlig assistans” 2021-08-30 med tillägget att nämnden i 
meningen på sida 4, rad 24 inför det i kursiv stil markerade orden: 

  

Detta är positivt. Insatser enligt LSS innebär stärkta rättigheter för 
individen. Förvaltningen vill dock lyfta fram att kommunernas 
alternativa insatser har lägre kostnad än insatser som utförs av 
personlig assistent." 

Underlag för beslut 
• Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-30 

Tjänsteskrivelse yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt 
till personlig assistans  

• Yttrande avseende Stärkt rätt till personlig assistans  
SOU 2021:37 2021-08-30 

• Remissbrev Socialdepartementet 2021-06-16 
• Remiss Betänkande Stärkt rätt till personlig assistans, SOU 

2021:37 

Beslutet skickas till 
För kännedom: 
Socialdepartementet 
Kommunkontoret 
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Vård- och omsorgsnämnden 
 
Tid och plats 2021-09-15 klockan 17.00–20.55, Digitalt möte/Vård- och 

omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund 
  
Beslutande  
Ledamöter Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande 

Dan Ishaq (M), vice ordförande 
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf 
Tove Klette (L) 
Tove Persson (FNL) 
Dan Backman (KD) 
Mai Almén (S) 
Anette Mårtensson (MP) 
Martin Stensson (V) 
Cherry Batrapo (FI) 
Gabriel Nordquist (SD), tjänstgör from § 75 (SD) 

 

  
Tjänstgörande ersättare Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Gabriel Nordquist (SD) tom § 

74 
 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Thomas Åkesson (M) 
Pia Askman (C) 
Andreas Brodin (S) 
Cecilia Skoug (S) 
Ibrahim Mohamad (S) 
Lars Wirtén (MP) 
Gunilla Wahlberg (V), from § 74 
Susanne Fors (SD), from § 75 

  
Övriga Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör 

Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, tom § 76 
Birgitta Åkerson, projektledare, tom § 80 
Helena Falk, nämndsekreterare 
Lena Carlereus, myndighetschef 
Per Lövgren, ekonomichef, tom § 81 
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 75 
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 75 
Linus Hesselbom, lokalsamordnare, tom § 77 
Lars Öst, Vision, tom § 86 
Annika Plym Olsson, Kommunal, tom § 79 
Karin Pettersson, IT-tekniker 
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Justerare Dan Ishaq (M) 
  
Paragrafer § 72–87 
  
Tid och plats för justering Digital justering den 22 september 2021 kl. 11.00 
 
Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Helena Falk 
  
  
Ordförande  
 Inga-Kerstin Eriksson (C) 
  
  
Justerare  
 Dan Ishaq (M) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Vård- och omsorgsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-15 
  
Paragrafer § 72–87 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-24 Datum då anslaget tas ned 2021-10-18 
  
Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund  
  
  
Underskrift  
 Helena Falk 
 



 

   
  Tjänsteskrivelse 1 (4) 

 2021-08-30 Diarienummer  
  VOO 2021/0380 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post 

Box 41 
221 00 Lund 

Bangatan 10a 046-359 50 00 www.lund.se vardochomsorg@lund.se 

 

Lena Carlereus                                                                                                                   

Myndighetschef                                                                                                          

Birgitta Åkerson 

Projektledare 

  

 

Tjänsteskrivelse yttrande SOU 2021:37 Stärkt rätt till 
personlig assistans 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att avge yttrande till Socialdepartement i enlighet med 
tjänsteskrivelse ”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till 
personlig assistans” 2021-08-30 

Sammanfattning 
Lunds kommun har fått betänkandet Stärkt rätt till personlig 
assistans, SOU 2021:37 på remiss. Kommunkontoret har överlämnat 
ärendet till vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande.  
Vård-och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande 
”Yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans” 
2021-08-30   

Underlag för beslutet 
• Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-30 

Tjänsteskrivelse yttrande avseende SOU 2021:37 Stärkt rätt 
till personlig assistans  

• Yttrande avseende Stärkt rätt till personlig assistans  
SOU 2021:37 2021-08-30 

• Remissbrev Socialdepartementet 2021-06-16 
• Remiss Betänkande Stärkt rätt till personlig assistans, SOU 

2021:37 

Ärendet 

Bakgrund 
Lunds kommun har fått betänkandet Stärkt rätt till personlig 
assistans, SOU 2021:37 på remiss. Kommunkontoret har överlämnat 
ärendet till vård- och omsorgsnämnden för direkt besvarande.  
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Betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans, SOU 2021:37 

Utredningen föreslår: 

Stöd vid HSL-insatser 
Utredningen föreslår att en egenvårdslag införs som reglerar 
hälso- och sjukvårdens ansvar för exempelvis samverkan, 
planering, instruktioner och uppföljning. 
Utförandeverksamhetens ansvar och uppgifter vid egenvård föreslås 
bli reglerade genom tillägg i förordningen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Det ska krävas att den som ansöker om 
tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS redovisar 
rutiner för hur egenvård  hanteras i verksamheten. 
 
