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Uppdrag om att analysera införandet av vissa skyldigheter för 
Försäkringskassan och kommuner i samband med att 
assistansersättning har dragits in 

Ärendet 

Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i uppdrag att analysera om 
Försäkringskassan bör få en specifikt angiven skyldighet att skyndsamt 
anmäla till kommunen när en person som har beviljats assistansersättning 
enligt socialförsäkringsbalken får sin ersättning indragen. Myndigheterna ska 
vid behov lämna författningsförslag.  

Vidare ska Socialstyrelsen analysera om kommunen bör få en skyldighet att 
när en sådan anmälan mottagits ta kontakt med den enskilde i fråga om en 
utredning om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska initieras. Socialstyrelsen ska vid behov lämna 
författningsförslag. 

Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska gemensant redovisa uppdragets 
första del till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 
2017. Socialstyrelsen redovisar självständigt uppdragets andra del till 
Regeringskansliet (Socialdepartemenet) senast den 1 september 2017. 
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

Bakgrund  

En persons behov av personlig assistans kan tillgodoses genom insatsen 
personlig assistans enligt LSS eller genom assistansersättning enligt 
socialförsäkringsbalken. Assistansersättning lämnas om den enskildes behov 
av personlig assistans för sina grundläggande behov i genomsnitt överstiger 
20 timmar per vecka.  

När kommuner utreder behov av personlig assistans enligt LSS och gör 
bedömningen att sökandens grundläggande behov överstiger 20 timmar i 
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veckan ska kommunen enligt LSS anmäla detta till Försäkringskassan. Den 
enskilde behöver då inte ansöka om assistansersättning hos 
Försäkringskassan, utan kommunens anmälan utgör en impuls att starta en 
utredning. Försäkringskassan har en allmän skyldighet att skicka beslut om 
assistansersättning till den kommun som enligt LSS har ansvar för insatser åt 
den enskilde i fråga. Insatser enligt LSS ska ges en enskild endast om det 
begärs av honom eller henne eller vissa andra personer med ansvar för 
frågor kring den enskilde. Någon reglering som innebär att kommunen har 
en skyldighet att ta upp frågan om rätt till insats enligt LSS utan en sådan 
begäran finns inte.  

För att säkerställa att en person som fått sin assistansersättning indragen inte 
står utan stöd som han eller hon skulle ha rätt till, anser regeringen att det är 
angeläget att utreda förutsättningarna för att införa en likartad reglering för 
dessa situationer som gäller i de fall kommuner bedömer att en person som 
har ansökt om personlig assistans enligt LSS kan antas ha rätt till 
assistansersättning och anmäler detta till Försäkringskassan. 

En sådan reglering skulle innebära att kommunen snabbt får kännedom om 
vilka personer som inte längre uppbär assistansersättning och därmed kan ha 
behov av insatser enligt LSS. För att uppnå syftet bör en reglering enligt 
ovan vara tydlig och så långt möjligt säkerställa en likformig hantering av 
ärenden över landet. 

På regeringens vägnar 

  

Åsa Regnér 
 

 

 Malin Larsson 
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Likalydande  
Socialstyrelsen 

Kopia till 

Finansdepartementet/BA, KE 

Regeringskansliets förvaltningsavdelning 

 

Underhand 

S/SAM 

S/SF 

S/FS 


