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Remissyttrande angående Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Sammanfattning
Socialdepartementet föreslår ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
De ändringar som föreslås ska göra det möjligt för Försäkringskassan och kommunerna att neka en assistansberättigad utbetalning av ersättning för personlig
assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd enligt 23 §
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Hultsfreds kommun ställer sig bakom förslaget men anser att det finns några av
förslagen i promemorian som kan tydliggöras.
3 Utbetalning endast vid tillstånd
3.3 Utbetalning ska inte ske om tillstånd saknas
Hultsfreds kommun ställer sig positiv till förslaget om att assistansersättning
som huvudregel inte ska betalas ut för personlig assistans som har utförts i en
enskild verksamhet som har bedrivits utan tillstånd.
Även förslaget om att ersättning ska betalas ut för tiden fram till att den assistansberättigade har underrättats om att ett tillstånd återkallas anser Hultsfreds
kommun är ett bra förslag som säkrar för den enskilde.
Vidare föreslås att det vid särskilda skäl bör betalas ut en ersättning under en
begränsad tid även när tillstånd saknas. Hultsfreds kommun anser att det behöver förtydligas i lagtexten vad som är särskilda skäl och även vad en begränsad
tid innebär. I förslaget skrivs att det inte bör vara mer än ett fåtal veckor, vilket
kommunen anser är otydligt.
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3.5 Inspektion för vård och omsorg (IVO) ska underrätta Försäkringskassan och berörda kommuner om ett tillstånd återkallas
Det föreslås att IVO ska underrätta både Försäkringskassan och berörda kommuner när en anordnares tillstånd återkallas. Hultsfreds kommun anser att förslaget är bra men att det bör skrivas in att det ska ske skyndsamt. Kommunerna
måste ges möjlighet att hantera den uppkomna situationen och kunna ges möjlighet att erbjuda den assistansberättigade ett annat alternativ.
3.7 Försäkringskassan och kommuner ska anmäla verksamheter utan tillstånd
Hultsfreds kommun anser att förslaget om anmälningsplikt är tydligt och ställer
sig bakom det förslaget.
4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Lagändringarna föreslås ske skyndsamt och förslaget är att de ska träda i kraft
1 november 2021. Hultsfreds kommun anser att 1 november inte är tillräckligt
skyndsamt utan anser att ikraftträdandet bör om möjligt tidigareläggas.
5. Konsekvenser
5.8 Konsekvenser för kommunerna
Förslaget innebär att kommunerna med kort varsel, med hänvisning till kommunernas basansvar för insatsen personlig assistans, kan behöva anordna assistans för en person som anlitat en anordnare som blivit av med tillståndet.
I förslaget skrivs att denna beredskap bör kommunerna ha redan idag då
samma situation kan uppstå vid exempelvis en konkurs. Hultsfreds kommun
anser inte det kommer att innebära någon skillnad mot idag, dessutom är antalet assistansberättigade som berörs av att deras anordnare får sitt tillstånd indraget relativ få, uppskattningsvis berörs ca 40 assistansberättigade per år.
Kommunerna får även ett ansvar att informera den assistansberättigade efter att
ha fått information från IVO. Denna arbetsinsats bedöms som liten beroende av
relativ då relativt få ärenden berörs. Hultsfreds kommun delar den uppfattningen.
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