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Redovisning av beredd motion om utökad valfrihet genom 
införande av en LSS-peng, motionär: Carina Lund (M) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige överlämnande 2013-06-10, §55, motionen till 
socialnämnden för beredning. 

I motionen ffireslås att en utredning görs i syfte att omfördela dagens LSS
medel för daglig verksamhet till att bli en LSS-peng där aktuella personer 
själva kan välja vem som skall hjälpa dem i utvecklingen av sin dagliga 
verksamhet. En LSS-peng bör införas senast under första halvåret 2014. 

Socialnämnden beslutar 2013-12-10,§ 107, att uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 2014-04-01, presentera en utredning kring 
valfrihet gällande daglig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
- Motion från Carina Lund (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10, §55. 

Socialnämndens beslut 2013-12-10, § 107. 
Tjänsteskrivelse 2014-01-14 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-01-21, § 18 .. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-03, § 20. 

Kommunfullmäktiges hantering av ärendet: 

Yrkande 
Eva Staake (S) yrkar på följande beslut: 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut 
om att genomföra en utredning om valfrihet för daglig 
verksamhet, att bifalla motionens första att-sats. 

2. Fullmäktige beslutar avslå motionens andra att-sats. 

Inlägg från Carina Lund (M) som tackar ror svaret på motionen och 
instämmer med Eva Staake (S) att en utredning ska göras innan utbetalning. 

Omröstningsordning 
Efter debatten konstaterar ordföranden att dels föreligger styrelsens förslag 
till beslut och dels Eva Staakes (S) förslag till beslut. Ordföranden föreslår 
att de båda rorslagen prövas mot varandra Fullmäktige godkänner detta. 
Efter omröstningen finner ordföranden att fullmäktige beslutar i enlighet 
med Eva Staakes (S) förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens beslut om att 
geno:mfOra en utredning av valfrihet för daglig verksamhet, att bifaJla 
motionens första att-sats. 

2. Fullmäktige beslutar avslå motionens andra att-sats. 

Beslutsexpediering 
SociaJnämnden 
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