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§

283

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) om framtagande av
underlag för remiss angående framtida inriktning av LSSutbyggnad

FSN-2019-1316
Sammanfattning

Enligt beslut i funktionsstödsnämnden (2019-09-23 §124) avseende nämndinitiativ från
Vänsterpartiet har funktionsstödsförvaltningen skickat remissunderlag gällande framtida
inriktning för utbyggnaden av gruppboende enligt LSS (bostad med särskild service för vuxna
enligt 9 § 9 LSS samt bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS) till
organisationer knutna till förvaltningens brukarråd. Remissvar har inkommit via brukarråd
och genom skriftliga yttranden från tre organisationer.
Funktionsstödsnämnden föreslås att efter remissförfarandet se över funktionsprogrammet.
Revidering av funktionsprogrammet görs i separat ärende (FSN-2018-527).
Beslut

1. Funktionsstödsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till funktionsstödsnämnden
efter föreslagen förändring
Yrkanden
Roko Kursar (L) föreslår att förslag till beslut 2: Funktionsstödsnämnden avser att efter genomförd
remissrunda revidera Funktionsprogram, bostad med särskild service enligt LSS stryks.
Beslutsgång
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet därmed
överlämnar ärendet till funktionsstödsnämnden med följande förslag till beslut:
1. Funktionsstödsnämnden godkänner redovisningen av inkomna remissvar och synpunkter.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse FSN -AU 191203 - Nämndinitiativ från Vänsterpartiet (V) kring
framtida inriktning av LSS-utbyggnad
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