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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-26 kl. 09:00-13:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande) (Mötesordförande §§125-137)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Carin Gustafsson (V)
Albin Schyllert (M)
Gharib Sayed Aly (M) (medverkar digitalt)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Karl Mårtensson (S) (medverkar digitalt)
Pethra Ängquist (S)
Annika Råbrant (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Anfal Saad Mahdi (V)
Ursula Anita Larsson (M) (medverkar digitalt)
Peter Eliasson (M)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Charlotte Widén Odder (tillförordnad förvaltningssdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Helén Jönsson (personalföreträdare Kommunal)
Ellen Andersson (utredare strategiska avdelningen)
Helen Ekeroth (utredare strategiska avdelningen)
Mihaela Covaciu (utredare ekonomiavdelningen)

Utses att justera

Albin Schyllert (M)

Justeringen

2020-11-02

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande

Justerande

...........................................

…………………………………

Roko Kursar (L) §124

Bengt Persson (S) §125-137

...........................................

Albin Schyllert (M)
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Protokollet omfattar

§124
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§

124

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt
LSS och assistansersättningen

FSN-2020-1941
Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden har ombetts yttra sig över remissen Översyn av insatser enligt LSS
och assistansersättningen. Utredningen innehåller förslag på förändringar i LSS-lagstiftningen.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden bifaller Kursars (L) föreslagna förändringar 1, 2, 3 och 4 samt
Gustafssons (V) föreslagna förändring 7, 9 och 10.
(förändringsförslagen återfinns under "Yrkanden")
2. Funktionsstödsnämnden godkänner efter fastställda förändringar yttrandet.
Reservationer
Josefin Anselmsson (M), Albin Schyllert (M), Gharib Aly (M) och Lars-Eric Nelderup (C)
reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 1)
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) reserverar sig mot beslutet. (se
Bilaga 2)
Carin Gustafsson (V) reserverar sig mot beslutet. (se Bilaga 3)
Yrkanden
Roko Kursar (L) yrkar på att nämnden ska göra följande fyra förändringar (förändringsförslag
1-4) i förslaget till yttrande:
Förändringsförslag 1
Under avsnittet ”Generella synpunkter” på sidan 2 (sist i stycke 4) föreslås nämnden ända:
Från: Nämnden ställer sig positiv till hur anhörigperspektivet lyfts i utredningens förslag. I en familj där
någon lever med en livslång funktionsnedsättning är det svårt att undvika att ett ekonomiskt beroende
skapas. Att som föräldrar kunna bibehålla ett yrkesliv utanför familjekretsen kan vara svårt. Med ett
sammanhållet individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer ges en ökad
möjlighet att delta i samhällslivet.
Till: Nämnden ställer sig positiv till hur anhörigperspektivet lyfts i utredningens förslag. I en familj där
någon lever med en livslång funktionsnedsättning är det svårt att undvika att ett ekonomiskt beroende
skapas. Att som föräldrar kunna bibehålla ett yrkesliv utanför familjekretsen kan idag vara svårt.
Detsamma gäller maka, make eller sambo till personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att ett
individuellt anpassat stöd för personer med funktionsnedsättning är utformat på sådant sätt att det
säkerställer möjligheten för dem och deras familjer att delta i yrkes- och samhällslivet.
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Förändringsförslag 2
Under avsnittet ”Personlig assistans (kap 10, 11, 12, 14)” på sidan 8 (i stycke 2) föreslås
nämnden lägga till:
För att minuträkningar ska upphöra bör lagen förtydliga att behovsprövningen ska utgå från en
helhetsbedömning där de faktiska behoven inte är indelade i olika moment eller fragmentiserade i
integritetsnära delar.
Förändringsförslag 3
Under avsnittet ”Personlig assistans (kap 10, 11, 12, 14)” på sidan nio (sist i sista stycket)
föreslås nämnden lägga till:
Vidare instämmer nämnden i utredningens förslag att vid uppföljning ska assistansbeslut inte omprövas i
grunden utan bara ”ändrade förhållanden som hänför sig till den enskilde”, det vill säga att hänsyn endast
ska tas till ändrade behov, inte ändrade regler.
Förändringsförslag 4
Under avsnittet ”Personlig assistans (kap 10, 11, 12, 14)” på sidan 11 (stycke 4) föreslås
nämnden ända:
Från: Avseende förslagen om lägre schablonersättning för personliga assistenter som lever i
hushållsgemenskap vill funktionsstödnämnden framhålla att det är synnerligen angeläget att anhöriga som
