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Social- och omsorgsnämnden

Behov av hjälp med andning och sondmatning, yttrande
till Socialdepartementet över promemoria
Förslag till beslut
1. Yttrande till socialdepartementet över promemoria S 2019/00767/FST om
behov av hjälp med andning och sondmatning avges enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommun har inbjudits att lämna remissvar över Socialdepartementets Promemoria ”Behov av hjälp med andning och sondmatning”
med förslag om ändring i LSS. Av promemorian framgår bl.a. följande.
Lagändringen initierades av ett riksdagsbeslut den 20 december 2018
varigenom riksdagen uppmanade regeringen att skyndsamt återkomma med ett
lagförslag som säkerställer att andning och sondmatning ska anses vara
grundläggande behov enligt LSS.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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I Promemorian hänvisas till två rättsfall från HFD (2015 ref. 46 i fråga om
andning och HFD 2018 ref. 21 i fråga om sondmatning). Såväl andning som
sondmatning föreslås föras in i uppräkningen av hjälpbehov i 9 a § LSS som
utgör grundläggande behov. Vad gäller införandet av sondmatning som
uttryckligt grundläggande behov avses ändringen bara innebära ett
förtydligande av vad som sedan nyss nämna HFD-avgörande redan utgör
praxis. När det däremot gäller införandet av andning som grundläggande behov
innebär det en ändring i sak eftersom andning sedan nämnda rättsfall från 2015
inte ansetts utgöra ett grundläggande behov utifrån LSS.
Kommunstyrelsens ärendeberedning har överlåtit till social- och omsorgsnämnden att yttra sig över promemorian. Social-och omsorgsförvaltningen har
utarbetat förslag till yttrande. Sammanfattningsvis föreslås kommunen vara
positiv till att andning och sondmatning bör utgöra grundläggande behov vid
tillämpning av LSS.
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Vid varje lagförändring är det dock viktigt att också fundera över hur det i
praktiken kommer att fungera. Gynnande beslut för vilka det saknas möjlighet
att verkställa förändrar i praktiken inte situationen för den enskilde.
Social- och omsorgsnämnden föreslås avge yttrande enligt förvaltningens
förslag.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Yttrandet skickas till:
s.remissvar@regeringskansliet.se. Ange
dnr S2019/00767/FST i ämnesraden på
e-postmeddelandet
kopia till: s.fst@regeringskansliet.se

