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

Piteå kommun hänvisar till tidigare remissvar kopplat till andning och måltider i form av 
sondmatning. I övrigt till vill Piteå kommun tillägga detta: 

Under punkt 3 "Samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när det gäller 
andning och sondmatning" framkommer att samtliga hjälpmoment, dvs både förberedelse 
och efterarbete, ska vara assistansgrundande för andning och måltider i form av 
sondmatning oavsett dess karaktär. 

Vidare framgår det att frågan är om åtgärder som utförs före eller efter hjälp med andning 
eller måltider i form av sondmatning bör föreslås ska utgöra grundläggande behov. Dock 
slår promemorian fast att bedömningen är att det saknas skäl att lämna ett sådant förslag. 

Piteå kommun ställer sig kritisk till detta utifrån följande: 

1. Det finns ett problem med att promemorian inte slår fast om åtgärder som utförs 
före eller efter hjälp med andning eller sondmatning definieras som 
grundläggande alternativt övriga behov. Detta då ställningstagandet har stor 
betydelse för vem som blir huvudman, staten eller kommunerna, för beslutet och 
finansieringen av insatsen. Om för- och efterarbetet ingår i de grundläggande 
behoven föreligger en större sannolikhet att den enskilde som ansöker om 
personlig assistans omfattas av den statliga assistansersättningen. Om för- och 
efterarbete inte ingår i de grundläggande behoven finns en överhängande risk att 
ytterligare en kostnadsövervältring från stat till kommunerna kommer att ske. 

2. Ur ett medborgar-/brukarperspektiv framstår detta förslag som ytterst oklart för 
den enskilde som ansöker om personlig assistans om vilken huvudman den ska 
vända sig till med sin ansökan. Detta kopplat till huruvida för- och efterarbete 
ingår i de grundläggande behoven eller de övriga och om de grundläggande 
behoven överstiger 20 timmar per vecka eller inte. 
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I övrigt har Piteå kommun inget mer att tillägga. 

Sven-Gösta Pettersson 
Socialnämndens ordförande 

I detta ärende har Socialnämndens ordförande beslutat. Verksamhetsområdeschef Ann 
Wennerkull har varit föredragande. 
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