anställs som personliga assistenter får samma lön och samma möjligheter till kompensutveckling som övriga
personliga assistenter. Funktionsstödsnämnden menar dock att uppdelningen av schablonen utifrån
hushållsgemenskap kan vara befogad då kostnaden för att hantera dessa ärenden är lägre.
Till: Avseende förslagen om lägre schablonersättning för personliga assistenter som lever i hushållsgemenskap
vill funktionsstödnämnden framhålla att det är synnerligen angeläget att anhöriga som anställs som personliga
assistenter får samma lön och samma möjligheter till kompensutveckling som övriga personliga assistenter.
Därför bör schablonersättningen var densamma oavsett om man lever i hushållsgemenskap eller inte.
Carin Gustafsson (V) yrkar på att nämnden ska göra följande sex förändringar
(förändringsförslag 5-10) i förslaget till yttrande:
Förändringsförslag 5
Under avsnittet "Sammanfattning" på sidan 1 (stycke 1) föreslås nämnden ändra:
Från: Funktionsstödsnämnden ser positivt på många delar i utredningen. Funktionsstödsnämnden är positiv
till en huvudman för personlig assistans, men ser stora utmaningar avseende gränsdragningsproblematiken
mellan stat och kommun. Nämnden är även positiv till insatsen personlig service och boendestöd som bör ge
större möjlighet för de som har behov av stöd i boendet att välja mellan en bostad med särskild service och stöd
i ordinärt boende.
Till: Funktionsstödsnämnden ser positivt enbart på ett fåtal delar av utredningen och avstyrker utredningens
förslag i sin helhet. Nämnden föreslår istället att utredningen görs om och att nämndens synpunkter tas
tillvara på inför en ny utredning. Funktionsstödsnämnden är positiv till en huvudman för personlig assistans
men gränsdragningsproblematiken mellan stat och kommun kvarstår i utredningens förslag. Nämnden ser
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även positivt på insatsen personlig service och boendestöd som bör ge större möjlighet för de som har behov av
stöd i boendet att välja mellan bostad med särskild service och stöd i ordinärt boende. Vidare ser nämnden
positivt på ett uttalat lagstöd för habiliteringsersättning.
Förändringsförslag 6
Under avsnittet "Sammanfattning" på sidan 1 (stycke 2) föreslås nämnden ändra:
Från: Funktionsstödsnämnden anser att de nya insatserna förebyggande pedagogiskt stöd i LSS och
personligt stöd till barn i LSS är svårbedömda. Nämnden menar att de kan ge positiva effekter för
målgrupperna men att de är otydliga, både avseende innehåll samt vem som kan beviljas insatsen.
Till: Funktionsstödsnämnden anser att de nya insatser förebyggande pedagogiskt stöd i LSS och personligt
stöd till barn är alltför svårbedömda.
Förändringsförslag 7
Under avsnittet ”Sammanfattning” på sidan 1 (stycke 3) föreslås nämnden ändra:
Från: Till följd av oklarheter som råder kring insatserna ser nämnden fortfarande risk för
gränsdragningsproblematik mellan Försäkringskassan och kommuner. Konsekvensen av utredningens förslag
blir en övervältring av kostnader till kommunerna vilket nämnden framhåller att kommunerna behöver
kompenseras för.
Till: Till följd av oklarheter som råder mellan insatserna ser nämnden allvarliga risker för
gränsdragningsproblematik mellan Försäkringskassan och kommunerna. Konsekvenserna av utredningens
förslag blir en fortsatt övervältring av kostnader till kommunerna vilket nämnden framhåller att kommunerna
behöver kompenseras för.
Förändringsförslag 8
Under avsnittet "Yttrande" på sidan 2 (stycke 1) föreslås nämnden ändra:
Från: Remissen omfattar enligt missiv från Regeringskansliet inte de förslag som handlar om att begränsa
möjligheterna till assistans för barn under 16 år och för personer med stor och varaktig funktionsnedsättning
samt förslaget om en schablon om 15 timmar för andra personliga behov för personer med assistans. Detta
innebär att funktionsstödsnämnden inte tar hänsyn till dessa förslag i yttrandet. I övrigt kommenterar
nämnden de förslag och bedömningar som nämnden har synpunkter på.
Till: Remissen omfattar enligt missiv från Regeringskansliet inte de förslag som handlar om att begränsa
möjligheterna till assistans för barn under 16 år och för personer med stor och varaktig funktionsnedsättning
samt förslaget om en schablon om 15 timmar för andra personliga behov för personer med assistans.
Besparingskravet är även borttaget. Detta innebär att funktionsstödsnämnden inte tar hänsyn till dessa
förslag i yttrandet. Funktionsstödsnämnden finner det olyckligt att regeringen valt att remittera utredningen
samtidigt som delar av utredningen inte skall besvaras. Remisshanteringen kan, i bästa fall, ge input till en ny
utredning men skapar samtidigt stort merarbete hos alla remissinstanser.
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Förändringsförslag 9
Efter avsnittet ”Generella synpunkter” på sidan 4 (efter stycke 1) föreslås nämnden lägga till:

