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Omsorgs- och socialförvaltningen   

Yttrande  

Datum Diarienummer 

2019-10-23  OSN/2019:217  

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer 

Mjölby kommun Burensköldsvägen 

11-13  

0142 - 850 00 www.mjolby.se 791-9848 

Omsorgs- och socialförvaltningen   Telefax e-postadress 

595 80 MJÖLBY  0142-852 26  social@mjolby.se   

Handläggare 
  Kristina Granlund  

Tfn 0142-851 91  
  
Socialdepartementet  

Yttrande avseende promemoria om personlig assistans 

för samtliga hjälpmoment som avser andning och mål-

tider i form av sondmatning  

Författningsförslaget kommer underlätta för kommunerna att bedöma 

individens rätt till insats enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), i den delen som rör föräldraansvar samt ge-

nom ett förtydligande av att behov av hjälp med andning och sond-

matning inte behöver vara integritetskänsliga, för att bedömas som 

grundläggande behov.  

 

Gränsdragningen mellan insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen och 

LSS klargörs inte i författningsförslaget, eftersom det inte förtydligas 

att det är de delar som kan bedömas som egenvård avseende andning 

och sondmatning, som är assistansberättigande.  

 

 

Omsorgs- och socialförvaltningen  

 

 

Caroline Strand  

Tf förvaltningschef   



Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG  

 
 

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Omsorgs- och socialnämnden 2019-10-29 1 (1) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande  

  

§ 189      Dnr OSN/2019:217 

 
Remiss på författningsförslag rörande Personlig assistans för samtliga 
hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning - 
Beslut om yttrande 

 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2019-10-11 inkommit med en remiss med begäran om 

synpunkter rörande en remiss från Socialdepartementet gällande en promemoria om 

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

sondmatning, S2019/04168/FST.  

 

Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 11 november 

2019.  

 
Sammanfattning 

Socialdepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 

promemorian. Kommunstyrelsen har ställt frågan till omsorgs- och socialnämnden 

för att avge ett remissyttrande i frågan, vilket finns som bilaga till 

beslutsunderlaget.  

 
Beslutsunderlag 

- Missiv - Yttrande avseende promemoria för samtliga hjälpmoment som 

avser andning och måltider i form av sondmatning, 2019-10-23 

- Yttrande avseende promemoria om personlig assistans för samtliga 

hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning, 

2019-10-24 

- Remiss från socialdepartementet, 2019-10-11 

- Remiss rörande Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser 

andning och måltider i form av sondmatning, 2019-10-11 

- Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 

måltider i form av sondmatning, 2019-10-11 

 
Beslutsgång 

Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Beslut 
 

Omsorgs- och socialnämnden godkänner omsorgs- och socialförvaltningens 

förslag till yttrande och tillställer detta till kommunstyrelsen 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Akten  

 

 



Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG  

 
 

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Kommunstyrelsen 2019-12-04 1 (1) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande  

  

 

 
§ 312  KS/2019:324 

 

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 
måltider i form av sondmatning - remissvar 

 

Bakgrund 

Regeringskansliet har genom Socialdepartementet skickat en remiss till Mjölby 

kommun angående personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser 

andning och måltider i form av sondmatning. Socialdepartementet önskar svar 

senast 9 december 2019. 

 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss till omsorgs- och socialnämnden för ett 

yttrande.  

 

Sammanfattning 

Omsorgs- och socialnämnden är positiv till författningsförslaget då det underlättar 

bedömningen av individens rätt till stöd enligt Lagen om Stöd och Service, LSS. 

Det saknar dock en gränsdragning mellan insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 

och LSS, det klargörs inte i författningsförslaget. 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs- och socialnämndens yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 223/2019-11-18 

Missiv 

Omsorgs- och socialnämndens beslut § 189/2019-10-29 

Omsorgs- och socialnämndens yttrande 

Socialdepartementets remiss 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs- och socialnämndens 

yttrande avseende remiss ”personlig assistans för samtliga hjälpmoment 

som avser andning och måltider i form av sondmatning” som sin egen. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Socialdepartementet 

Omsorgs- och socialnämnden 

Akten  
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