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§ 222 Svar på remiss - Enhetlig och effektiv
marknadskontroll (SOU 2020:49)
Ärendenummer: Ks 998/2020
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Utrikesdepartementet har inkommit till Örebro kommun med erbjudandet om
att lämna synpunkter på betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU
2020:49). I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk
lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om
marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (EU:s marknadskontrollförordning). Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att göra
reglerna på produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att
förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter på det
harmonierade området. EU:s marknads-kontrollförordning reglerar hur
medlemsstaternas marknadskontroll ska organiseras, finansieras och
genomföras. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 16
juli 2021.
Utredningen föreslår att den svenska regleringen av marknadskontroll ska
samlas i en ny sektorsövergripande lag som kompletterar EU-förordningen.
Utredningen föreslår att kommuner inte längre ska utgöra marknadskontrollmyndigheter men att de ska fortsätta utföra uppgifter som innebär
marknadskontroll i samband med sin ordinarie tillsyn.
Örebro kommun ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag men
lämnar vissa synpunkter.
Beslutsunderlag

Betänkande, ”Enhetlig och effektiv marknadskontroll”, SOU 2020:49
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12
Yttrande, 2020-11-16
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Utrikesdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 223 Svar på remiss - huvudbetänkandet Innovation
genom information (SOU 2020:55)
Ärendenummer: Ks 1096/2020
Handläggare: Anders Edlund
Ärendebeskrivning

Infrastrukturdepartementet har inkommit till Örebro kommun med en remiss
gällande betänkandet ”Innovation genom information” (SOU 2020:55).
Utredningen har haft som uppdrag lämna de förslag som ett genomförande av
öppna data-direktivet (omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv
2003/98/EG) ger anledning till. Direktivet har som mål att stärka
dataekonomin samt att stimulera innovation genom att öka mängden
information från den offentligs sektorn. I utredningens uppdrag har legat att
utvärdera lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen, analysera behovet av författningsförändringar för att
genomföra öppna data-direktivet och säkerställa en ändamålsenlig nationell
reglering, som ut ett rättsligt perspektiv, främjar och stödjer den offentliga
förvaltningens arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan digital
information. I uppdraget ligger också att föreslå en tydligare reglering av
avgiftsuttag för allmänna handlingar i elektronisk form.
Utredningen förslår nya bestämmelser formas i en ny öppna data-lag. Lagen
ska i huvudsak reglera vilka format och med vilka avgifter och andra villkor
information ska tillhandahållas. De som begär så ska kunna ta del av
informationen digitalt. Myndigheterna bör också ta egna initiativ för att
tillgängliggöra digital information.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-11
Yttrande, 2020-11-16
Betänkande, ”Innovation genom information”, SOU 2020:55
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen:
1. Yttrandet antas och överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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§ 224 Svar på remiss - SOU 2018:88 LSS-utredningen
Ärendenummer: Ks 1102/2020
Handläggare: Anna Pettersson, Oliver Hagvall
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över
betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” (SOU
2018:88).
Utredningen har utrett delar av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Den har också utrett assistansersättningen, som hör
till socialförsäkringsbalken. Utredningen har haft två huvudsyften: (1) statens
kostnader för personlig assistans får inte bli högre än de är idag, (2) insatserna
inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna.
Utredningen föreslår att en ny lag om stöd och service till vissa personer med
funktionsnedsättning ska ersätta den nuvarande lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. De tre grupperna inom lagens personkrets föreslås
vara kvar. Däremot ska personkretsbestämmelsen moderniseras för att
motsvara dagens begreppsbildning.
Utredningen föreslår flera förändringar gällande insatserna i LSS. Bland annat
föreslås en ny insats, personlig service och boendestöd. Utredningen föreslår
också att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans och att
ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd.
Om förslagen genomförs beräknar utredningen att statens kostnader kommer
att minska med cirka 600 miljoner kronor varje år. Utredningen beräknar att
kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 och 400 miljoner
kronor om året.
Utredningen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022.
Sista svarsdag är 12 november, men Örebro kommun har beviljats förlängd
svarstid på grund av att Socialdepartementet inledningsvis missade att remittera
betänkandet till Örebro kommun.
Kommunstyrelsen lämnar ett antal synpunkter på betänkandets förslag.
Ärendet hanteras parallellt i Programnämnd social välfärd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-11-17
Yttrande, 2020-11-17
Remiss: betänkande ”Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen”, del 1 och 2 (SOU 2018:88)
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Förslag till beslut

