
Angående ansökan om tillstånd för att bedriva assistansverksamhet

Socialstyrelsen har vad gäller tillstånd för att bedriva personlig assistansverksamhet, angett att 
tillstånd ska sökas av anordnare i varje län där man avser att bedriva/bedriver verksamhet istället för 
av verksamheten i dess helhet, dvs. ett tillstånd som ska gälla för hela verksamheten var den än 
bedrivs.  Undertecknande organisationer menar att ställningstagandet saknar stöd i lagen. I 
lagtexten, 23§, anges endast att tillstånd ska sökas av enskild person som bedriver yrkesmässig 
verksamhet med personlig assistans. 

I prop. 2009/10:176 beskrivs anordnare som beviljats tillstånd eller ansöker om tillstånd som en 
enhet och inte uppdelat på flera olika län. Uttalandet i propositionen ger därmed stöd för tolkningen 
att verksamheten i dess helhet, oberoende av geografisk placering, ansöker/beviljas tillstånd. Det är 
verksamheten som sådan som ska uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet och inte det lokala 
kontoret eller den lokala verksamheten som kan vara byggd kring en assistansberättigad. 

Inte heller förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ger skäl för 
annan tolkning.  7 §  i förordningen anger bland annat att det som ska beskrivas är hur verksamheten 
ska bedrivas liksom  dess omfattning.  Län eller geografisk förankring nämns inte alls i förordningen.

Som stöd för sin tolkning har Socialstyrelsen angett författningsförslaget i betänkandet SOU 2005:100, 

som dock inte antagits i propositionen. Det är uppenbart att Socialstyrelsen tittat på en formulering 
på sidan 185 i utredningen, som omnämndes i samband med att Länsstyrelsen fortfarande var 
tillsynsmyndighet och utövade tillsyn från länskontoren.

Vår uppfattning är enligt ovan att Socialstyrelsens krav på tillstånd i varje län där verksamhet ska 
bedrivas saknar rättslig grund. Ett sådant krav skulle också inskränka valfriheten för 
assistansanvändare och skapa ohållbara administrativa system för såväl tillståndsgivare som 
assistansanordnare. 

Det är vår förhoppning att Socialstyrelsen justerar sitt ställningstagande och behandlar varje enskilt 
företags ansökan som en enhet och inte beslutar om tillstånd för varje enskilt län.
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