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Information  
 
Gällande ersättningen för personlig assistans enligt LSS 

De senaste åren har det skett en ökning av antalet kommuner som valt att anta en egen 
schablon (annan än vad Försäkringskassan betalar ut) för ersättning av personlig 
assistans. Det är även ett antal kommuner som valt att kräva en redovisning av de 
faktiska kostnaderna för utförandet av assistansen. Detta medför ökade kostnader i 
form av administration och juridiska processer för våra medlemsföretag, vilket påverkar 
den assistansberättigade negativt i form av försämrad kvalitet.  
 
Det är juridiskt möjligt för en kommun att anta en egen schablon för ersättning av 
personlig assistans, men denna måste medge ersättning för faktiska kostnader. I och 
med detta uppstår det ofta en ökad administration i form av granskning av 
redovisningar och skrivande av beslut. Vid nekandet av ersättning riskerar det också leda 
till överklaganden och juridiska processer.  
 
Det har avgjorts ett antal ärenden i domstolar som lett till att några av kommunerna 
med en lägre schablon för personlig assistans valt att återgå till det schablonbelopp som 
fastställts av regeringen. Vi vill med detta brev ge en kort sammanfattning av domarna, 
vilka ni kanske redan tagit del av.  

De ärenden som avgjorts i domstol kan sammanfattas med att kommunen har rätt att 
anta en egen schablon men att den måste medge ersättning för faktiska kostnader. 
Avseende de faktiska kostnaderna har domstolarna godkänt i stort sett alla kostnader, 
som är mindre eller lika stora som den ersättning som Försäkringskassan betalar ut.1   

 

 

 

                                                      
1 Kammarrätten i Sundsvall mål 450-13. Beloppet skäligt – översteg inte FK schablon – trots hög 
administrationsavgift. Kammarrätten angav att det bör vara relativt fritt för anordnaren att fördela 
kostnadsrätten i Göteborg, mål 7131-13 och 5425-14. Kammarrätten återförvisade ärendena till kommunen 
för beräkning av de faktiska kostnaderna.  
Kammarrätten i Göteborg mål 2405-15 mfl. Faktura till kund visade de faktiska kostnaderna. 
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Ersätta faktiska kostnader 

Det är inte troligt att domstolarna framöver skulle komma fram till något annat än att 
kommunerna är skyldiga att ersätta faktiska kostnader och att dessa får anses skäliga så 
länge de inte överstiger den ersättning Försäkringskassan betalar ut. Eventuella framtida 
processer kommer antagligen enbart avse hur de faktiska kostnaderna ska redovisas. 
Domstolarna har godtagit att en faktura till kund visar den faktiska kostnaden. Det har 
även godtagits administrationsavgifter överstigande de ca 22 kronor som återfinns i 
Försäkringskassans riktlinjer.   

Tillämpningen av en egen schablon eller frångåendet från vad Försäkringskassan utger 
skapar mer kostnader och mer administration för anordnarna och säkert även för 
kommunerna, vilket inte är bra då branschen redan är under en stark ekonomisk press.  

Att driva juridiska processer för även med sig vissa kostnader för kommunerna, vilka 
antagligen i sig överstiger eventuella besparingar som en lägre ersättning skulle 
medgett. Juridiska processer skapar osäkerhet och onödiga kostnader för alla 
inblandade parter. 

Utifrån de vägledande avgöranden som finns idag kan det inte antas att det går att göra 
några besparingar, tvärtom riskerar kostnaderna att öka.  

Bland annat Falköping och Hofors kommun har valt att återgå till den ersättning som 
Försäkringskassan betalar ut.  

 

Från Falköpings kommuns sida anges följande:  

”Socialförvaltningen har, med anledning av senaste rättspraxis som 
behandlat frågan om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig 
assistans, beslutat att ersättning fr.o.m. 1 september 2015 kommer att 
utgår enligt samma schablonbelopp som gäller för assistansersättningen 
enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFB), som för 2015 är fastställt till 
284 kr/utförd assistanstimme.”  
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Hofors kommun anger följande:  

 

Socialnämndens protokoll 141204 §146 

Ärende 

Socialnämnden har vid sammanträde 11 april 2013 beslutat att ersättning motsvarande 80 % 

av Socialförsäkringsbalkens ersättning utgår till privata utförare av LSS-beslut. 

Enligt dom i Kammarrätten (450-13) har den assistentberättigade rätt till ersättning för skäliga 

kostnader för sin assistens. 

Med tanke på tidsåtgången och belastningen på främst handläggarna, föreslås att den 

assistansberättigade erhåller ersättning i enlighet med gällande schablon för utförd assistens 

per timme. Detta medför en ökad kostnad på ca 300 tkr/år. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden 2013-04-11 § 35 

Tjänsteskrivelse, LSS/Psykiatrichef Kenneth Grönlund 2014-10-29 

Muntlig information från socialchef Sussie Holmgren 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att den assistansberättigade erhåller ersättning i enlighet med 

gällande schablon för utförd assistans per timme. 

 

Med anledning av dessa domar vill vi uppmana er att även ni överväger att återgå till 
samma schablonnivå som beslutas av regeringen (284 kr/timme för 2015). Redan idag 
går 3 av 10 privata assistansföretag i förlust, samtidigt som antalet konkurser ökar och 
nyetablerade företag inom branschen sjunker. Med låga marginaler riskerar kvaliteten i 
assistansen försämras och brukaren drabbas negativt. 

Vänligen återkom till oss på info@vardforetagarna.se huruvida ni har för avsikt att 
förändra er ersättning utifrån dessa domar.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Vårdföretagarna 

 
Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och 
omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald 
inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. 
Organisationen har ca 2 000 medlemsföretag med 100 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i 
Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. 
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