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Remiss personlig assistans sondmatning 

  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att i remissvar 
bifalla de förslag till lagändringar som socialdepartementet föreslår.  

 

Sammanfattning  

Socialdepartementet, enheten för funktionshinder, föreslår ändringar i 
Socialförsäkringsbalken (51 kap. 6§) samt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade(1993:387) (LSS) gällande 9 a § samt ny paragraf i 9 f §. Ändring-
ar gäller personlig assistans och innebär att samtliga hjälpmoment som avser 
andning och måltider med sondmatning ska vara assistansgrundande. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun är utsedd som remissinstans. Remissvar skall ha kommit 
Socialdepartementet tillhanda senast den 9 december 2019.  

I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när 
det gäller hjälp med andning och sondmatning. Vidare föreslås att hjälpbehov som 
ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när 
det gäller andning och sondmatning.  

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser föreslås 
gälla för personlig assistans och assistansersättning som avser tid före 
ikraftträdandet. Vårdbidrag som lämnas enligt socialförsäkringsbalken i dess lydelse 
före den 1 januari 2019 ska likställas med omvårdnadsbidrag och därför inte heller 
påverka barnets rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
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Skälen till förslag om ändringar som föreslås i promemorian syftar till att skydda 
utsatta personer och bör därför träda i kraft vid tidigast möjligaste tidpunkt som 
bedömts vara den 1 juli 2020. 

Förslag till ändring i socialförsäkringsbalken 51 kap. 6 §, sker genom en ny andra 
mening i första stycket som tydliggör undantaget gällande att samtliga hjälpmoment 
vid andning och måltider med sondmatning ska vara assistansgrundande.  

Förslag till ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 a 
§, sker genom en ny andra mening i första stycket som är ett tillägg och ändring i 
sak är således inte avsedd. Undantaget från bestämmelsen tas in i en ny tredje 
mening där det framgår att samtliga hjälpmoment vid andning och måltider i form 
sondmatning ska vara assistansgrundande. 

Förslag till ändring om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
9 §, sker genom ny paragraf, 9 §, som motsvarar 51 kap 6 § socialförsäkringsbalken.  

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Förslaget bedöms gynna den enskilde, då karaktären på nämnda insatser ställer krav 
på att de ges i sin helhet till brukaren utan uppdelning i olika moment, men även 
familjer och anhöriga som kan få den avlastning som behövs. 

Barnperspektivet  

Barnperspektivet beaktas i högsta grad om lagändring går igenom och bör stärka 
möjligheten för de barn som berörs att få det stöd som behövs för att leva som 
andra i enlighet med den övergripande målsättningen i LSS. FN:s barnkonvention 
lyfter särskilt rätten till särskild omvårdnad för ett barn med funktionsnedsättning, 
och att konventionsstaterna ska, inom ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra 
och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad 
får stöd i enlighet med vad som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och 
föräldrarnas förhållanden eller förhållanden hos andra som tar hand om barnet. 
Sverige har även förbundit sig att följa FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, som kompletterar barnkonventionen.  

Om reglering inte sker kan en konsekvens bli att de berörda barnen inte får den 
trygghet och kontinuitet i hjälpen som behövs för att uppnå målsättningen i LSS.  

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt 

Facklig samverkan 



   

   

 3 (3)  

  

  

 

JAV 

Ej aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt promemorian innebär tillägget i lag ett nytt åliggande för kommunerna och 
aktualiserar frågan om den kommunala finansieringsprincipen. Bedömning är att 
kommunerna inte kommer att påverkas i någon större omfattning och att det 
sannolikt innebär en minskning av kommunens samlade kostnader för LSS. Detta 
beror då på att personer som beviljats en annan insats från kommunen kan bli 
berättigade till den statliga assistansersättningen. Därmed bör förslaget inte 
föranleda någon ekonomisk reglering enligt den kommunala finansieringsprincipen. 

 

Bilagor 

1. Promemoria S2019/04168/FST 
2. Remiss S2019/04168/FST 

 

Sändlista: 

Socialdepartementet 

 

Omsorgsförvaltningen 

 

Caroliina Hejdenberg Lind 
Verksamhetschef FSS 
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