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 2019-10-17 SN 2019/432 

 Socialnämnden 
 
 

Remissvar över lagförslag om personlig assistans för 

samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider 

S2019/04168/FST 

Förslag till beslut 
Socialnämnden 

1. antar yttrandet som sitt, 
2. vidarebefordrar yttrandet till Socialdepartementet.  

Synpunkter 
Socialnämnden i Kumla kommun har tagit emot Promemorian gällande 
lagförändringen, kommunen ställer sig positivt till föreslagen förändring och 
förtydligande i LSS lagen och har inte övriga synpunkter. 

Sammanfattning  
Utökningen i lagförslaget är kring behoven i 9 a § LSS där man behandlar om vad 
som kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket 
privat och integritetskänslig karaktär.   
 
Samt tillägg 9 f LSS där man behandlar vad som är hjälpbehov som 
vårdnadshavaren normalt ska tillgodose avseende andning  mm.  

Bakgrund 
Riksdagen beslutade den 20 december 2018 ett tillkännagivande (bet. 
2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111) med innebörden att regeringen skyndsamt 
bör återkomma med lagförslag som säkerställer att behov av hjälp med andning 
och sondmatning ska anses vara grundläggande behov som kan ge rätt till 
personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).  
 
Regeringen har genom Socialdepartementets Enheten för familj och sociala 
tjänster har tagit fram en promemoria. I promemorian förslås en ändring i lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gällande hjälp med 
andning och sondmatning. Regeringen har skickat en promemoria på remiss och 
lagändringarna föreslås börja gälla 2 juli 2020. Detta innebär att innan 
regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda 
myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill 
veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även 
allmänheten har rätt att lämna synpunkter. 

Konsekvenser för kommuner 
I Promemorian på sidan 32 punkt 5.2. Konsekvenser för kommunen konstaterar 
man att det innebär ett nytt åliggande för kommunerna och därmed en 
inskränkning i den kommunala självstyrelsen.  

https://assistanskoll.se/_up/behov-av-hjalp-med-andning-och-sondmatning.pdf
https://assistanskoll.se/_up/behov-av-hjalp-med-andning-och-sondmatning.pdf
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Man konstaterar också att det är svårt att uppskatta vilka ekonomiska 
konsekvenser det får för kommunen och man kan inte utesluta att fler personer 
blir berättigade till personlig assistans (istället för enligt SFB) och därmed 
kostnader för kommunerna, det bedöms röra sig om fåtal kommuner. 
 
  
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Gabriella Mueller-Prabin   Anette Sandström 
Förvaltningschef   Utredningssekreterare 
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Socialnämnden 2019-11-21 § 187 Dnr SN 2019/432 

Remissvar över lagförslag för personlig assistans för samtliga 

hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden i Kumla kommun har tagit emot promemorian gällande lagförändringen. 

Kommunen ställer sig positivt till föreslagen förändring och förtydligande i LSS lagen 

och har inte övriga synpunkter. 

  

Utökningen i lagförslaget är kring behoven i 9 a § LSS där man behandlar om vad som 

kan ge rätt till personlig assistans till den del hjälpbehovet är av mycket privat och 

integritetskänslig karaktär.   

  

Samt tillägg 9 f LSS där man behandlar vad som är hjälpbehov som vårdnadshavaren 

normalt ska tillgodose avseende andning  med mera. 

  

Ärendet föredras på gruppmötet.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

1. antar yttrandet som sitt, 

2. vidarebefordrar yttrandet till Socialdepartementet. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden 

1. antar yttrandet som sitt, 

2. vidarebefordrar yttrandet till Socialdepartementet. 

_____ 

Expediering 
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