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§ 52
Yttrande på remissen Utbetalning av ersättning för personlig assistans vid tillstånd
Ärendenr 2021/14-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen i Luleå kommun har erbjudits möjlighet att lämna yttrande med synpunkter gällande förslaget Utbetalning av ersättning för personlig assistans.
I promemorian 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.
Ändringarna 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.
Socialförvaltningens yttrande:
Socialförvaltningen ställer sig bakom betänkandet och har inget att erinra.
Socialförvaltningen är positiva till förslaget som stärker den enskildes skydd
samt gör det svårare för företag att bedriva verksamhet utan tillstånd vilket
bedöms minska konkurrensen från oseriösa aktörer, stärka tilliten till assistansanordnare och därmed gynna de seriösa aktörerna inom personlig assistans.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-03-11 § 20 föreslagit socialnämnden
besluta att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.
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Beskrivning av ärendet
Ändringarna 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. Förslaget bedöms inte ge några ekonomiska
konsekvenser för stat eller kommunen.
Förslaget bedöms enligt uppgift från Försäkringskassan inte medföra några
ökade kostnader för myndigheten då det till största delen innebär en återgång
till tidigare hantering.
Förslaget innebär också att Försäkringskassan, efter att ha fått information
från IVO om att ett tillstånd har dragits in, ska informera den assistansberättigade om detta. Detta görs redan idag och innebär ingen förändring för myndighetens arbete.
Förslaget innebär vidare en anmälningsplikt för Försäkringskassan om det
finns anledning att tro att assistans anordnas av en enskild som saknar tillstånd att bedriva verksamhet för personlig assistans. Denna uppgift bedöms
kunna hanteras inom nuvarande uppdrag.
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.
Denna beredskap bör kommunerna dock ha redan idag då samma situation
kan uppstå av andra skäl, exempelvis att en anordnare går i konkurs.
Förslaget bör inte medföra någon kostnad för kommunerna, eftersom de kan
ta ut en avgift för den lämnade assistansen (18 § LSS).
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2021.
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Dialog:
Socialförvaltningen har främst genomfört dialog om yttrandet med förvaltningschef, chefer och tjänstemän inom verksamhetsområdena.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser för jämställdheten mellan flickor
och pojkar eller kvinnor och män. Pojkar och män har idag assistansersättning
i högre grad än flickor och kvinnor.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att den ska bidra till ökad
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet bedöms inte ge några ekonomiska konsekvenser för stat och kommun.

Beslutsunderlag
•
•

•

PM avseende Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast
vid tillstånd, S2020/09872, SOC Hid: 2021.55
Socialförvaltningens förslag avseende yttrande över remissen Utbetalning av ersättning för personlig assistans vid tillstånd,
SOC Hid: 2021.752
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-03-11 § 20,
SOC Hid: 2021.878

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Verksamhetschef Vård och omsorg
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