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Dnr SON 2020-1058

Social- och omsorgsnämnden

Personlig assistans, justering av timersättning 2021
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Justering av timersättning för personlig assistans 2021 godkänns enligt
social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Linköpings kommun utger ersättning för personlig assistans med samma
belopp till samtliga utförare. För 2020 utges ersättning med 278 kr per utförd
assistanstimme i de fall den personliga assistenten är anhörig till den
assistansberättigade. Motsvarande belopp för icke anhöriganställd personal är
304 kr per utförd assistanstimme.
Beloppet för icke anhöriganställd personal motsvarar den statliga schablonen.
Fr.o.m. 2021-01-01 höjs den statliga schablonen till 314 kr per timme, vilket
motsvarar en höjning med 3,29 %. För icke anhöriganställd personal är det
rimligt att kommunen fortsätter att följa det statliga schablonbeloppet. Med en
uppräkning på 3,29 % för anhöriganställd personal motsvarar det ett timpris på
287 kr.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ersättning för personlig assistans, 2020-11-19
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Bakgrund
Ett flertal utförare av personlig assistans verkar i kommunen. För att vara
assistansutförare i Linköpings kommun krävs tillstånd från inspektionen för
vård och omsorg (IVO), samt att utföraren följer de villkor/riktlinjer som
fastställdes av den dåvarande omsorgsnämnden 2018.
Ersättningsnivån för innevarande år är 304 kr per tim. i de fall den personliga
assistenten inte är en anhörig, vilket motsvarar det schablonbelopp för
personlig assistans som staten årligen fastställer. Motsvarande ersättning för
anhöriganställd personal är 278 kr per tim.
Fr.o.m. 2021-01-01 höjs den statliga schablonen till 314 kr per timme, vilket är
en höjning med 3,29 %. Det bedöms rimligt att kommunen räknar upp
assistansersättningen med motsvarande höjning. För icke anhöriganställd
personal innebär det 314 kr per tim. och för anhöriganställd personal 287 kr per
tim.
I översyn av LSS SOU 2018:88 är ett av förslagen en differentierad ersättning
för anhörig- respektive icke anhöriganställd personal, vilket ligger helt i linje
med det system som kommunen tillämpar.
Ekonomiska konsekvenser
Beräknat på att antalet timmar inte förändras innebär den höjda timersättningen
en kostnadsökning på ca 2 mkr. räknat på helår. Uppräkningen av nämndens
ram för 2021 är inte klar, men med en prognostiserad uppräkning på 2 % skulle
det på helår medföra ett underskott på ca 766 tkr.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 7 december
2020.
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