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Svar på interpellation om insatser enligt LSS 

 
Martin Wisell (KD) har i en interpellation väckt frågan kring Försäkringskassans beslut om 

insatser enligt LSS och hur det påverkar Uppsala kommun.  

 

Ett antal prejudicerande domar har förändrat Försäkringskassans bedömning av de 

grundläggande behoven som ligger till grund för personlig assistans enligt LSS. Exempel på 

detta är stöd för att andas och intag av mat. Detta har medfört att kommuner och landsting i 

större utsträckning ansvarar för att tillgodose behov inom dessa områden.  

 

Kommunen är den yttersta garanten för individens välbefinnande och självbestämmande. Alla 

personer som har behov av stöd och service inom LSS får detta av kommuner, landsting eller 

staten (via Försäkringskassan). En prejudicerande dom som får effekt på Försäkringskassans 

bedömning kompenseras således inom kommunen eller landstinget. På så sätt garanteras varje 

persons stöd, oavsett vilken del av samhället som ansvarar eller verkställer detta stöd. 
 

 

- Hur har, för Uppsala kommuns del, kostnaderna för LSS och SoL påverkats av 

Försäkringskassans strävan att bryta antalet beviljade assistanstimmar? 

 

Under höstterminen och vintern 2016/17 har omsorgsförvaltningen påverkats av dessa 

förändringar på följande sätt: 

o Inom egen regi har två assistansärenden påverkats genom att Försäkringskassan har 

minskat antalet timmar för sondmatning. Detta har kommunen överklagat och vill få 

prövat juridiskt. Under tiden tillgodoses dessa timmar inom omsorgsnämndens regi.  

o Det finns tre vuxenärenden där Försäkringskassans omprövningar har medfört att hela 

ansvaret har överförts till kommunen.  

o Inom Barn och ungdom finns slutligen fyra ärenden som inkommit sedan maj 2016. 

Dessa ärenden, som har assistans nästan dygnet runt, har inte prövats av 

Försäkringskassan pga de nya prejudicerande domarna.  

 

- Hur bedöms Uppsala kommuns kostnader för LSS och SoL påverkas av regeringens 

strävan att bryta kostnadsutvecklingen för personlig assistans? 

 

Då en juridisk process kring omprövningar av ärenden pågår kan de ekonomiska 

konsekvenserna inte fullt ut bedömas. Det kan dock antas att kostnaderna för personlig 

assistans enligt LSS kommer öka. 
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Omsorgsnämndens ordförande 