Programnämnd social välfärds förslag till Kommunstyrelsen:
1. Förslag till yttrande antas och överlämnas till Socialdepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkande

Anders Åhrlin (M) yrkar på att lägga till följande stycke i Örebro kommuns
yttrande:
”Örebro kommun vill även understryka hur viktigt det är att bekämpa den
organiserade brottsligheten som riktar in sig på att utnyttja
assistansersättningen. Pengar som samhället avsätter till LSS ska ge människor
med omfattande funktionsnedsättning en möjlighet att leva ett liv som andra,
inte göda kriminell verksamhet.
Med detta som bakgrund anser vi att en utredning bör tillsättas med
målsättningen att införa ett statligt helhetsansvar för den personliga
assistansen.”
Karolina Wallström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag,
samt till att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet.
Kenneth Handberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens
förslag, samt bifall till det första stycket i Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande:
”Örebro kommun vill även understryka hur viktigt det är att bekämpa den
organiserade brottsligheten som riktar in sig på att utnyttja
assistansersättningen. Pengar som samhället avsätter till LSS ska ge människor
med omfattande funktionsnedsättning en möjlighet att leva ett liv som andra,
inte göda kriminell verksamhet,
Kenneth Handberg (S) yrkar även avslag det andra stycket i Anders Åhrlins
(M) tilläggsyrkande:
"Med detta som bakgrund anser vi att en utredning bör tillsättas med
målsättningen att införa ett statligt helhetsansvar för den personliga
assistansen.”
Proposition

Ordförande Kenneth Handberg (S) finner att det utöver Kenneth Handbergs
(S) med fleras bifallsyrkande till Kommunstyrelseförvaltningens förslag finns
ett tilläggsyrkande från Anders Åhrlin (M). Till tilläggsyrkandets första stycke
finns ett bifallsyrkande från Kenneth Handberg (S). Kenneth Handberg (S) har
även yrkat avslag på tilläggsyrkandets andra stycke. Slutligen finns ett yrkande
om att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet från Karolina Wallström
(L).
Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Först tar
Kommunstyrelsens ställning till Kenneth Handbergs (S) med fleras
bifallsyrkande till Kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därefter ställs första
stycket i Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande under proposition och därefter
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ställs andra stycket i Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande mot Kenneth
Handbergs (S) avslagsyrkande. Slutligen tar Kommunstyrelsen ställning till
Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer Kenneth Handbergs (S) med fleras bifallsyrkande till
Kommunstyrelseförvaltningens förslag under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Därefter ställer ordföranden första
stycket i Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att
Kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Därefter ställer ordföranden andra
stycket i Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande mot Kenneth
Handbergs (S) avslagsyrkande finner att detta avslås. Slutligen ställer
ordföranden Karolina Wallströms (L) yrkande om att få lämna ett särskilt
yttrande till protokollet under proposition och finner att Kommunstyrelsen
godkänner detta.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Reviderat förslag till yttrande antas och överlämnas till Socialdepartementet.
2. Karolina Wallström (L) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Kommunstyrelsen
2020-12-08
Ks1102/2020

SOU remiss 2018:88 LSS-utredningen
Liberalerna har historiskt stridit för LSS därför att det är en av de största frihetsreformerna i svensk
historia. Den striden är konstant och det är viktigt att politiken inte endast talar om hur viktigt det är,
utan aktivt bidar med förändringar som säkerställer friheten för den enskilde.
Lagstiftningen ska bygga på möjlighet till goda levnadsvillkor, delaktighet och inflytande från den
enskilde och möjlighet att leva som andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
ska utgå från FN:s funktionsrättskonvention, kunskapsunderlag från myndigheter, forskning och
tillsynsresultat. Det är viktigt att se behovet utifrån ett helhetsperspektiv runt den funktionsnedsatte.
Med det som bakgrund vill Liberalerna i Örebro skicka med ytterligare några synpunkter utöver de
Örebro kommun lämnar.

