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Ärende

Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över promemorian om
behov av hjälp med andning och sondmatning (dnr S2019/00767/FST).
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen.
Remissvaret ska skickas till Socialdepartementet senast den 18 april 2019.
Yttrande

Vård- och omsorgsnämnden anser så som förslaget att andning och
sondmatning ska ingå i grundläggande behov för att på så vis tillförsäkra
goda levnadsvillkor genom insatsen assistans och därigenom tillförsäkra en
mer likvärdig rättspraxis i hela landet.
Det finns fler förslag på förändringar i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som bland annat innebär att personer under 16 år
inte längre ska ha rätt att ansöka om assistans utan hänvisas till ny insats
enligt LSS. Ansvaret för dessa barn återgår då till kommunens ansvar vilket
kan bli aktuellt år 2022. Detta förslag kan innebära ökade kostnader för
kommunerna. Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun förutsätter
att kommunerna då kompenseras för detta.

Christian Holm Barenfeld
ordförande vård- och omsorgsnämnden

Gunilla Öberg
vård- och omsorgsdirektör
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Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar godkänns och skickas till
Socialdepartementet som Karlstads kommuns svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Anmälan om jäv

Tony Skoglund (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över promemorian om behov av
hjälp med andning och sondmatning (dnr S2019/00767/FST). Vård- och
omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen. Remissvaret ska skickas
till Socialdepartementet senast den 18 april 2019.
Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteyttrande den 22 mars 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar den 22 mars 2019.
Remiss - Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning, dnr
S2019/00767/FST.
Promemoria - Behov av hjälp med andning och sondmatning, dnr
S2019/00767/FST.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
s.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia s.fst@regeringskansliet.se
______
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