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Med anledning av Inspektionen för 
Socialförsäkringens projekt om statlig 
assistansersättning till kommunerna 

Vårdföretagarna, Bransch Personlig assistans, vill med anledning av ”Saik-

projektet” om statlig assistansersättning i kommunerna, kortfattat beskriva 

några exempel på iakttagelser som vi gjort. Självklart svarar vi gärna på 

andra frågor om assistansersättning. Vi har cirka 220 medlemsföretag inom 

personlig assistans, många små företag men även medelstora och de allra 

största företagen är medlemmar hos oss. Sammantaget har vi en stor 

kompetens och kunskap kring dessa frågor genom alla våra medlemmar runt 

om i landet.  

 

Exempel på iakttagelser; 

 

Kommunerna har inte flest kunder med störst behov 

Det är ett vanligt förekommande missförstånd att kommunerna har högre 

kostnader för att de inte kan avböja en assistansberättigad som väljer 

kommunen som utförare. Detta är fel. Av diagrammet i SOU 2014:9, kap 

5.7 på sidan 65 framgår att privata företag har flest brukare med fler än 168 

timmar per vecka.  

 

 

Privata företag har högre genomsnittliga löner för assistenter än 
kommunen 

I SOU 2014:9 återger utredaren statistik från SCB som redogör för att 

assistenterna i den kommunala sektorn har 1 400 kr lägre genomsnittlig 

grundlön per månad (s. 102). Kommunernas högre kostnader kan därmed 
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inte förklaras med att assistenternas löner är högre än hos de privata 

utförarna.  

 

Många kommuner betalar lön för fler timmar än man får 
ersättning för 
De timmar som redovisas till Försäkringskassan motsvarar det antal timmar 

som den ersättningsberättigade har beviljats och som utförts. Det är 

anordnaren som ansvarar för schemaläggningen och ska arbeta för god 

kvalitet och hög effektivitet. I verkligheten redovisas det fler timmar till 

arbetsgivaren än vad som rapporteras till Försäkringskassan eftersom det går 

åt tid för introduktion, bredvidgång och utbildning som inte kan redovisas 

till Försäkringskassan. Denna tid är mycket viktig och absolut nödvändig för 

att hålla en god kvalitet i assistansen. Många kommuner följer inte upp 

effektiviseringen av schemaläggningen vilket i realiteten leder till än fler 

utförda timmar än vad som beviljats av Försäkringskassan. Vår erfarenhet är 

att kommunerna kan göra mycket mer för att effektivisera sin verksamhet. 

 

Kommunerna redovisar inte sina OH-kostnader för assistansen   
Vi vill påtala vikten av att ISF ska undersöka och granska orsakerna till att 

de kommunala utförarna inte kan redovisa sina samtliga kostnader för 

utförandet av assistansen samt att schablonbeloppets konstruktion bör vara 

utformad utifrån en ändamålsenlig hantering och utifrån syftet med insatsen, 

inte utifrån hur en viss utförare sköter hanteringen av assistansen. 

Kommunerna bör öka sin kontroll av kostnaderna för assistansersättning för 

varje enskild ersättningsberättigad. Det är mycket viktigt att ISF efterfrågar 

och säkerställer att kommunerna är medvetna om att samtliga kostnader som 

är att härleda till assistansen, även kommunens OH-kostnader för 

assistansen, ska inkluderas i kostnadsredovisningen.  

 

 

 

Avslutande kommentar 

Vi vill betona att ovanstående punkter är exempel på fakta som är viktiga att 

beakta vid en översyn av kommunernas kostnader för personlig assistans, 

det finns mycket annat som är viktigt att beakta, framförallt generella 

fakta kring kostnader för personlig assistans och hur kostnader är fördelade. 

Vi ser fram emot att Saik-projektet ska resultera i en grundlig och saklig 

genomgång av kommunernas kostnader för personlig assistans och 

kostnader för personlig assistans generellt. Vi anser det vara av 

utomordentligt stor vikt att denna granskning sker med utgångspunkt i 

verkligheten och utifrån de kostnader som schablonbeloppet för personlig är 

avsedda att täcka, kostnader som är desamma oavsett anordnare.  

 


