Socialutskottets betänkande
2018/19:SoU16

Rättelse i lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genom lagändringen
rättas felaktiga hänvisningar i 23 c, 23 d och 23 f §§. Utskottet föreslår även
vissa smärre ändringar av redaktionell karaktär.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 15 mars 2019.

Behandlade förslag
Utskottet lägger på eget initiativ fram förslaget till lagändring.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Riksdagen antar utskottets förslag i bilagan till lag om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Stockholm den 5 februari 2019
På socialutskottets vägnar

Acko Ankarberg Johansson
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Acko Ankarberg Johansson (KD),
Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Mikael
Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Karin Rågsjö (V), Ulrika Heindorff (M),
Carina Ståhl Herrstedt (SD), Dag Larsson (S), Lina Nordquist (L), Christina
Östberg (SD), Pernilla Stålhammar (MP), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen
(M), Clara Aranda (SD) och Pia Steensland (KD).
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Utskottets överväganden
Rättelse i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar utskottets förslag till lag om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade om att
rätta felaktiga hänvisningar i 23 c, 23 d och 23 f §§ samt göra vissa
smärre ändringar av redaktionell karaktär.

Utskottets ställningstagande
I regeringens proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda
regler för upphandling inom välfärden föreslog regeringen att tillståndsplikt
skulle införas för bl.a. verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av
kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. I propositionen
föreslogs även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar
för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt bl.a. LSS. Propositionen
behandlades i finansutskottets betänkande 2017/18:FiU44 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden.
I propositionen föreslogs bl.a. att två nya paragrafer skulle införas i
anslutning till den huvudsakliga tillståndsparagrafen 23 § LSS och att de skulle
betecknas 23 a § och 23 b §. Vidare föreslogs att de dittills gällande 23 a–d §§
skulle betecknas 23 c–f §§.
Finansutskottet biföll regeringens lagförslag, och riksdagen beslutade i
enlighet med finansutskottets förslag (rskr. 2017/18:356). Lagförslagen trädde
i kraft den 1 januari 2019 (SFS 2018:1155).
Av förbiseende kom 23 c, 23 d och 23 f §§ att innehålla hänvisningar till
23 a och 23 b §§ i stället för till rätteligen 23 c och 23 d §§. Detta har varken
varit riksdagens eller regeringens avsikt.
Utskottet föreslår därför på eget initiativ och i enlighet med 9 kap. 16 §
riksdagsordningen att riksdagen genom att anta utskottets förslag till lag om
ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
rättar 23 c, 23 d och 23 f §§ på redovisat sätt. Lagändringen föreslås träda
i kraft den 15 mars 2019.
Utskottet har inte begärt något yttrande från Lagrådet eftersom Lagrådets
granskning skulle sakna betydelse på grund av frågans beskaffenhet.
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BILAGA

Utskottets lagförslag
Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Härigenom föreskrivs att 23 c, 23 d och 23 f §§ lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Utskottets förslag
23 c §1

Bestämmelserna i 21 a och
21 b §§ gäller i tillämpliga delar i
enskild verksamhet. Anteckningar
och andra uppgifter i en personakt
som tillhör en sådan sammanställning
av uppgifter som avses i lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall
bevaras och därefter gallras två år
efter det att den sista anteckningen
gjordes i akten. Uppgifterna skall
dock inte gallras så länge uppgifter
om samma person inte har gallrats
enligt andra stycket.
Uppgifter i en sammanställning
som avses i lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten
skall gallras två år efter det att de
förhållanden som uppgifterna avser
har upphört.
Gallringen skall vara avslutad
senast kalenderåret efter det att
gallringsskyldigheten inträdde.
Den nämnd som beslutat om en
insats som genomförs i en enskild
verksamhet får träffa avtal med den
som bedriver verksamheten om att
handlingar skall överlämnas till
nämnden när gallringsskyldigheten

1

Bestämmelserna i 21 a och
21 b §§ gäller i tillämpliga delar i
enskild verksamhet. Anteckningar
och andra uppgifter i en personakt
som tillhör en sådan sammanställning
av uppgifter som avses i lagen
(2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska
bevaras och därefter gallras två år
efter det att den sista anteckningen
gjordes i akten. Uppgifterna ska dock
inte gallras så länge uppgifter om
samma person inte har gallrats enligt
andra stycket.
Uppgifter i en sammanställning
som avses i lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten
ska gallras två år efter det att de
förhållanden som uppgifterna avser
har upphört.
Gallringen ska vara avslutad
senast kalenderåret efter det att
gallringsskyldigheten inträdde.
Den nämnd som beslutat om en
insats som genomförs i en enskild
verksamhet får träffa avtal med den
som bedriver verksamheten om att
handlingar ska överlämnas till
nämnden när gallringsskyldigheten

Senaste lydelse 2018:1155.
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UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG

inträder. Detta gäller dock inte
sådana handlingar som avses i 23 b §.

inträder. Detta gäller dock inte
sådana handlingar som avses i 23 d §.

23 d §2
Handlingar i en personakt i
enskild verksamhet som avser barn
som placerats eller tagits emot i
bostad med särskild service för barn
som
behöver
bo
utanför
föräldrahemmet skall överlämnas för
bevarande till den nämnd som
beslutat
om
insatsen,
när
gallringsskyldigheten enligt 23 a §
första stycket inträder.
När gallringsskyldigheten enligt
23 a § första stycket inträder skall
handlingar i enskild verksamhet, av
hänsyn till forskningens behov, i ett
representativt urval av kommuner
och i övriga kommuner i fråga om ett
representativt urval av personer
överlämnas för bevarande till den
nämnd som beslutat om insatsen.

Handlingar i en personakt i
enskild verksamhet som avser barn
som placerats eller tagits emot i
bostad med särskild service för barn
som
behöver
bo
utanför
föräldrahemmet ska överlämnas för
bevarande till den nämnd som
beslutat
om
insatsen,
när
gallringsskyldigheten enligt 23 c §
första stycket inträder.
När gallringsskyldigheten enligt
23 c § första stycket inträder ska
handlingar i enskild verksamhet, av
hänsyn till forskningens behov, i ett
representativt urval av kommuner
och i övriga kommuner i fråga om ett
representativt urval av personer
överlämnas för bevarande till den
nämnd som beslutat om insatsen.

23 f §3
Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i enskild
verksamhet ska tas om hand
1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att
handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen, eller
3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett
påtagligt behov av att akten tas om hand.
En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte
finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av
den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.
Personakter som tagits om hand
Personakter som tagits om hand
ska förvaras avskilda hos arkiv- ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där myndigheten i den kommun där
akterna omhändertagits. Personakter akterna omhändertagits. Personakter
ska bevaras i minst två år från det att ska bevaras i minst två år från det att
2
3

6

Senaste lydelse 2018:1155.
Senaste lydelse 2018:1155.

UTSKOTTETS LAGFÖRSLAG
BILAGA

de kom in till arkivmyndigheten,
dock får handlingar som avses i
23 b § inte gallras. En myndighet
som har hand om en personakt som
har omhändertagits har, om en
uppgift ur akten begärs för ett särskilt
fall, samma skyldighet att lämna
uppgiften som den haft som ansvarat
för akten före omhändertagandet.

2018/19:SoU16

de kom in till arkivmyndigheten,
dock får handlingar som avses i
23 d § inte gallras. En myndighet
som har hand om en personakt som
har omhändertagits har, om en
uppgift ur akten begärs för ett särskilt
fall, samma skyldighet att lämna
uppgiften som den haft som ansvarat
för akten före omhändertagandet.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2019.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019
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