
Statskontoret 
Stockholm

Ang. regeringens uppdrag om ökad säkerhet i utbetalningar av assistansersättning.

Förra  året  invigdes en gruppbostad för  sex personer  i  Örebro där  personalen är 
personliga  assistenter.  Huvudman  är  Vivida  Assistans,  Örebro.  Denna  planerar 
ytterligare sådana gruppbostäder enligt LSS och det anges att ett 15-tal kommuner 
har uttalat sitt intresse.

Försäkringskassan har fattat beslut om personlig assistans trots att det inte är tillåtet 
enligt Socialförsäkringsbalken (H, 24 §).
Förhållandet har anmälts till Försäkringskassan och Socialstyrelsen. 

Var god meddela mig edert beslut.

Karl Grunewald
Vesslev. 12
131 50 Saltsjö-Duvnäs
Tel 716 34 33 2011-02-15

Bilaga  PM angående bostad med särskild service enligt LSS.

En person som önskar  få  personlig assistans ska tillhöra personkretsen för LSS. 
Ersättningen till assistenten betalar kommunen upp t o m 20 timmar per vecka. Det 
gäller för ca 3 500 barn eller vuxna. För de timmar som överstiger dessa 20 betalar 
försäkringskassan (staten). Det gäller för ca 16 000 personer. 

En bostad med särskild service för vuxna kan antingen bestå av en servicebostad 
eller en gruppbostad. Så bor 23 000 personer, varav de i servicebostad utgör en 
betydligt mindre del och de i gruppbostad en betydligt större. 

I  en  gruppbostad  bor  oftast  4  -  6  personer  i  egna lägenheter  samlade  kring  ett  
gemensamhetsutrymme med kök och personalutrymme. Där ska finnas erforderlig 
fast  kollektiv  bemanning.  Den  ansvarar  för  att  den  enskilde  får  omvårdnad  och 
fritidsaktiviteter. Personalen får ej ha anställning som personlig assistent.  

En servicebostad består av en lägenhet integrerad i vanligt boende med tillgång till  
ett gemenskapsutrymme i närheten. Ofta rör det sig om 8 – 10 personer som bor i  
viss närheten av varandra. De får stöd antingen av personal eller av en personlig  
assistent. Som i en gruppbostad ansvarar de för att den enskilde får omvårdnad och 
fritidsaktiviteter  och  kommunen  och  landstinget  för  hälso-  och  sjukvården 
(specialmotiveringen, LSS 9 c 2.st.). 