Personer som omfattas av LSS (kapitel 4.2.2)

Funktionsstödsnämnden ser problem med formuleringarna avseende personkretsarna, framförallt utifrån de
synpunkter som framförs av bland annat Socialstyrelsen, Föreningen för de Neurosedynskadade och
Synskadades riksförbund.
Förändringsförslag 10
Efter avsnittet ”Daglig verksamhet" (kapitel 8.2)” på sidan 7 (efter stycke 2) föreslås
nämnden lägga till:

Habiliteringsersättning (kapitel 8.3)

Funktionsstödsnämnden ser positivt på ett uttalat lagstöd för habiliteringsersättning.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar på att nämnden ska göra följande förändring
Förändringsförslag 11
På lämpligt ställe i yttrande förslås nämnden lägga till:
Yrkesroller ska respekteras. Anhöriga utan utbildning ska inte ha samma ersättning som utbildad personal
Ajournering
Sammanträdet avbryts (ajourneras) i 25 minuter för politiska överläggningar.
Yrkanden, fortsättning
Carin Gustafsson (V) yrkar avslag till Persson Ekströms (SD) tilläggsyrkande.
Roko Kursar (L) yrkar bifall till Gustafssons (V) förändringsförslag 7, 9 och 10 och föreslår
därmed att nämnden med dessa och Kursars (L) egna förändringsförslag godkänner
yttrandet.
Bengt Persson (S) och Erik Hammarström (MP) yrkar bifall till Kursars (L) korrigerade
förslag till yttrande.
Carin Gustafsson (V) yrkar bifall till Kursars (L) samtliga förändringsförslag och föreslår
därmed att nämnden med dessa och Gustafssons (V) egna förändringsförslag godkänner
yttrandet.
Josefin Anselmsson (M) yrkar bifall till Kursars (L) samtliga förändringsförslag och till
Gustafssons (V) samtliga tilläggsförslag och föreslår därmed att nämnden med dessa
godkänner yttrandet.
Lisbeth Persson Ekström (SD) yrkar avslag till Gustafssons (V) samtliga förändringsförslag
och till Kursars (L) samtliga förändringsförslag och föreslår därmed att nämnden godkänner
föreliggande förslag till yttrande med det egna förändringsförslaget.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre (3) förslag till yttrande.
1. Kursars (L) förslag att godkänna yttrandet med de egna förändringsförslagen (1-4) samt
Gustafssons (V) förändringsförslag 7, 9 och 10.
2. Gustafssons (V) förslag att godkänna yttrandet efter de egna förändringsförslaget (510) samt Kursars (L) förändringsförslag (1-4).
3. Ekström Perssons (SD) förslag att godkänna föreliggande förslag till yttrande efter det egna
förändringsförslaget (11).
Ordförande föreslår ett beslutsgång där Kursars (L) förslag utgör huvudförslaget. För att få
fram ett motförslag till huvudförslaget föreslår
ordförande att nämnden först ställer Gustafssons (V) förslag och Ekström Perssons (SD)
förslag mot varandra (så kallad kontrapropositionsordning). Omröstning sker genom att
samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare var och en muntligt redogör för sitt
ställningstagande i ärendet. Detta för att säkerställa god demokratisk ordning vid digital
medverkan.
Ordförande finner att nämnden godkänner föreslagen beslutsgång.
I första röstningsomgången utgör Gustafsson (V) förslag till yttrande alternativ "JA" och
Persson Ekströms (SD) förslag till yttrande alternativ "NEJ". I röstningen får Gustafssons
(V) förslag 5 röster och Persson Ekströms (SD) förslag 2 röster. (6 röstberättigade avstår från
att rösta). Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att Gustafssons (V) förslag till
yttrande ska utgöra motförslag till huvudförslaget.
(Röstresultat redovisas i bilaga 4)
I den avslutande röstningsomgången utgör huvudförslaget alternativ "JA" och motförslaget
alternativ "NEJ". Vid röstningen för huvudförslaget 6 röster och motförslaget 5 röster. (2
röstberättigade avstår från att rösta). Ordförande finner att nämnden därmed beslutar att
godkänna yttrandet med Kursars (L) förändringsförslag 1-4 samt Gustafssons (V)
förändringsförslag 7, 9 och 10.
(Röstresultat redovisas i bilaga 5)
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Förslag till - Yttrande gällande Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, Del 1 & 2 (SOU 2018:88)
- LSS-utredning
Följebrev - Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Besked om förlängd svarstid

