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Remissvar från Uddevalla kommun, Socialtjänsten gällande, 

Stärkt rätt till personlig assistans SOU 2021:137. 

Uddevalla kommun, Socialtjänsten har getts möjlighet att inkomma med synpunkter 

förslaget till Stärkt rätt till personlig assistans, SOU:2021:137. 

Utveckling av synpunkterna 

Av förslaget framgår att syftet är att stärka rätten till personlig assistans för barn. I 

denna del stödjer Uddevalla kommun förslaget till stärkt personlig assistans vid 

egenvård och förtydligandet av hälso- och sjukvårdsansvaret. Detta bör trygga för 

målgruppen och öka säkerheten.  

 

Uddevalla kommun, Socialtjänsten stödjer också förslaget till införande av schabloniserat 

avdrag för föräldraansvar, vilket leder till en ökad rättssäkerhet.  Nivån på avdraget för 

föräldraskap är dock lågt satt i förhållande till barnets ålder, i jämförelse med barn utan 

funktionsnedsättning som är högre. I förslaget framförs att avdrag för föräldraansvar för 

en tvååring ska vara 3 timmar per dygn En tvååring utan funktions-nedsättning skulle inte 

kunna klara sig själv övrig tid utan tillsyn, stöd och omvårdnad.   

 

Av förslagen i betänkandet framgår också att barn/ personer i vissa fall ska beviljas 

kommunal personlig assistans för ett litet hjälpbehov (fåtal timmar), om det är förenligt 

med barnets bästa. Av lagstiftningen framgår att den som beviljas personlig assistans för 

sina grundläggande behov ska ha rätt till en prövning av personlig assistans för övriga 

behov. Här finns en uppenbar risk för ökade kostnader för kommunerna som inte har 

beaktats i utredningen. De barn som har störst behov är vanligen berättigade till 

personlig assistans och får därmed dessa behov tillgodosedda utan särskild prövning. 

Barn/ personer med ett litet hjälpbehov bör få sina behov tillgodosedda på annat sätt, 

genom olika delar inom socialförsäkringsbalken, eller för vuxna personer genom 

insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS alternativt genom insatser inom 

socialtjänstlagen. Uddevalla kommun avstyrker med denna motivering förslaget till 

rätten att beviljas personlig assistans för ett fåtal timmar.   
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