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Remissvar: Behov av hjälp med andning och
sondmatning
Socialnämnden (fortsatt nämnden) i Skellefteå kommun har getts möjlighet att yttra sig
över förslag till ändringar i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och vill därmed lämna följande synpunkter.
Nämnden tillstyrker förslagen om att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra
grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nämnden ser att det finns en risk att förslaget till lagändring kan medföra ökade
kostnader för kommunerna och vill poängtera vikten av att kommunerna får
ekonomisk ersättning i paritet med de ökade kostnaderna.

Skellefteå kommun
Socialkontoret
Ekonomi- o kvalitetsutveckling
Telefon: 0910-73 50 00

Postadress:
931 85 Skellefteå

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 6
Skellefteå

www.skelleftea.se
Organisationsnummer: 212000-2643
Sida 1(1)

1

1 (1)

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Socialnämnden
§ 56

PROTOKOLLSUTDRAG
2019-03-28

Dnr SN 2019-000106 730

Remittering utav promemorian behov av hjälp
med andning och sondmatning
S2019000767FST.
Sammanfattning
Socialnämnden har mottagit en promemoria från Regeringskansliet om
förslag till förändringar i Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). I promemorian föreslår utredningen att hjälp
med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan
ge rätt till personlig assistans enligt LSS.
Med anledning av den korta svarstiden får socialnämnden svara direkt till
Regeringskansliet.

Konsekvensanalys
Invånare/kund
Personer som tidigare inte varit berättigade till personlig assistans kan,
om ändringen träder i kraft, bli berättigade till insatsen.
Verksamhet
Genom förändringen blir rättsläget i vissa moment oklart till dess att
tilläggen har prövats i domstol, vilket kan medföra fler rättsliga
prövningar. Ärendemängden kan också komma att öka i samband med
förändringen, beroende på hur lagändringen tolkas av enskilda och
brukarorganisationer.
Budget
Enligt utredarens konsekvensanalys antas kostnaderna för kommunerna
kunna minska något i och med förändringen om andning som
grundläggande behov. Det finns dock inte några beräkningar internt som
visar beräknad effekt för Skellefteå kommun.
Jämställdhet
Förslaget kommer alla till del oavsett kön.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner remissvaret.

Yrkande
Erik Vikström (S) och Weidan Gong (V) yrkar att remissvaret ska
formuleras enligt följande:

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag.
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd.
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”Socialnämnden (fortsatt nämnden) i Skellefteå kommun har getts möjlighet att yttra
sig över förslag till ändringar i lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och vill därmed lämna följande synpunkter.
Nämnden tillstyrker förslagen om att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra
grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nämnden ser att det finns en risk att förslaget till lagändring kan medföra ökade
kostnader för kommunerna och vill poängtera vikten av att kommunerna får
ekonomisk ersättning i paritet med de ökade kostnaderna.”

Beslutsgång
Ordförande finner att socialnämnden följer Erik Vikströms (S) och
Weidan Gongs (V) yrkande.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2019-03-18 § 41
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