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§ 68 

Svar på Remiss - Personlig assistans för samtliga hjälp-
moment som avser andning och måltider i form av sond-
matning (S2019/04168/FST) (von/2019:175)  

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar remissvaret. 

 

Ärende 

Under de senaste åren har det kommit ett antal olika vägledande domar från 
rättsväsendet som har förändrat hur lagstiftningen i vissa frågor gällande in-
satsen personlig assistans tolkas och tillämpas. Det har inneburit att flera 
barn som tidigare varit beviljad assistans för till exempel sondmatning eller 
andning förlorade sin insats. Det här fick stora konsekvenser för enskilda 
barn och deras familjer. Föräldrar vittnade om att de har varit tvungna att 
säga upp sig från sina arbeten för att kunna ta hand om sina barn. De beskri-
ver hur de behöver vaka över sitt barn nätterna igenom för att säkerställa att 
barnet inte får andningsunderhåll. Det är inte rimligt att anse att det ligger 
inom ett normalt föräldraansvar och Botkyrka har vid flera olika tillfällen 
framfört politiskt att det är nödvändigt att få till en förändring, till både För-
säkrings-kassan och regeringen.  
 
Utöver konsekvenserna den nya tillämpningen fick för enskilda familjer 
skapades det också en allmän samhällsdebatt om personlig assistans. En de-
batt som både medborgare som har assistans, deras familjer och  
intresseorganisationer deltog i och där det framfördes en rädsla för att insat-
sen per-sonlig assistans ska förändras till det sämre. 
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är den enda 
rättighetslag som finns i Sverige. Syftet med lagen är att försäkra att de per-
soner som ingår i någon av LSS-personkretsar få möjlighet att leva ett liv 
som andra med goda livsvillkor.  
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Regeringen får inte ha några synpunkter på hur domstolar, Försäkringskas-
san och andra myndigheter tolkar lagen. Men det är regeringens ansvar att 
följa vad konsekvenserna blir för de personer som har rätt till personlig assi-
stans och eventuellt föreslå lagändringar. 
 
Därför är vi mycket positiva till regeringens förslag till lagförändring som i 
praktiken innebär att barn med funktionshinder med rätt till LSS-insatser 
ska kunna få personlig assistans när det gäller andning och sondmatning. 
Det är ett viktigt klargörande och det leder till att förstärka jämlikheten i 
samhället. Men utifrån den samhällsdebatt som varit är det också viktigt att 
regeringen härmed visar att man står upp för LSS och för lagens intentioner.   
 

Särskilt yttrande 

Kia Hjelte (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.  
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet. 
 
 



 

 

 

 

 YTTRANDE 

Vård- och omsorgsnämnden 

2019-11-19 

 

 

Ärende 8 Svar på remiss - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment 

som avser andning och måltider i form av sondmatning 

(von/2019:175)  

 

Vi kan bara beklaga regeringens tidigare beslut när det gäller den här mycket viktiga 

frågan som är så avgörande för den enskilde personens såväl som för de anhöriges liv 

och leverne. Regeringens tidigare beslut och Försäkringskassans hårdare prövning 

orsakade mycket ångest och oro. 

 

Vi välkomnar den lag som trädde i kraft den 1 juli 2019. Där det föreslås 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 (LSS).  

 

Kia Hjelte (M) 
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