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Omsorgsnämnden

Hantering av beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS
i avvaktan på Försäkringskassans beslut
Förslag till beslut
Omsorgnämnden beslutar enligt alternativ 1 att när den enskilde erhåller beslut om ekonomiskt stöd
till skäliga kostnader för sådan assistans enligt 9 § 2 LSS i avvaktan på Försäkringskassans beslut ska
omsorgnämnden fakturera anordaren, kooperativet eller enskild i efterhand när Försäkringskassans
beslut vunnit laga kraft.

Beskrivning av ärendet
Från och med 2019-04-01 har Försäkringskassan ändrat sin tolkning av 51 kap. 17 §
Socialförsäkringsbalken (SFB), vilket ledde till ändringar av Riksförsäkringsverkets allmänna råd
(RAR 2002:6) Försäkringskassan betalar nu endast ut ersättning till kommunen när insatsen enligt 9 §
2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ges som biträde av
personlig assistent och inte när insatsen utgått som ekonomisk stöd till skäliga kostnader för sådan
assistans.
I nuläget har Omsorgsnämnden begärt retroaktiv ersättning i några ärenden som Försäkringskassan
gett avslag på. Det handlar om dryga 4 miljoner kronor som Försäkringskassan avslagit. Dessa
ärenden kommer omsorgsnämnden överklaga. Omsorgsnämnden är anordnare i två av ärendena och en
dialog förs med assistansanordnaren i ett annat ärende för återbetalning till Omsorgsnämnden.
I och med Försäkringskassans nya tolkning för utbetalning av retroaktiv ersättning behöver
Omsorgsnämnden besluta hur utförandet av personlig assistans enligt 9 § 2 LSS hanteras i avvaktan på
Försäkringskassans beslut.
I bifogad ärendebeskrivning framgår två alternativ för hantering av ärende i avvaktan på
Försäkringskassans beslut. Dessa alternativ beskrivs i bilagan ”Ärendebeskrivning”

Handlingar i ärendet
-Ärendebeskrivning
-SKL yttrande 20190320, bilaga 1
-SKL hemställan 20190628, bilaga 2

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
Hylte kommun
Omsorgskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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