
Svar på interpellation från Christer Ekberg, 

Sverigedemokraterna, till Socialnämndens ordförande Ingrid 

Jerneborg Glimne (M) angående personlig assistans. 

Interpellanten undrar om förutsättningarna är lika för alla utförare, alltså är alla 

avtal lika skrivna eller skiljer det mellan olika avtal beroende på vem det utförs 

hos? 

Fråga 1 : Om det skiljer i avtal, vad är det som skiljer? 

Fråga 2 : Finns det ersättningar till brukare för lokalkostnader eller liknande? 

Till att börja med vill jag tacka för interpellationen och börjar också med att 

svara på din inledande fråga även om du inte preciserat den som fråga i 

interpellationen men svaret är: 

Anordnandet av personlig assistans är alltid  individuellt utformat. Insatsen och 

fördelning av assistansersättning utgår ifrån den utredning som ligger till grund 

för beslut om personlig assistans endera enligt endera LSS (Lagen om särskilt 

stöd) eller SFB ( Socialförsäkringsbalken). 

SVAR fråga 1 : 

Det skiljer ingenting. Gnesta kommun har valt att ha samma timersättning för 

assistans enligt LSS som Försäkringskassan har enligt SFB, men har i övrigt en 

kommunal utredning och beräkning av ersättning och modell för redovisning. 

Den som erhåller assistansersättning från kommunen eller Försäkringskassan 

har rätt att välja anordnare som ska ha tillstånd från IVO för att bedriva sådan 

verksamhet. Det utgår ingen annan ersättning från kommunen än den 

timersättning som ska täcka kostnaderna för personlig assistans. 

Kommunen och staten har ansvar för tillsynen. 



SVAR fråga 2: 

Den personliga assistansen är starkt lagreglerad . Det går därför inte att 

enhetligt svara på vad som kan skilja i avtal eller hur anordnaren valt att fördela 

sina omkostnader, t.ex. lokalkostnader för jourrum, inom ramen för den 

assistansersättning som beslutats. 

Det är alltså helt i sin ordning att avtalen får olika innehåll och utformning så 

länge insatsen utförs och redovisas enligt lag. 

Gnesta den 24 september 2021 

Ingrid .lerneborg Glimne (M) 

Ordförande i Socialnämnden 


