Malmö stad

1 (2)

Funktionsstödsnämnden
Datum

2021-02-01

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2020-3275

Kommunstyrelsen

Remiss angående Remiss från Socialdepartementet - Efterlevandestöd för
barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna, Ds 2020:27
STK-2020-1625

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till förslaget att efterlevandestöd inte ska lämnas
för barn eller unga som får vård eller boende som bekostas av det allmänna, enligt lagen
(1993:387) om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade eller som får vård eller
boende inom socialtjänsten.
Idag lämnas varken efterlevandestöd eller underhållsstöd när barnet eller den unge är beviljad insats i form av vård eller boende som bekostas av staten. När det gäller underhållsstöd
lämnas det inte heller vid insatser som bekostas av kommunen. Nämnden anser därför att
det är rätt att bestämmelserna för efterlevandestöd ska motsvara vad som gäller för underhållsstöd till barn och unga i motsvarande situationer. Olikheten i aktuella bestämmelsers
lydelse har medfört att bestämmelsen om när underhållsstöd respektive efterlevandestöd
lämnas tillämpas olika vid samma slags kommunala insatser till barn och unga i form av vård
eller boende enligt LSS eller socialtjänstlagen. Nämnden anser att det ska råda lika ekonomiska förutsättningar för barn och unga med särlevande respektive avlidna föräldrar vid
kommunala insatser som rör vård och boende.
Nämnden har inget att invända mot den föreslagna uppgiftsskyldigheten som innebär att
kommuner ska lämna uppgift till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten när en kommunal insats i form av vård eller boende påbörjas eller avslutas för barnet eller den unge.
Myndigheten inom funktionsstödsförvaltningen skickar i dagsläget underrättelse till
Försäkringskassan om ett barn blir beviljat barnboende enligt 9 § 8 LSS.
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Uppgiftsskyldigheten gäller endast insatser till barn som har rätt till underhållsstöd eller efterlevandestöd. Efterlevandestöd ska inte lämnas när en kommun under en hel kalendermånad
beviljar insats för barnet i form av vård eller boende enligt LSS eller inom socialtjänsten.
Nämnden anser att det är otydligt om inlämningar av uppgifter ska ske varje gång beviljande
av insats till barnet sker. Det ska inte vara myndighetsfunktionen i kommunen som ska ta
ställning till om barnet har rätt till efterlevnadsstöd eller underhållsstöd, utan det ska
Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan göra.
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