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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-06-23

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl: 14.10 - 14.40

Beslutande Inga-Maj Eleholt (C)
Linda Strömblad (C)
Kjell Thelin (S)
Kjell Olsson (S)
Jörg Neumann (M)
Emanuel Larsson (KD)
Pelle Gullberg (S)
Jessica Flod Malmgren (S)
Ove Gustavsson (S)
Urban Nilsson (C)
Kenneth Magnusson (C)
Bengt-Ove Eriksson (V), deltar på distans
Mattias Johansson (SD)
Anders Gustafsson (SD)
Linda Petersson (SD)

Annika Andersson, tf. socialchefÖvriga deltagande
Susanna Olsen, verksamhetschef
Martina Curenstam, utvecklingsledare/projektledare Combine
Joel Halldin, förvaltningscontroller
Petra Johansson, vik. nämndsekreterare

Utses att justera Kjell Thelin (S)

Justeringens Kommunhuset i Gislaved den 23 juni kl: xx.xx
plats och tid

Under- Paragrafer 72 - 72
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Petra Johansson

Ordförande ……………………………………………………………………

Inga-Maj Eleholt (C)

Justerande ..........................................................................................................................................

Kjell Thelin (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Paragrafer 72 - 72Sammanträdesdatum 2020-06-23

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020-06-24 anslags nedtagande 2020-07-17

Förvaringsplats Socialförvaltningens kansli
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….
Petra Johansson

Utdragsbestyrkande
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Sn §72 Dnr: SN.2020.46 1.9.1

SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent

Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar och översänder det till
Socialdepartementet.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Gislaveds kommun har fått uppdraget att besvara remissen:
Översyn av yrket personlig assistans (SOU 2020:01). Socialförvaltningen har
berett ärendet och hämtat synpunkter från funktionshinderverksamheten där
personlig assistans ingår.

Syftet med utredningen har varit att göra en översyn av yrket personlig
assistent, att undersöka hur arbetsförhållanden ser ut hos arbetsgivare i olika
sektorer. Dessutom har det i utredningens uppdrag även ingått att undersöka
vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket personlig assistent och hur behoven
av kompetens tillgodoses. De förslag i utredningen som behandlats:

· Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett nationellt utbildnings- och
kunskapsmaterial om personlig assistans.

· Regeringen ger en lämplig myndighet i uppdrag att kartlägga i vilken
utsträckning assistansanvändare ansöker och får beslut om ett förhöjt
timbelopp

· Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att
genomföra en tillsyn av hur regelverket om egenvård och vård på delegation
tillämpas vid personlig assistans

· Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd om
egenvård och hälsa- och sjukvård på delegation inom personlig assistans

· Lagstiftningen ändras så att assistenternas arbetsgivare ansvarar för sin
personals sjuklönekostnader och därmed får starkare incitament att
förebygga sjukdom och arbetsskador för sina anställda

· I lagen (1993:384) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förs
in ett krav på att erbjuda assistenter kollektivavtalsliknande villkor för att få
anordna personlig assistans

· Regeringen ser över lagen (1970:943) om arbetstid i husligt arbete i syfte att
modernisera utformningen av lagen så den blir lättare att tillämpa

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar där förvaltningen
föreslår att utredningens förslag tillstyrkes.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse till nämnd daterad 2 Juni 2020
Remissvar PDF Gislaveds kommun Översikt av yrket personlig assistent SOU
2020 01
Sammanfattning SOU 2020 01 Personlig assistans
Protokoll 2020-06-09 - Snau §44
Regeringskansliet Remiss Översyn av yrket personlig assistent

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

https://SN.2020.46
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Beslutet skickas till:
Socialdepartementet
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerares signatur Utdragsbestyrkande


	Protokoll Sn 2020-06-23_1 §(72-72)
	Sid:2 Sn §72 SN.2020.46