Bilaga 1 - FSN 2020-10-26 (§124)
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Reservation

Funktionsstödsnämnden 20201026
Ärende: FSN-2020-1941
Moderaterna och Centerpartiet ser absolut positiva aspekter för medborgare med
funktionsnedsättning lyftas fram i utredningen, men vi önskade ändå att
Funktionsstödsnämnden skulle avstyrka utredningens förslag i sin helhet. Vi står bland
annat bakom en huvudman men tycker att problematiken med gränsdragningen
kvarstår som utredningen ser ut just nu. Vi ser anledning till att göra om utredningen
utifrån att man tagit bort ursprungliga syften och vissa delar som ändå skulle kunna
komma att prägla en framtida implementering. Där finns en viss osäkerhet i vad det är
man vill uppnå och om förändringar i politiska samarbeten därav kan komma att
påverka levnadsförhållandena för vissa medborgare med rättigheter enligt LSS när
man klipper och klistrar snarare än samverkar. Vi har tagit hänsyn till
brukarorganisationernas respons i vårt kommunala perspektiv och delar till stor del
deras oro då det faktiskt bör handla om att förstärka skyddet snarare än att minska
det.

Josefin Anselmsson (M) Albin Schyllert (M) Gharib Aly (M) Lars-Eric Nelderup (C)
Med instämmande av
Halid Osman (C) Peter Eliasson (M) Ursula Larsson (M)

Bilaga 2 - FSN 2020-10-26 (§124)
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Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärendenummer: FSN‐2020‐1941 ärende 2

Remiss från Socialdepartementet‐översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
Vi Sverigedemokrater instämmer i liggande förslag. Alla åtgärder är bra, men det är enormt viktigt
att stävja fusk då det innebär förlust för både människor och ekonomi.
Vi Sverigedemokrater anser det också av stor vikt att yrkesroller ska respekteras. Anhöriga vårdare
ska inte ha samma ersättning som utbildad personal. Den omvårdnad en utbildad personal kan
erbjuda, torde vara betydligt mer kvalificerad, än vad en outbildad närstående kan utföra.
Då våra yrkande inte fick gehör reserverar vi oss i ärendet.

