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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Britt Olofsson

2020-11-25

Dnr SON 2020-1059

Social- och omsorgsnämnden

Personlig assistans, revidering av riktlinjer/information
till utförare
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Revidering av riktlinjer till utförare av personlig assistans enligt lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) godkänns enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden fastställde 2018 riktlinjer till utförare av
personlig assistans enligt LSS. Av riktlinjerna framgår vilka krav som
kommunen ställer för att betala ut ersättning för personlig assistans, vilka
underlag utförana ska redovisa samt villkor kring ersättning.
Med anledning av att Försäkringskassan (FK) nu har infört nya villkor för
retroaktiv ersättning behöver kommunens riktlinjer till utförarna revideras.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Revidering av riktlinjer/information till utförare av personlig assistans 202011-25 Bilaga: Villkor för utförare av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS – information och
villkor daterad 2020-11-25
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Bakgrund
2018 fastställde den dåvarande omsorgsnämnden riktlinjer till utförare av
personlig assistans enligt LSS. Riktlinjerna ersatte de avtal som funnits tidigare
med respektive utförare.
I riktlinjerna framgår vilka krav som kommunen ställer på den som vill utföra
personlig assistans. En grundförutsättning är att utföraren har tillstånd från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Villkoren innehåller bl.a. krav för
ersättning och fakturering av utförd assistans, krav på kvalitetsledningssystem,
uppgifter om arbetsgivaransvar samt kunskap och tillämpning av aktuell
lagstiftning.
Med anledning av att FK gjort en förändring av sina riktlinjer för återbetalning
av retroaktiv ersättning behöver kommunens riktlinjer revideras.
Under tiden FK utreder en ansökan om personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken (SFB) finns ofta ett beslut om personlig assistans från
kommunen, som då gäller i avvaktan på FK:s beslut. När FK sedan fattar ett
beslut om assistans gäller beslutet som regel från det datum då personen
ansökte om insatsen. Därmed utbetalas en retroaktiv ersättning. I de fall
kommunen har ersatt utföraren för personlig assistans i avvaktan på FK:s
beslut är det viktigt att den retroaktiva ersättningen återbetalas till kommunen. I
annat fall får kommunen stå för kostnader som ersätts av FK. Det finns också
risk att utföraren får dubbel ersättning.
Tidigare har utförarna i samband med att FK har fattat ett retroaktivt beslut
kunnat skicka in kopior på de tidrapporter och underlag som de skickat till
kommunen för fakturering av personlig assistans enligt LSS. Därefter har FK
betalat ut den retroaktiva ersättningen till utföraren, varpå kommunen därefter
har fakturerat utföraren. På det sättet har kommunen fått tillbaka de pengar som
betalats ut för personlig assistans för den tid då assistansbeslut finns hos FK.
Utifrån FK:s nya riktlinjer måste en privat utförare skicka in underlag till FK
direkt när en person ansöker om personlig assistans hos FK. Gör inte utföraren
det utgår heller ingen retroaktiv ersättning från FK, vilket innebär att
kommunen kan förlora pengar.
För kommunal utförare sker ingen ändring i FK:s hantering. Kommunal
utförare kan även fortsättningsvis skicka in samtliga underlag först då FK har
fattat beslut om personlig assistans. Retroaktiv ersättning skickas därefter till
den kommunala utföraren, och på motsvarande sätt som för privata utförare
fakturerar Social- och omsorgsförvaltningen utföraren på den retroaktiva
ersättningen från FK. Detta under förutsättning att ersättning för personlig
assistans enligt LSS har utgått för den retroaktiva tiden.
I förslag till reviderade riktlinjer tydliggörs riktlinjerna för utförarens ansvar i
samband med retroaktiv ersättning, samt skyldigheten för utförarna att betala
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tillbaka retroaktiv ersättning från FK till kommunen, social- och
omsorgsnämnden.
I övrigt har smärre justeringar gjorts av riktlinjerna. Här handlar det i huvudsak
om en anpassning till rådande förhållanden.
Ekonomiska konsekvenser
För att kommunen inte ska förlora pengar är det viktigt att riktlinjerna ändras
så att retroaktiv ersättning från FK alltid går tillbaka till kommun i de fall
kommunen under den retroaktiva tiden har ersatt utföraren för personlig
assistans enligt LSS.
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.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Riktlinjen publiceras på hemsidan

