
Ett statligt huvudmannaskap för 
personlig assistans 

Huvudmannaskapsutredningen 1

För ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet



Varför ett statligt huvudmannaskap för 
personlig assistans?

• Bättre förutsättningar för likvärdighet, långsiktighet och kvalitet

• Ökade möjligheter att säkerställa korrekta utbetalningar

• Bättre förutsättningar att klara stora och oväntade kostnadsökningar

• Analyserat kommunalt huvudmannaskap
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Hur ett statligt huvudmannaskap kan se ut

• Försäkringskassan ska ansvara för utredning, beslut och 
finansiering

• Försäkringskassan ska även ansvara för tillfälliga utökningar

• Sjuklönekostnader ska ersättas genom timschablonen

• Kommunala beslut om personlig assistans ska föras över utan 
prövning av den enskildes rätt till assistansersättning 

• Staten ska ta över ansvaret från den 1 januari 2026 
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Kommunerna har fortsatt en viktig roll

• Kommuner har kvar det yttersta ansvaret för att utföra assistans

• Ett stärkt samordningsansvar för LSS-insatser

• Kommunerna har fortsatt roll i kontroll av assistansen
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Kvalifikation för rätt till assistansersättning 

• Den nuvarande kvalifikationen för personlig assistans ska 
fortsätta att gälla 

• Nuvarande gräns för assistansersättning 20 timmar i veckan 
tas bort

• Bedömning utifrån kvantitativa och kvalitativa aspekter

• Bäst lever upp till FN:s funktionsrättskonvention

• Alternativt förslag till kvalifikation
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Bättre förutsättningar för uppföljning, insyn och 
god kvalitet

• God kvalitet förtydligas i lag 

• Socialstyrelsen får i uppgift att främja arbetet med god kvalitet

• Försäkringskassan får i uppgift att följa upp kvaliteten i utförd 
assistans
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Medfinansieringen tas bort

• Beslut och finansiering av verksamhet bör hållas ihop

• Inga tydliga tecken på att kommunerna skulle förskjuta 
kostnader till staten

• Medfinansieringen för med sig onödig administration

• Regeringen måste följa upp förändringen
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Ekonomiska konsekvenser

• Besparing av administrativa kostnader: 
240 miljoner kronor årligen

• Kostnader för assistansersättning kan öka ytterligare med:
100 miljoner kronor årligen 

• Total minskning av kostnader: 
140 miljoner kronor årligen

• Engångskostnader för införandet + ackumulerat behov:
46 miljoner kronor + 500 miljoner kronor 

Huvudmannaskapsutredningen 8



Avslutningsvis

Statligt huvudmannaskap är att föredra

• Likvärdighet i hela landet 

• Bättre förutsättningar för uppföljning, insyn 
och god kvalitet

• Kostnadseffektivt

• Bättre förutsättningar för korrekta 
utbetalningar
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