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Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till personlig 
assistans (SOU 2021:37) 

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Region Kalmar län är positiv till att grundläggande behov tydliggörs och att 

personlig assistans ska kunna ges för hälso- och sjukvårdsinsatser.  

Bedömningen är att detta kommer leda till ökad trygghet för den berörda 

individen och dennes anhöriga.  

Förslag till lag om egenvård 

Region Kalmar län ställer sig bakom förslag till lagändring och lag om 

egenvård.  

Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv ser Region Kalmar län många fördelar 

med det nya förslaget inte minst kraven på dokumentation och uppföljning. 

Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det också välkommet med tydligare 

direktiv avseende ansvar för instruktioner och rådgivning till de som utför 

uppföljning på området. Det är även av vikt att huvudmännen på ett enkelt 

och patientdatasäkert sätt kan dela information. 

Det är svårt att i detta läge bedöma vilka kostnader det skulle kunna innebära 

för hälso-och sjukvården i de fall det som i nuläget bedöms som egenvård i 

framtiden istället betraktas som hälso-och sjukvård och ska regleras i avtal 

om utförande. Under implementeringen av förslagen och potentiella 

lagändringar kommer det därför krävas regelbundna kostnadsavstämningar. 

Konsekvenser av utredningens förslag 
Det är av särskild vikt att uppföljningar och kostnadsavstämningar som 

utförs under implementering av förslag och lagändringar sker utifrån utfall så 

att regioner med flera blir korrekt kompenserade. Konsekvenserna gällande 

hemsjukvårdsavtal mellan region och kommuner behöver även beaktas. 

Utredningen tar inte upp finansieringsansvaret när en personlig assistent 

behöver bistå sin brukare under en sjukhusvistelse. Region Kalmar län anser 

att det behöver förtydligas. 



 

 
 

 

 
 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 

2021-09-27 
 

 

 
 

 

 

§ 201  Ärendenummer RS 2021/624 

Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till personlig 
assistans (SOU 2021:37) 

Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över 

betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37). 

Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.   

Bakgrund 

Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Stärkt rätt 

till personlig assistans (SOU 2021:37).  

Utredningen har sett över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans 

för stöd vid egenvårdsinsatser, analyserat och gett förslag på hur rätten till 

personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas och gjort en 

översyn av hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig 

assistans kan smalnas av.  

Sammanfattning av yttrandet 

Region Kalmar län (RKL) ser positivt på de förslag som utredningen 

presenterar för att uppnå en stärkt rätt till personlig assistans. Behovet av en 

stärkt rätt till personlig assistans är något som diskuterats och synliggjorts 

över tid. Det är viktigt att den samverkan som stat, regioner och kommuner 

har fortsätter och utvecklas inom detta område för att nå utredningens förslag 

om förändringar. Förslaget innebär ökade kostnader för offentlig verksamhet 

det är därför av vikt att de ekonomiska fördelningsprinciperna följs samt att 

dessa utvärderas över tid. 

Handlingar 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021 

2. Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 

2021:37) 

3. Sammanfattning av betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 

2021:37) 

 

Protokollsutdrag till: Socialdepartementet, Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen  

 


	Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)
	Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
	Förslag till lag om egenvård
	Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv ser Region Kalmar län många fördelar med det nya förslaget inte minst kraven på dokumentation och uppföljning. Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv är det också välkommet med tydligare direktiv avseende ansvar ...
	Kalmar Region Beslut RSAU 2021-09-27Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans  SOU 202137_.pdf
	§ 201  Ärendenummer RS 2021/624
	Yttrande över betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)
	Beslut
	Bakgrund
	Sammanfattning av yttrandet

	Handlingar





