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Svar på interpellation ställd av Pia Steensland (KD) om
rätt till personlig assistans i Strängnäs kommun
Pia Steensland (KD) ställde på kommunfullmäktiges möte 2019-04-29 en
interpellation tillsocialnämndens Bodil Mellgren (S) om rätt till personlig
assistans i Strängnäs kommun.
Fråga: Krävs det en minimi-nivå av ett visst antal timmar
grundläggande behov för att en person som omfattas av en
personkrets inom LSS ska ha rätt till personlig assistans av Strängnäs
kommun?
Svar: Vid utredningen av rätten till insatsen personlig assistent görs en
bedömning av hur omfattande det grundläggande behovet är. Om det kan anses
”ringa” så utreds inte övriga behov. Vad som kan anses vara ”ringa” är en
individuell bedömning, men runt 4-5 timmar/vecka är ett mått som används. Det
går inte att rakt av säga att enskild måste ha grundläggande behov överstigande
dessa timmar för att ha rätt till personlig assistent. I RÅ 2009 ref 57 fastställs att
någon undre tidsgräns inte kan ställas för att ha rätt till personlig assistans enl. 9
§ 2 LSS. Dock: den som är i behov av hjälp med de grundläggande behoven i
mycket begränsad omfattning kan inte anses ha rätt till personlig assistans. En
samlad bedömning ska dock alltid göras och hänsyn ska tas till om det stöd som
behövs är av en mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det
förutsätter någon specifik kompetens.
Fråga: Görs det vid Strängnäs kommun en helhetsbedömning av den
tid det tar att utöva för det grundläggande behovet, eller är det bara
de delar av det grundläggande behovet som anses vara av
integritetskänslig karaktär som anses vara assistanseberättigande?
Exempelvis bara den tid det tar att koppla på och av slangen vid
sondmatning, d.v.s. inte den tid det tar för näringen att föras in i
kroppen.
Svar: Det görs en helhetsbedömning. Det för – och efterarbete som utförs i
samband med sondmatning bedöms inte vara någonting som ingår i
grundläggande behov utan bedöms vara ett övrigt behov. I Strängnäs beviljas tid
för för-och efterarbete i samband med sondmatningen i det enskilda ärendet,
men det görs alltid en individuell bedömning.

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

2/2

Fråga: Görs det en bedömning av kostnaden av den personliga
assistansen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? Med andra ord
görs det i samband med kommunens utredning vid ansökan av
personlig assistans någon konsekvensbeskrivning av hur ett avslag
skulle påverka exempelvis den sökandeslivskvalitet, möjligheten att
utföra ett arbete, den sökandes och anhörigas risk att drabbas av
psykisk ohälsa samt de anhörigas risk att drabbas av sjukskrivning
och eventuella syskons rätt till att tillgodogöra sig föräldrarnas
föräldraansvar.
Svar: Nej. Det som bedöms är rätten till den sökta insatsen utifrån de rekvisit
som uppställs i lagen, förarbeten och rättspraxis. En utredning om personlig
assistans (och övriga insatser) ska utmynna i
 Personkretstillhörighet
 Den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses
 Den bedömning som gjorts av den enskildes behov
 Den bedömning som har gjorts av om den enskildes behov tillgodoses på
annat sätt
 Mål för insats som föreslås
När det gäller avlastning så kan den som har rätt till personlig assistans beviljas
andra insatser enligt LSS eller SoL ex vis korttidsplats, läger mm, så att
föräldrarna får avlösning och tillfälle att i högre grad fungera som förälder till
eventuella syskon.
Fråga: Sker det kontinuerlig kompetensutbildning av kommunens
handläggare som beslutar om LSS och SoL- insatser?
Svar: Ja, de fyra handläggarna har i år haft en heldagsutbildning med en av
landets ledande utbildare i området. De har regelbunden handledning i grupp
med extern handledare samt i grupp och enskilt med gruppledare. Handläggarna
utbildas också internt i IBIC, Individens Behov I Centrum (ett behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens behov). Utifrån
medarbetarsamtal erhåller handläggarna det behov av fortbildning och stöd som
då framkommit.

Bodil Mellgren (S)
Ordförande socialnämnden

Till Kommunfullmäktige i Strängnäs
2019-03-21
INTERPELLATION
VEM HAR RÄTT TILL PERSONLIG ASSISTANS I STRÄNGNÄS KOMMUN?
LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – är en rättighetslagstiftning som ska garantera
människor med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. En frihetsreform som
inte minst genom rätten till personlig assistans har höjt livskvalitén för många människor. En laglig rätt att
leva – inte bara överleva.
Men 2016 gav den Socialdemokratiskt ledda regeringen uppdrag till Försäkringskassan att bryta utvecklingen
av antalet assistanstimmar. Konsekvensen blev förödande. Till följd av Försäkringskassans tuffare
bedömningar har ungefär 1 700 personer med omfattande behov förlorat sin assistans helt eller fått
avsevärd färre timmar beviljade. Allt fler personer får dessutom avslag på sin första ansökan.
När rätten till personlig assistans via staten (Försäkringskassan) går förlorad är det kommunens ansvar att ge
personer med omfattande funktionsnedsättning det stöd de behöver för att klara sin vardag och att vara
fullt ut delaktiga i samhället på sina villkor enligt intentionen med LSS.
Det är ett stort ansvar som faller på kommunerna. LSS är en rättighetslagstiftning. För oss kristdemokrater är
det därför avgörande att det vid bedömning av assistansbehovet är personens behov som blir avgörande för
vilken stöd som kommunen kommer erbjuda. Det finns inga ekonomiska vinster när indragning av personlig
assistansen ger ett sämre stöd, ett ökat mänskligt lidande och i många fall ökade samhällsekonomiska
kostnader.
Med anledning av ovanstående vill vi ställa följande frågor till Bodil Mellgren (S) i egenskap av
ordförande i Socialnämnden:
1. Krävs det en minimi-nivå av ett visst antal timmar grundläggande behov för att en person som
omfattas av en personkrets inom LSS ska få rätt till personlig assistans av Strängnäs kommun?
2. Görs det vid Strängnäs kommun en helhetsbedömning av den tid det tar att utöva assistansen för
det grundläggande behovet, eller är det bara de delar av det grundläggande behovet som anses vara
av integritetskänslig karaktär som anses vara assistanseberättigande? Exempelvis bara den tid det
tar att koppla på och av slangen vid sondmatning, dvs inte den tid det tar för näringen att föras in i
kroppen.
3. Görs det en bedömning av kostnaden av den personliga assistansen ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv? Med andra ord görs det i samband med kommunens utredning vid ansökan av personlig
assistans någon konsekvensbeskrivning av hur ett avslag skulle påverka exempelvis den sökandes
livskvalitet, möjlighet att utföra ett arbete, den sökandes och anhörigas risk att drabbas av psykisk
ohälsa samt de anhörigas riks att drabbas av sjukskriving och eventuella syskons rätt att tillgodogöra
sig föräldrarnas föräldraansvar.
4. Sker det kontinuerlig kompensutbildning av kommunens handläggare som beslutar om LSS och SoLinsatser?
Kristdemokraterna genom
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