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Remiss - Personlig assistans för samtliga 

hjälpmoment som avser andning och måltider i 

form av sondmatning S2019/04168/FST 
Dnr VON-2019-351     Dpl 01 

 

Ärende 

Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över promemorian om 

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 

måltider i form av sondmatning S2019/04168/FST. Vård- och 

omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen. Remissvaret ska 

skickas till Socialdepartementet senast den 9 december 2019. 

 

Yttrande 

Vård- och omsorgsnämnden anser så som förslaget att andning och 

sondmatning ska ingå i grundläggande behov. Detta för att på så vis 

tillförsäkra goda levnadsvillkor genom insatsen personlig assistans. Utifrån 

nuvarande lagstiftning så finns ingen insats för de barn som har stora 

hjälpbehov med andning och sondmatning inom LSS. Den insats som idag 

beviljas i Karlstads Kommun till dessa familjer är avlastning i hemmet 

enligt 4:1 Socialtjänstlagen. Utifrån att insatsen verkställs genom hemtjänst 

så blir det en större personalgrupp till skillnad mot ett assistansbeslut där 

man har en liten personalgrupp till barnet. Vård- och omsorgsnämnden 

anser att lagförslaget ger en likvärdig handläggning oavsett 

kommuntillhörighet. 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm Barenfeld Gunilla Öberg 

ordförande vård- och omsorgsnämnden vård- och omsorgsdirektör 
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§ 4 
 

Remiss - Personlig assistans för samtliga 

hjälpmoment som avser andning och måltider i 

form av sondmatning S2019/04168/FST 
Dnr VON-2019-351     Dpl 01 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar godkänns och skickas till 

Socialdepartementet som Karlstads kommuns svar på remissen. 

 

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 Personlig 

assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av 

sondmatning (dnr S2019/04168/FST). Vård- och omsorgsnämnden har fått i 

uppdrag att besvara remissen. Remissvaret ska skickas till Socialdepartementet 

senast den 9 december 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar den 28 oktober 2019. 

Remiss - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 

måltider i form av sondmatning, dnr S2019/04168/FST. 

Promemoria - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 

måltider i form av sondmatning, dnr S2019/04168/FST. 

 

Beslutet skickas till 

Socialdepartementet 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

kopia till: s.fst@regeringskansliet.se 
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