När hälso- och sjukvård ges till personer med stora och 
varaktiga funktionsnedsättningar föreslår utredningen att det 
ska regleras att man ska överväga om insatserna kan ges så att 
den enskilde kan leva och delta på samma villkor som andra. 
Vid bedömning av rätt till personlig assistans eller 
assistansersättning föreslår utredningen att det ska bli möjligt 
att beakta behov av sjukvårdande insatser enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. Det ska då finnas en överenskommelse mellan 
sjukvårdshuvudmannen och den enskildes anordnare av personlig 
assistans om hur de sjukvårdande insatserna ska utföras.1  
 
Det är hälso- och sjukvården som avgör vilka sjukvårdande insatser 
som behövs, men det är handläggare på Försäkringskassa/kommun  
som ska bedöma om de sjukvårdande insatserna utgör 
grundläggande behov. Bedömningen ska göras på samma sätt som 
idag görs i fråga om sjukvårdande insatser som har karaktären 
egenvård.2 

I förslaget till egenvårdslag ställs större krav på LSS-verksamheten 
vid egenvård än idag. Verksamheterna som erbjuder egenvård 
föreslås ha skyldighet att informera hälso- och sjukvården vid 
skador och påtagliga risker för skador vid egenvård. 
 
Hjälp med tillsyn 
Utredningen föreslår bland annat att det grundläggande behovet 
"annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade" upphävs. 

 

1 Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser - Regeringen.se         
2021-06-28 
2 SOU 2021:37  sid 368 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202137/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202137/
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Man föreslår också att kvalificerat motiverande eller vägledande 
stöd för att den enskilde ska klara grundläggande behov ses 
som en del i det grundläggande behov som ska tillgodoses. 
Behovet av stöd ses som en del av det behov som stödet gäller, 
exempelvis personlig hygien eller måltider. 
Utredningen föreslår vidare att det införs ett grundläggande 
behov; kontinuerligt stöd som den enskilde till följd av sitt 
funktionshinder behöver för att förebygga att han eller hon 
fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. 
Dessutom föreslår utredningen att det införs ett grundläggande 
behov; kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller 
långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör 
alvarlig risk för liv eller hälsa.3 
 
Stärkt assistans för barn 
Utredningen föreslår bland annat att det enligt förslaget nya 
grundläggande behovet kontinuerligt stöd som föranleds av 
varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet 
stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa undantas från 
avdrag utifrån föräldraansvar. 
Man föreslår att avdrag för föräldraansvar schabloniseras och 
fastställs. Schablonen ska vara tvådelad: en del avser grundläggande 
behov, en del avser andra personliga behov. Utredningen föreslår att 
ett fåtal åldersspann med olika nivåer på schablonavdraget slås fast. 
Utredningen föreslår också att barn kan beviljas kommunalt 
finansierad personlig assistans även då de bara har lite behov 
av hjälp med grundläggande behov. Detta om personlig assistans 
är ändamålsenligt och i enlighet med barnets bästa.4 

Föredragning 
Förvaltningens ställningstagande avseende remiss gällande 
betänkandet SOU 2021:37 motiveras i bifogat ”Yttrande avseende 
Stärkt rätt till personlig assistans”, 2021-08-30.  

Beredning 
Ärendet har beretts av gemensam administration tillsammans med 
myndighetsfunktionen och medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

 

3 Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser - Regeringen.se         
2021-06-28 
4 Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser - Regeringen.se         
2021-06-28 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202137/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202137/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202137/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202137/
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Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning 
Utredningen föreslår utökade möjligheter till personlig assistans. Det 
föreslå också lagstiftning för ökad patientsäkerhet vid egenvård/ 
hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av personliga assistenter på 
delegation. 

Barnets bästa 
Utredningen föreslår stärkt rätt till personlig assistans för barn med 
funktionsnedsättning.  

Ekonomiska konsekvenser 
Den sammanlagda effekten av utredningens förslag bedöms enligt 
utredningens beräkningar innebära en utgiftsminskning för 
kommunerna.5 I utredningen lyfts dock fram att det bör innebära 
minskade statsbidrag till kommunerna och på så sätt blir förslagen 
kostnadsneutrala.6  

Förvaltningen vill lyfta fram att enligt SOU- utredningen är 
beräkningarna av kommunens minskade kostnader om det införs 
nya grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans 
osäkra.7 Förvaltningen vill uppmärksamma om att kommunernas 
alternativa insatser har lägre kostnad än insatser som utförs av 
personlig assistent. 

Förvaltningen vill i detta sammanhang även  lyfta förslagen i översyn 
av insatser enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88 som 
skulle minska statens kostnader för personlig assistans och ge 
kommunerna högre kostnader genom införande av nya insatser 
enligt LSS. Det vore önskvärt med ett förtydligande hur utredningens 
förslag i SOU 2021:37 förhåller sig till tidigare översyn av insatser 
enligt LSS och assistansersättningen, SOU 2018:88.   

 
 
Anna Borgius 
Vård- och omsorgsdirektör 

 Lena Carlereus 
 Myndighetschef 

Beslutet skickas till 
För kännedom: 
Socialdepartementet 
Kommunkontoret 

 

5 SOU 2021:37 sid 465 
6 SOU 2021:37 sid 473 
7 SOU 2021:37 sid 416 
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