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Sammanträdesdatum
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- SOCIALA NÄMNDEN -

Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen i Heby, kl 08.00  

Beslutande Leif Nilsson, (V), ordförande
Mats Jennische, (M)
Kristina Pettersson, (S)
Karl-Arne Larsson, (C)
Gerd Carlsson,  (C)

Övriga deltagande Tjänstemän
Rita Stenlund, nämndsekreterare
Anna Jonsson, förvaltningschef

Utses att justera

Justeringens 
plats och tid

Gerd Carlsson 

Kommunkontoret i Heby, 4 februari 2009, omedelbar 
justering

Sekreterare Paragraf  7

Rita Stenlund 

Ordförande

Leif Nilsson

Justerande

Gerd Carlsson 
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Sociala nämnden 

Sammanträdesdatum 4 februari 2009

Datum för 
anslags uppsättande 5 februari 2009

Datum för 
anslags nedtagande 27 februari 2009

Förvaringsplats för
protokollet Kommunkontoret, Heby

Underskrift

Rita Stenlund

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2
Sammanträdesdatum
4 februari 2009

- SOCIALA NÄMNDEN -

Sn § 7

Remissvar, LSS-kommitténs slutbetänkande 
”Möjlighet att leva som andra” 
Sociala nämndens beslut

• Sociala nämnden antar remissvar 4 februari 2009 som sitt eget.

 Sammanfattning
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, är till sin konstruktion en rättighetslag, det vill säga en lag som 
i sin helhet reglerar stat och kommuns skyldigheter att ge den 
enskilde individen vissa rättigheter. Det är den enskildes behov och 
rättigheter som ska styra resurstilldelningen oavsett de tillgängliga 
ekonomiska resurserna. I betänkandet SOU 2008:77 föreslås vissa 
förändringar i ovanstående lag samt ändringar gällande lagen 
(1993:389) om assistansersättning, LASS.

Sammantaget bedömer vi det som positivt att LSS-kommittén har 
fastslagit att LSS ska finnas kvar som en rättighetslag och att ett 
barnperspektiv införs i LSS. Vi anser det också positivt att ett 
samlat statligt ansvar för personlig assistans föreslås, dock anser vi 
att staten bör ta över ansvaret för finansiering och beslut gällande 
samtliga LSS-insatser.

Beslutsunderlag
Heby kommuns remissvar, 4 februari 2009, på LSS-kommitténs 
slutbetänkande ”Möjlighet att leva som andra”, ny LSS-lag, 

Delges + bil
Socialdepartementet
Förvaltningschef vård och omsorg

Paragrafen justeras omedelbart

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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