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Svar på interpellation om LSS 

Benny Lindholms (L) har i en interpellation ställt frågor kring Försäkringskassans beslut om 

insatser enligt LSS och hur det påverkar Uppsala kommun.  

 

Hur märker Uppsala kommun av regeringens och statsrådet Åsa Regnérs (S) spardirektiv? 

 

Ett antal prejudicerande domar har förändrat Försäkringskassans bedömning av de 

grundläggande behov 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 kommunen och även 

regionen i större utsträckning ansvarar för att tillgodose behov inom dessa områden. Uppsala 

kommun märker detta genom att personer som tidigare beviljades assistans från 

Försäkringskassan nu får avslag och därför ansöker hos kommunen. 

 

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

konsekvenserna inte fullt ut bedömas. Ytterligare en sak som försvårar en bedömning av de 

ekonomiska konsekvenserna är att Försäkringskassan har ett antal pågående ärenden där 

uppföljning ännu ej har genomförts enligt de nya bedömningsgrundera. Förvaltningen kan 

dock konstatera att kostnaderna för personlig assistans enligt LSS har ökat och ett rimligt 

antagande är att de kommer att ytterligare öka. De sammanlagda kostnadsökningarna kan 

komma att ligga i intervallet 10 – 20 miljoner kronor per år. 

 

 

Innebär spardirektiven att Uppsalabor i behov av personlig assistans inte längre får rätt 

hjälp och att deras levnadsvillkor försämrats? 

 

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, regioner eller 

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

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

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

 

 

Hur många personliga assistenter berörs av minskad arbetstid eller uppsägning i vår 

kommun? Vilka kostnader medför detta för Uppsala kommun? 

 

Inga personliga assistenter anställda i Uppsala kommun har hittills berörts på grund av 

förändringar i statens styrning inom området. Det handlar istället om en förskjutning av 

kostnader från stat till kommuner och även till regioner/landsting.  
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Hur många har till följd av regeringens direktiv fått ett ökat ansvar för att ta hand om sina 

närstående? Vad innebär detta för deras inkomst och för kommunens skatteintäkter? 

 

Bland de ärenden som Försäkringskassan under den senaste tiden har avslagit finns barn 

under 17 år med bl.a. behov av hjälp med att andas och intag av mat. Då regionen anser att 

detta är egenvård så har det medfört att föräldrar/vårdnadshavare har fått ett ökat ansvar för 

vården av sitt barn. Dialogen mellan Region Uppsala och Uppsala kommun har den senaste 

tiden handlat om både ansvar och kostnad för egenvården för dessa barn. Hur förändringarna 

har påverkat familjernas inkomst och kommunens skatteintäkter har inte undersökts. Ett 

rimligt antagande är dock att dessa inte har påverkats i någon högre grad eftersom de nya 

bedömningsgrunderna primärt innebär att ärenden överförs från Försäkringskassan till landets 

kommuner och regioner. 

 

I skrivande stund har Försäkringskassans nya bedömning påverkat nedanstående nio ärenden: 

o Fyra barn- eller ungdomsärenden har inkommit sedan maj 2016. Dessa ärenden, som har 

assistans nästan dygnet runt, har inte prövats av Försäkringskassan pga de nya 

prejudicerande domarna.  

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

ansvaret har överförts till kommunen.  

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

minskat antalet timmar för sondmatning. Dessa timmar tillgodoses nu inom 

omsorgsnämndens regi.  

Förutom dessa ärenden så är i nuläget ytterligare två ärenden på ingång med ansökningar till 

kommunen. 
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