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Remissyttrande av promemoria Personlig 
assistans för samtliga hjälpmoment som avser 
andning och måltider i form av sondmatning 

Borlänge kommun har av Socialdepartementet utsetts till remissinstans och har därmed 
bjudits in att lämna synpunkter om promemorian Personlig assistans för samtliga 
hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning. Omsorgsnämnden i 
Borlänge kommun besvarar remissen och ställer sig positiv till de föreslagna lagändringarna 
och då särskilt utifrån beaktandet av barnperspektivet. Omsorgsnämnden (nämnden) ser 
positivt på att andning och måltider i form av sondmatning förtydligas i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt att föräldraansvaret förtydligas även i LSS. 
Nämnden ser även positivt på att sondmatning och andning inte alls ska beaktas som ett 
föräldraansvar då barn med dessa behov får ökad möjlighet att erhålla personlig assistans. 
Lagförändringarna möjliggör kvarboende i föräldrahemmet för barn med komplexa behov 
av hjälp eftersom anhöriga inte behöver belastas i den omfattning som de gör i dagsläget. 
 
Dock ser nämnden att dessa lagändringar riskerar att enbart gynna vissa grupper. Andra 
grupper riskerar att inte få samma möjlighet till assistans. Detta avser främst personer med 
svår epilepsi som kan ha ett omfattande tillsynsbehov. Här finns samma risk kopplat till 
hälsa och ytterst den enskildes liv. Denna grupp har inte möjlighet till personlig assistans 
om hjälp med de grundläggande behoven inte finns utifrån hur lagen är formad och blir 
istället hänvisade till att ansöka om andra insatser. Denna grupp kan vara svår att möta upp 
med andra insatser i hemmet och ges inte samma möjlighet till personligt utformat stöd 
som ges av ett begränsat antal personer. Det kan bli särskilt svårt att tillgodose behov hos 
barn med svår epilepsi. Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) kan komma att väsentligt 
skilja sig åt kommuner emellan.  
 
Gällande resonemanget om att det inte finns behov av särskild reglering som avser rätten 
till personlig assistans för andning och sondmatning under vistelse i annan huvudmans 
ansvar, så anser nämnden att det finns behov av en likvärdig reglering i LSS som redan finns 
i socialförsäkringsbalken (SFB). Formuleringen i 7 § LSS, att en insats enligt lagen inte får 
beviljas om behovet tillgodoses på annat sätt, innebär att behovet faktiskt ska vara 
tillgodosett och det räcker inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Detta kan lämna 
utrymme för tolkning. 
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Frågan som uppkommer är om en insats som ska utföras av annan verksamhet (enligt 
reglering) inte utförs på ett tillfredsställande sätt utifrån den enskildes behov kan anses 
vara faktiskt tillgodosett?  
 
Att en reglering inte införs kan medföra att de som inte anses uppfylla särskilda skäl för att 
beviljas assistansersättning för exempelvis hjälp med andning eller sondmatning vid vistelse 
i verksamhet som annan huvudman ansvarar för, söker om personlig assistans hos 
kommunen där bedömning görs utifrån om behovet faktiskt är tillgodosett eller inte. Risken 
kan bli att kommuner därmed behöver bevilja personlig assistans utöver Försäkringskassans 
beslut om assistansersättning om inte samma reglering som finns i SFB införs i LSS. Därför 
finns således ett behov av att införa en reglering med förtydligande kriterier för vad som 
berättigar personlig assistans inom annan verksamhet även inom LSS. 
 
 
 
Klicka här för att ange namn. 
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