5.3.6 Övervägande - personlig service och boendestöd.
Liberalerna ser mycket positivt på att fler personer ges möjligheten att få insatser
inom LSS. Det är viktigt att LSS också inkluderar de människor som har en mindre
omfattande funktionsnedsättning. Idag är insatserna mer utsprida, en person kan ha
insatser från hemtjänst eller boendestöd via socialtjänsten och ledsagning enligt
LSS. Genom att slå ihop det till en insats inom LSS blir det mer flexibelt för den som
behöver stöd, och ger mer makt till den enskilde. Detta är tänkt att ersätta den
befintliga LSS-insatsen ledsagarservice och kan innebära till exempel praktisk hjälp i
hemmet, motivationsåtgärder ledsagning till aktiviteter etcetera.
Liberalerna tycker det är ett bra förslag men ställer sig tveksamma till
formuleringen ”boendestöd”. Insatsen ska inte endast knytas till bostaden utan ska
också ge den enskilde ökade möjligheter till delaktighet i
samhällslivet. ”Vardagsstöd” är en bättre formulering för insatsen. Det är viktigt att
denna insats inte tar över rätten till personlig assistent.

7.3.5 Övervägande-kontaktperson
Kontaktperson är helt enkelt någon som hjälper till att få meningsfulla fritidsaktiviteter
för den som på grund av en omfattande funktionsnedsättning har svårt med detta.
Med gruppaktiviteter skulle en kontaktperson kunna samla flera i en aktivitet. Att få
möjligheten till ökad samvara med andra med olika inslag av aktiviteter bör ses som
positiv. Den som hellre vill göra saker på egen hand måste få göra det. Det får inte

användas som besparingsåtgärd. Detta ska självklar vara helt frivilligt för den som
deltar. Liberalerna ser dock ett behov av ett förtydligande kring hur samtycke ska
inhämtas ifrån personer med nedsatt beslutsförmåga.
8.2.6 Det är viktigt för liberalerna att påpeka att daglig verksamhet ska vara en aktivitet som över tid
kan utvecklas till möjlighet att nå ett arbete på reguljära arbetsmarknaden och inte skapa en
inlåsningseffekt. Att befinna sig på daglig verksamhet är inte samma som att man saknar
arbetsförmåga. Sysselsättningen ska vara en väg till arbete och inte ett hinder för att få ersättning från
Försäkringskassan.
14.5 Omprövning och uppföljning.
Utredningens förslag är att assistansbeslut ska omprövas vart tredje år och att det då
inte ska omprövas i grunden utan bara ”ändrade förhållanden som hänför sig till den
enskilde”. Liberalerna tycker att det är rimligt med en regelbunden uppföljning av
behovet av assistans. Hur omfattande denna uppföljning ska vara och hur ofta den ska
göras bör dock avgöras individuellt.

Utöver
Ut över detta vill Liberalerna lyfta Habiliteringsersättningen. Den ersättningen bör vara
obligatorisk för kommunerna att betala. Det finns också anledning att se över namnen.
Ett mer lämpligt namn skulle kunna vara dagersättning. Liberalerna vill också lyft fram
förslaget om att habiliteringsersättning även ska kunna betalas ut till den som har daglig
verksamhet enligt SoL. Vilket liberalerna ställer sig positiva till.
Avslutningsvis anser Liberalerna att det staten bör ta över hela ansvaret för personlig
assistans. Idag är ansvaret delat. Den som behöver minst 20 timmar för grundläggande
behov får hela sin personliga assistans från staten, den som har mindre behov men
ändå tillhör målgruppen kan få assistans från kommunen. Liberalerna har länge
förespråkat att staten ska ta över hela ansvaret. Detta är viktigt för att skapa en
likvärdigheten och trygga friheten för den enskilde.

Karolina Wallström
Liberalerna i Örebro kommun

Yngve Alkman

