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Svar på frågor ställda till majoriteten (S) i omsorgsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att med vad som anförs nedan anse frågorna besvarade. 
 
Ärendet 
Vid omsorgsnämndens sammanträde den 23 november 2017, ställdes frågor till majoriteten 
(S) angående LSS. 
 
Som svar på frågorna anförs: 
Försäkringskassans nya bedömningar grundar sig på nya domar. Försäkringskassan anpassar 
därmed sina bedömningar så att de stämmer överens med gällande praxis.  
 
Vi anser att grundregeln för omsorgsnämndens myndighetsutövning bör vila på samma grund, 
det vill säga att gällande praxis ska vara vägledande för de beslut som fattas. När det gäller de 
förändringar inom personlig assistans som frågeställarna lyfter så anser vi att de nya domarna 
har medfört olyckliga effekter. Vi har därför vidtagit ett antal åtgärder för avhjälpa dessa 
negativa effekter. Vi har t ex fört fram våra åsikter på nationell nivå i våra partier. Vi har 
också arbetat tillsammans med regionen för att hitta lösningar på de gemensamma problem 
som domarna har skapat. 
 
Omsorgsnämndens kommunbidrag uppgår år 2018 till 1 578 miljoner. Det är en ökning med 
58 miljoner jämfört med årets kommunbidrag. Förvaltningen arbetar just nu med att lägga 
budget för år 2018 och vår förhoppning är att assistansärendena ska rymmas inom ram. 
 
 
För omsorgsnämndens majoritet (S) 
 
 
Eva Christiernin (S) 
Ordförande 
 
 



 

 

Fråga till (S) majoriteten i Omsorgsnämnden, Uppsala 

Den förändring som Försäkringskassan har genomfört angående LSS och i den personlig 
assistans har medfört kraftiga försämringar för personer med LSS beslut. Främst visar sig 
detta inom grundläggande behov (§9a LSS) vad gäller stöd vid sondmatning eller 
andningshjälp. Förutom dessa två faktorer har nu försäkringskassan även nekat assistans vid 
förflyttning mellan två aktiviteter. 

Dessa försämringar har dels skapat stor oro bland de behövande och deras anhöriga, dels 
skapat förseningar då överklaganden måste behandlas, men också förorsakat 
kostnadsförflyttning till berörda kommuner. Uppsala kommun har hittills fått en ökad kostnad 
av 20 miljoner kr på årsbasis fördelat på 10 barn (14 mnkr) och 5 vuxna (6mnkr). Några av 
dessa har haft tidigare beslut från försäkringskassan, men ett antal av dem är nya beslut. 

Frågor till majoriteten i Omsorgsnämnden: 

- Kommer majoriteten att följa samma hårda linje som Försäkringskassan? 
- Hur kommer majoriteten att lösa problemet med fördröjningarna och utförandena för 

de som får vänta med beviljning? 
- Har majoriteten tagit höjd för de ökade kostnaderna för LSS besluten och om så inte, 

inom vilka områden minskas kostnaderna? 

 

Uppsala den 23 november 2017 

 

 

Angelique Prinz Blix (L) 

 

Stig Rådahl (M) 

 

Rebecca Larson (C) 

 

Evelina Solem (KD) 
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