
LAHOLMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

S~TRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-12-03 

Sid 

14 

§ 278 Dnr 2019-000426 

Svar på remiss av promemorian Personlig assistans for samt
liga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av 
sondmatning 

Kommunstyrelsens beslut 
Laholms kommun tillstyrker förslagen i promemorian. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i Pro
memorian om Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som 
avser andning och måltider i form av sondmatning. 

I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment gällande hjälp 
med andning och sondmatning skall utgöra grundläggande behov, 
som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare föreslås att 
hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna 
ge rätt till personlig assistans när det gäller andningshjälp och 
sondmatning. Lagändringen föreslås träda i kraft den l juli 2020. 
Äldre bestämmelser föreslås gälla för personlig assistans och assi
stansersättning som avser tid före ikraftträdandet. 

Socialnämndens beredningsutskott föreslår den 12 november 2019 
§ 261 att Laholms kommun ska tillstyrka förslagen i promemorian. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 26 november 2019 § 268. 
Socialnämndens beredningsutskotts protokoll den 12 november 
2019 § 261. 
Promemorian Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som 
avser andning och måltider i form av sondmatning. 

Beslutet skickas till: 
Socialdepartementet 

Ordforandes signatur: _ _____:~--=:;;_______ Justerandes signatur: ---f-i-J----J(~----"'j~---
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LAHOLMS KOMMUN 

Socialnämndens beredningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-12 

Sid 

5 

§ 261 Dnr 2019-000374 

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning 

och måltider i form av sondmatning 

Beredningsutskottets beslut 

Socialnämndens beredningsutskott beslutar att ställa sig bakom re-

missvar i enlighet med tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019 och 

överlämnar detsamma till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen begär socialnämndens yttrande på Socialdeparte-

mentets remiss. 

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i Prome-

morian om Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser 

andning och måltider i form av sondmatning Remiss 

S2019//04168/FST. I promemorian föreslås att samtliga hjälpmo-

ment gällande hjälp med andning och sondmatning skall utgöra 

grundläggande behov, som kan ge rätt till personlig assistans enligt 

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Vidare föreslås att hjälpbehov som ryms inom det normala föräldra-

ansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller and-

ningshjälp och sondmatning. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Äldre bestäm-

melser föreslås gälla för personlig assistans och assistansersättning 

som avser tid före ikraftträdandet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019 

Remiss från kommunstyrelsen gällande personlig assistans för samt-

liga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sond-

matning. 

Socialnämnden den 22 oktober 2019, § 103 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur: ______________________________ Justerandes signatur: ____________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

       
        

 

 
  

 

 
 

 

   

 

 

  

 

 

  

   

 

  

 

    

  

 

 

   

  

  

   

    

 

 

  

  

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-10-31 

DNR: 2019-000374 

Yttrande till kommunstyrelsen DIAKS 2019–426 

Promemoria om Personlig assistans för samtliga hjälpmoment 
som avser andning och måltider i form av sondmatning 
Remiss S2019//04168/FST 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom remissvar enligt nedan och överlämna detsamma till 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i Promemorian om Personlig assi-

stans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 

Remiss S2019//04168/FST 

I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment gällande hjälp med andning och sondmatning 

skall utgöra grundläggande behov, som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vidare föreslås att hjälpbehov som ryms inom 

det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller andnings-

hjälp och sondmatning. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.Äldre bestämmelser föreslås gälla för 

personlig assistans och assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet. 

Yttrande 

Laholms kommun ställer sig bakom innehållet i Promemorian om Personlig assistans för samt-

liga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning Lagförslag och intent-

ionen med LSS 9 § 2 blir mer tydlig att personer med stora hjälpbehov bedömas som alla andra. 

Har man behov av aktiv hjälp vid sondmatning ska detta bedömas under grundläggande behov 

oavsett vem som ansvarar. Det blir den enskildes behov av stöd och hjälp som ligger till grund 

för bedömningen och inte hur samhället valt att organisera ansvaret för olika behov. Det åligger 

snarare FK att i likhet med kommun och landsting samverka kring individen och dess behov. 

Laholms kommun anser också att lagens intention med denna förändring vad gäller andnings-

hjälp är i rätt riktning avseende intentionen med LSS-lagen, att gå ifrån institutionalisering till att 

se till varje enskild individs behov. Ett förtydligande av andningshjälp är mycket bra då detta 

ofta motsvarar krävande och integritetsnära arbete och ställer krav på samverkan mellan sam-

hällets aktörer. 

Sammantaget medför förslaget att staten tar ett ansvar för de personer som har ett omfattande 

och integritetsnära behov av stöd och hjälp, vilket upplevs som ett gott individperspektiv och un-

derlättar för kommunen samt uppfyller de intentioner som LSS -lagen hade när lagen trädde i 

kraft. 



 

 

 

 

 

  

   

 

 
  

 

 

 

                                  

               

2 (2) 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 19-10-31 

- Remissunderlag bifogat 

Beslutet skickas till 
- Kommunstyrelsen 

Christel Sundberg     Kerstin Örn Eriksson 

Socialchef Avdelningschef LSS /HSL 
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