För Sverigedemokraterna Malmö

Lisbeth Persson-Ekström (SD)

Stefan Claesson (SD)

Med instämmande av:
Jane Olin (SD)

Jeanette Persson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Bilaga 3 - FSN 2020-10-26 (§124)
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Vänsterpartiet

Reservation
Funktionsstödsnämnden 201026
Ärende: FSN-2020-1941
Ärende: Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Vänsterpartiet finner det olyckligt att denna utredning ens skickades ut på remiss.
Sedan den skrevs har direktiv ändrats kring väsentliga delar av utredningen (såsom
inskränkningar av rätten till personlig assistans för barn och unga under 16 år samt
timschablon inom personlig assistans) och besparingskrav gällande kostnadsutveckling
av personlig assistans tagits bort men för den som läser mellan rader framstår
fortfarande en bild som Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom; nämligen den att
personer med funktionsnedsättning är en ekonomisk belastning för samhället och
personer vars rättigheter behöver begränsas. Ett vi och ett dem.
Vänsterpartiet anser att hela LSS utredningen bör göras om. I bästa fall ger
remisshanteringen en grund att stå på inför nästa utredning men det ska även hållas i
åtanke den tid och arbete som läggs ner på en remiss som funkisrörelsen i Sverige inte
ställer sig bakom. När en samlad rörelse genom Funktionsrätt Sverige anser att hela
utredningen bör avstyrkas, då måste vi som politiker lyssna. LSS ledord om delaktighet
och självbestämmande faller helt om politiker inte lyssnar på de som berörs av LSS
utredningens förslag.
Vänsterpartiet ser några få positiva delar med utredningens förslag; ett uttalat lagstöd
för habiliteringsersättning, insatsen personlig service och boendestöd samt ett
huvudmannaskap för personlig assistans. Vi ser desto färre oroväckande förslag i den i
1074 sidor långa utredningen. Vi ser inte hur intentionerna med LSS återupprättas och
stärks. Vi ser inte att oklarheter kring om det är Försäkringskassan eller kommunerna
som ska ansvarar för att personer med funktionsnedsättningar på ett enkelt och
rättssäkert sätt får tillgång till de insatser de behöver för att kunna leva som andra utan
en fortsatt hög risk för övervältring av okompenserade kostnader från
Försäkringskassan till kommunerna där medborgare hamnar i kläm gång på gång. Vi ser
inte hur kvalitet inom LSS verksamheter kommer att förbättras och säkerställas av
utredningens förslag. Vi ser inte någon förändring gällande glappet i timersättning för
personlig assistans och löneutveckling.

Bilaga 3 - FSN 2020-10-26 (§124)
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Vänsterpartiet
Vänsterpartiet hade flertalet förslag på ändringar i det yttrande som
funktionsstödsnämnden lämnar, det gläder oss att den styrande minoriteten kunde
ställa sig bakom våra yrkanden kring att även kommentera personkretsarnas
utformning, ett uttalat lagstöd för habiliteringsersättning samt att förtydliga hur
allvarlig risken är att kostnader skjuts från Försäkringskassan till kommunerna. Men
eftersom att våra viktigaste yrkanden avslogs; nämligen de gällande att hela
utredningen bör avstyrkas inte bifölls, reserverade vi oss.

Malmö 2020‐10‐26

Carin Gustafsson
Med instämmande av
Anfal Mahdi

Bilaga 4 - FSN 2020-10-26 (§124)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §124

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen, FSN-2020-1941
Ärende:

Röstlista:
Röstlista från första röstningsomgången - Gustafssons (V) mot Persson Ekströms (SD) förslag
för att utse ett motförslag till huvudförslaget
Ledamot

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5

X
X
2

6
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Bilaga 5 - FSN 2020-10-26 (§124)

Röstresultat

Malmö stad

Funktionsstödsnämnden

Mötesdatum
2020-10-26

Paragraf §124

Remiss från Socialdepartementet - Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen, FSN-2020-1941
Ärende:

Röstlista:
Röstlista från andra röstningsomgången - Huvudförslag mot utsett motförslag
Ledamot

Ja

Roko Kursar (L), Ordförande
Bengt Persson (S), Vice ordförande
Josefin Anselmsson Borg (M), Andre vice ordförande
Ingrid Kristina Andersson (S), Ledamot
Elin Kramer (S), Ledamot
Munir Niazi (S), Ledamot
Erik Hammarström (MP), Ledamot
Carin Gustafsson (V), Ledamot
Albin Schyllert (M), Ledamot
Gharib Sayed Aly (M), Ledamot
Lars-Eric Nelderup (C), Ledamot
Lisbeth Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

6

5

X
X
2
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