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Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. 
För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Tilläggsinformation om assistansersättning 
och tillstånd för anordnare
Det här meddelandet vänder sig i första hand till personliga handläggare, 
specialister, föredragande, beslutsfattare, omprövare och enhetschefer inom 
assistansersättningen.

Meddelandet handlar om tilläggsinformation till Im-Meddelande 2011:059.

Försäkrad som köper personlig assistans av anordnare som 
varit verksam före den 1 januari 2011

En anordnare av personlig assistans som varit verksam före årsskiftet 
2010/2011 ska senast den 1 april 2011 ha ansökt om tillstånd hos 
Socialstyrelsen för sådan verksamhet. Assistansersättning kan endast 
betalas ut om den försäkrade köper assistans av en anordnare som har 
tillstånd eller har ansökt om tillstånd.

Enligt uppgift har LFC i dagsläget liten kännedom om vilka 
assistansanordnare som sökt tillstånd. Många anordnare avvaktar med sin 
ansökan till denna vecka, vecka 13. Detta kan i sin tur medföra stor 
arbetsbelastning för Socialstyrelsen under vecka 14. Det finns därför i 
skrivande stund en viss osäkerhet om när Socialstyrelsen kan förväntas 
lämna över en lista på uppgifter till Försäkringskassan om vilka anordnare 
som har ansökt om tillstånd och därmed ärendets diarienummer. 
Socialstyrelsen räknar dock med att kunna skicka över uppgifterna senast 
den 14 april.

Listan kommer att sändas över till huvudkontoret och snarast läggas ut på 
Fia under Assistansersättning. 

Fråga har uppkommit hur LFC ska göra med utbetalningen för april där 
brytdagen är den 12 april. Huvudkontoret anser att oavsett om anordnaren 
har ansökt om tillstånd eller inte eller om det är oklart om anordnaren har 
ansökt om tillstånd eller inte ska aprilutbetalningen inte stoppas med 
hänvisning till införandet av krav på tillstånd. Detta eftersom den 
försäkrade med hänvisning till RAR 2002:6 kan behöva tid att ordna sitt 
stödbehov på annat sätt (se nedan). 

Huvudkontoret Telefon 08-786 90 00

103 51  Stockholm
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Först när denna lista kommer från Socialstyrelsen behöver du som 
handläggare agera i ditt ärende. Får du dock kännedom på annat sätt att en 
anordnare har eller inte har ansökt om tillstånd bör du dock agera på en 
gång på det sätt som beskrivs nedan.

Så fort den här listan har kommit måste du som handläggare gå igenom 
dina ärenden för att pricka av vilka anordnare som har ansökt om tillstånd 
och vilka som inte har det. Om en anordnare inte finns med på listan men 
LFC känner till att anordnaren varit verksam före årsskiftet bör kontakt tas 
med kristina.soderborg@socialstyrelsen.se via mail eller på telefon 075-
247 4564. 

I de fall anordnaren har ansökt om tillstånd ska detta dokumenteras i 
journalen tillsammans med Socialstyrelsens diarienummer.

I de fall anordnaren inte har ansökt om tillstånd ska du kontakta den 
försäkrade genom att skriva ett kommuniceringsbrev att Försäkringskassan 
överväger att inte längre betala ut assistansersättning därför att anordnaren 
inte har ansökt om tillstånd. Informera också i brevet att om anordnaren 
ansöker om tillstånd inom kommuniceringstiden eller om den försäkrade 
anlitar en annan anordnare som har ansökt om tillstånd kommer 
utbetalningen att ske även fortsättningsvis. I brevet anges också att om den 
försäkrade anlitar annan anordnare ska han eller hon skicka in avtalet med 
den nya anordnaren till Försäkringskassan.

Vanlig kommuniceringstid gäller (14 dagar samt tid för postgång). Om den 
försäkrade vill ha förlängd kommuniceringstid och anger som skäl att 
anordnaren behöver längre tid på sig för att ansöka om tillstånd ska detta 
inte beviljas. Anordnaren har haft tid på sig fr.o.m. januari, då 
lagändringen om tillstånd trädde ikraft, att ansöka om tillstånd.

Om den försäkrade efter kommuniceringstidens utgång fortfarande inte 
anlitar en anordnare som har ansökt om tillstånd ska Försäkringskassan 
fatta beslut om att ersättningen inte längre ska betalas ut eftersom 
ersättningen inte används till köp av assistans av någon som har tillstånd 
(51 kap. 2 § SFB jämförd med 23 § LSS och 51 kap. 4 § LSS). Observera 
att det i de här fallen ska anges att beslutet inte gäller omedelbart utan vid 
en senare tidpunkt, dock senast från och med tredje månaden efter den då 
beslutet fattades. I dessa fall ska den försäkrade få visst rådrum för att 
ordna sitt stödbehov på annat sätt, dvs. här genom att anlita en anordnare 
som har ansökt om eller blivit beviljad tillstånd (RAR 2002:6 till 112 kap. 
5 § SFB). LFC behöver bevaka att det kommer in uppgifter om ny 
anordnare inom den tid som omfattas av beslutet om fortsatt utbetalning.

Försäkrad som före den 1 januari 2011 själv anställer sina 
assistenter

Den som själv före den 1 januari 2011 har anställt sina assistenter ska 
senast den 1 april 2011 ha anmält detta till Socialstyrelsen. I dessa fall 
kommer inga uppgifter om anmälan att läggas ut på Fia. I dessa, relativt få, 
fall ska du i första hand kontakta den försäkrade senast den 12 april för att 
höra om han eller hon har gjort en anmälan. I andra hand kan kontakt tas 
med Tomas Sundberg, tel. 010-11 69620 på huvudkontoret. 

mailto:kristina.soderborg@socialstyrelsen.se
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Om den försäkrade inte har gjort en anmälan till Socialstyrelsen senast den 
1 april gäller samma hantering som ovan om kommunicering och beslut.

Socialstyrelsen ska gå igenom gjorda anmälningar och kan då komma att 
bedöma att den försäkrade har en egen firma som är tillståndspliktig. I så 
fall uppmanar Socialstyrelsen den försäkrade/firman att ansöka om 
tillstånd. Assistansersättning betalas i dessa fall ut om den försäkrade 
ansöker om tillstånd.

Övrigt
Huvudkontoret avser att lämna ytterligare information i dessa frågor. 

Frågor med anledning av detta meddelande kan ställas via ARS.

Enheten för funktionshinder samt sjuk- och aktivitetsersättning

Therese Karlberg Tomas Sundberg
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