
Sida 1(2) 

Marks Kommun, Socialnämnden ,511 80 Kinna, Telefon: +46 320 21 70 00, E-post:  www.mark.se, Orgnr: 212000–1504 

 

 YTTRANDE 

SN 2021-128-2 

2021-08-25 

Förvaltning: Socialförvaltningen 

Handläggare: Elisabeth Kroon 

Beteckning: S2021/04587 

Remissvar gällande betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till 

personlig assistans. 

Sammanfattning av ärendet 

Marks kommun, socialnämnden som ansvarar för personlig assistans, lämnar 

synpunkter på förslaget gällande nya grundläggande behov samt föräldraavdraget 

via schablon. Kommunen har svårt att bedöma följderna av det ekonomiska utfallet 

för kommunerna.   

Nya grundläggande behov 

Marks kommun ser svårigheter gällande lagförslaget 9a § punkt 6 och 7, andra 

meningen, i lagen (1993:387) om stöd till vissa funktionshindrade utifrån hur 

handläggning och bedömning gällande dessa formuleringar kan komma att göras.  

Vidare ser vi en svårighet i tolkningen av 9a § punkt 7. Skall man tolka att andra 

meningen endast ska gälla om första meningens krav om medicinsk problematik 

uppnås eller stå för sig själv? I beredningen föreslås de två separata 10.4.2 (sid 

401) och 10.4.3 (sid 405). I lagtexten kanske det ska förtydligas. 

 

Föräldraavdrag - schablon 

Marks kommun ställer sig positiv till förslaget 11.3 (sid 420) om en schablon 

gällande föräldraavdrag. Vi bedömer som förslaget att föräldraansvaret säkerställs 

och genom att det tidsmässiga avdraget schabloniseras. 

 

Övrigt 

Utöver ovanstående synpunkter lämnar Marks kommun resterande av beredningen 

okommenterat. Kommunen vill dock lyfta fram förslaget om en huvudman gällande 

personlig assistans som bereddes i Översyn av insatser enligt LSS (SOU 2018:88). 

Om det endast finns en huvudman skapas en långsiktigt hållbar ekonomisk 

utveckling, lika bedömningar och främjar jämlikhet i levnadsvillkor. 

 

I detta ärende har Socialnämnden, Marks kommun beslutat. Elisabeth Kroon,  
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verksamhetschef Funktionshinder har varit föredragande.  

 

SOCIALNÄMNDEN 

 

 

Johan Lepp 

Ordförande 

 

 

Talieh Ashjari 

Förvaltningschef 

 

Remissvar skickas till: 

Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-09-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

§ 83 Dnr. 2021-128 

 
Svar på remiss av SOU 2021:37, Stärkt rätt till personlig 

assistans 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar gällande 
betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans och översänder 
det som sitt eget till Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst och 
funktionshinderpolitik. 

Ärendet 

Socialdepartementet har skickat ut betänkandet Stärkt rätt till personlig 
assistans (SOU 2021:37) på remiss. Marks kommun ges möjlighet att lämna 
synpunkter på remissen. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 
Socialdepartementet senast den 1 oktober 2021. 

 

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. 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra 
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter, vilket 
Marks kommun erbjudits. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter 
på förslagen eller materialet i betänkandet. 

Ärendets behandling 

Se socialförvaltningens tjänsteutlåtande, med bilagor, den 25 augusti 2021, 
där det föreslås att socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar 
gällande betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans och 
översänder det som sitt eget till Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst 
och funktionshinderpolitik. 

 

Se även arbetsutskottets anteckning, den 30 augusti 2021, § 33. 

Dagens sammanträde 

Verksamhetschef Elisabeth Kroon föredrar ärendet. 

Beslutsgång 

Johan Lepp (L) föreslår följande beslut: 
 

Socialnämnden antar förvaltningens förslag på remissvar gällande 

betänkandet SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans och översänder 
det som sitt eget till Socialdepartementet, Enheten för socialtjänst och 
funktionshinderpolitik. 

 

Förslaget antas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 

2021-09-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

forts. § 83 

 

Beslut skickas till 

Socialdepartementet, 

per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se samt kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se 
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