
PRESSMEDDELANDE   2008 01 22

Assistansersättningens intentioner hotas
Dagens möjlighet för assistansberättigade att spara oförbrukade medel för en buffert mot oväntade 
utgifter  och större  planerade omkostnader  i  samband med assistansen  kan slopas i  regeringens 
kommande proposition. Det kan röra allt från att spara till en semesterresa till att vara garderad för en 
krissituation  i  personalgruppen.  Slopandet  av  sparmöjligheten  skulle  hota  assistansberättigades 
rörelsefrihet, egna arbetsgivares privatekonomi och assistansreformens intentioner.

14 000 personer med omfattande funktionshinder får idag assistansersättning av Försäkringskassan. 
Pengarna ska täcka lönekostnader, sociala avgifter för assistenten, administration, utbildning och 
omkostnader för assistenten. Tidigare var personkretsen beroende av kommunal hemtjänst eller fick bo på 
boendeserviceanläggningar. Sedan 1994 har dessa personer med hjälp av sina personliga assistenter kunnat 
bilda familj, studera, arbeta, leva och röra sig ute i samhället.

När assistansberättigade åker på en resa behövs sparade medel till personliga assistenters tåg- eller 
flygbiljetter, hotellrum och traktamenten. På längre resor behöver ofta flera assistenter följa med. 
Se  Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader 

Arbetsgivare till personliga assistenter har rehabiliteringsansvar och behöver bekosta rehabiliteringsåtgärder 
vid längre sjukskrivningar. I arbetsgivaransvaret ingår även att ta plötsliga kostnader för krishantering i 
personalgruppen och kostnader för rekrytering och introduktion av nya personliga assistenter.

   Se  Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret

Arbetsgivare kan hamna i en tvist med anställda assistenter. Oavsett vems skuld det är kan kostnader uppstå 
i form av förlikning eller skadestånd. Enligt Lena Widman på Arbetsgivarföreningen, KFO, kan en förlikning 
kosta mellan 5000-100 000 kr , eventuella skadestånd samt rättegångskostnader upp till 200 000 kr. Se 
Sparad assistansersättning inför tvister med anställda personliga assistenter 

Hittills har assistansberättigade kunnat spara oförbrukade assistansmedel till en buffert. Men det ifrågasätts 
nu: LSS-kommittén och Försäkringskassan vill att pengar som inte redovisas som förbrukad ska återbetalas. 
Visserligen föreslår  LSS-kommittén att sparad assistansersättning ska tillåtas  men nämner inga belopp för 
buffertens storlek. Försäkringskassan vill att hela assistansersättningen förbrukas under perioden. 

Socialdepartementet arbetar just nu med en proposition som ska läggas fram i riksdagen den 18 mars.

Risken är stor att assistansberättigade inte längre kan resa och att mindre assistansanordnare drabbas av 
stora oförutsedda kostnader. Mest utsatta är egna arbetsgivare som själva anställer sina assistenter.  Utan 
buffert skulle deras privatekonomi krossas vid en personalkonflikt. Därmed finns det risk för sämre valfrihet 
och självbestämmande för assistansberättigade. 

FAKTA 

Egna arbetsgivare är assistansberättigade som själva anställer sina personliga assistenter istället för att 
anlita kommunen, ett företag eller kooperativ

LSS-kommittén är en riksdagsutredning om LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. I 
delbetänkandet SOU 2007:73 föreslås obligatorisk redovisning av vad assistansersättningen används till.
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