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Yttrande över myndighetens remiss: Promemorian Utbetalning av ersättning för
personlig assistans endast vid tillstånd (KS 2020-01195)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun anser att de författningsförslag promemorian lämnar är bra och relevanta.
Kommunen instämmer därför i stort i promemorians förslag.
Kommunens inställning i detalj
Vid särskilda skäl bör ersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd
saknas
I förslaget beskrivs att det i vissa fall kan finnas särskilda omständigheter, vid plötsligt upphörande av
tillståndet, vilka kan medföra att den assistansberättigade hamnar i en utsatt negativ situation. Vid
dessa situationer bör assistansersättning kunna betalas ut under en begränsad tid även när tillstånd
saknas.
Kommunen anser att dessa särskilda omständigheter samt negativa situationer behöver förtydligas för
att underlätta en tillämpning så att det inte råder några tvivel om när dessa särskilda skäl föreligger. De
särskilda skälen bör vara tydliga för Försäkringskassan och den assistansberättigade likaväl som
kommunen som har basansvar.
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2021-03-23

§ 87
Dnr 2020-01195
Svar på Socialdepartementets remiss om utbetalning av ersättning för
personlig assistans endast vid tillstånd
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-15, och översänder det som sitt
svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets
remiss om utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd. I
promemorian från Socialdepartementet föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken,
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och förordningen
(1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Promemorian föreslår ändringarna som 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.
I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet för
Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg
när en enskild kan antas bedriva verksamhet med personlig assistans utan tillstånd.
Inspektionen för vård och omsorg föreslås även få en skyldighet att informera
berörda kommuner när ett tillstånd att bedriva personlig assistans återkallas.
Inspektionen för vård och omsorg föreslås få större möjligheter att begära in
information i tillsynsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november
2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09, § 103
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Yttrande, 2021-02-15
Nämnden för Individ & familjeomsorg, 2021-02-18, § 7
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, yttrande, 2021-02-10
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-15
Promemoria - Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd,
S2020/09872, 2020-12-23
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.
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