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§ 392 Dnr 2019-00577  

 

Yttrande över Socialdepartementets remiss av promemoria 
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser 
andning och måltider i form av sondmatning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över Socialdepartementets remiss av 
promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 
måltider i form av sondmatning:   
 
Förslaget ligger i linje med lagstiftarens ursprungliga intentioner när det gäller 
personlig assistans. Lagförslaget ger tydliga bestämmelser som kommer kunna 
säkerställa att barn med omfattande omvårdnadsbehov får den hjälp och stöd de 
har behov av. 
 
Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete eller när 
sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt riktning och kommer 
möjliggöra att dessa barn kan få rätt till personlig assistans och inte behöver 
begära andra kompletterande insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen.   
      
Bakgrund 
I promemorian föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när 
det gäller hjälp med andning och sondmatning. 
Vidare föreslås att hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska 
kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller andning och sondmatning. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Äldre bestämmelser föreslås 
gälla för personlig assistans och assistansersättning som avser tid före 
ikraftträdandet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 436/2019 föreslagit att kommunstyrelsen lämnar följande 
yttrande över Socialdepartementets remiss av promemoria Personlig assistans för 
samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning: 
 
Förslaget ligger i linje med lagstiftarens ursprungliga intentioner när det 
gäller personlig assistans. Lagförslaget ger tydliga bestämmelser som 
kommer kunna säkerställa att barn med omfattande omvårdnadsbehov 
får den hjälp och stöd de har behov av. 
 
Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete 
eller när sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt 
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riktning och kommer möjliggöra att dessa barn kan få rätt till personlig 
assistans och inte behöver begära andra kompletterande insatser enligt 
LSS eller socialtjänstlagen. 
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har i § 83/2019 föreslagit följande yttrande:  
 
Förslaget ligger i linje med lagstiftarens ursprungliga intentioner när det gäller 
personlig assistans. Lagförslaget ger tydliga bestämmelser som kommer kunna 
säkerställa att barn med omfattande omvårdnadsbehov får den hjälp och stöd de 
har behov av. 
 
Att föräldraansvaret inte ska beaktas i varken förberedelser, efterarbete eller när 
sondmatning och andningsåtgärder utförs är ett steg i rätt 
riktning och kommer möjliggöra att dessa barn kan få rätt till personlig assistans 
och inte behöver begära andra kompletterande insatser enligt LSS eller 
socialtjänstlagen. 
 
Beslutet skickas till 
Socialdepartementet  
 
För kännedom 
Omsorgsnämnden       
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