
 

 
Tjänsteskrivelse 1 (2) 

 Social- och omsorgsförvaltningen 
Ann-Britt Olofsson 

2019-02-04 Dnr SON 2019-222 

  

Social- och omsorgsnämnden 
 

 

 

 

 

L
K

P
G

1
0
0
2
, 

v
2
.1

, 
2
0
1
6
-0

3
-0

7
 

Ä
n
d
ra

d
 f

ö
r 

W
3
D

3
 2

0
1
6
-0

5
-0

4
 M

S
C

 

Fastställande av ersättningsnivåer för personlig 
assistans 2019 

Förslag till beslut 

1. Ersättning för personlig assistans enligt LSS utges fr.o.m. 2019-01-01 med 

300 kr per timme för icke anhöriganställd personal. 

2. Ersättning för personlig assistans enligt LSS utges fr.o.m. 2019-01-01 med 

274 kr per timme för anhöriganställd personal. 

Ärende 

I september 2018 införde kommunen nya villkor för ersättning och redovisning 

av personlig assistans. 

Tidigare fanns ett system där ett generellt avtal träffades med respektive 

utförare. I avtalen reglerades villkor och ersättning. Då de nya rutinerna 

infördes beslutade den dåvarande omsorgsnämnden om villkor och 

ersättningsnivåer som gäller för samtliga utförare. Innehållet i villkoren 

omfattar bl.a. kommunens respektive utförarens ansvar, ersättning och 

fakturering samt merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom.  

Ersättningsnivån för 2018 var 295 kr per timme för icke anhöriganställd 

personal, och 270 kr per timme för anhöriganställd personal.  

Social- och omsorgsnämnden har nu att ta ställning till uppräkning av 

ersättningen.  Uppräkning föreslås ske med 1,5 %, vilket är den procentuella 

uppräkningen som används för det schablonbelopp som fastställts av staten för 

personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Det innebär att 

ersättning för icke anhöriganställd personal föreslås till 300 kr per timme, och 

274 kr per timme för anhöriganställd personal. Beloppen är avrundade till 

närmast helt krontal.  
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Bakgrund 

Dåvarande omsorgsnämnden tog i juni 2018 beslut om nya villkor för 

ersättning och redovisning av personlig assistans. Villkoren trädde i kraft 2018-

09-01. Tidigare fanns ett system där ett generellt avtal upprättades med 

respektive utförare. I avtalen reglerades villkor och ersättning. De nya rutinerna 

innebär att omsorgsnämnden beslutade om villkor och ersättning. Innehållet i 

villkoren omfattar bl.a. kommunens respektive utförarens ansvar, ersättning 

och fakturering samt merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom. Att man 

följer villkoren är en förutsättning för att få ersättning.  

Ersättningsnivån för 2018 var 295 kr per timme för icke anhöriganställd 

personal, och 270 kr per timme för anhöriganställd personal. Ersättningen för 

icke anhöriganställd utgår från det schablonbelopp som årligen fastställs av 

staten för personlig assistans enligt SFB. Anhöriganställd ersätts med ett lägre 

belopp då anhöriganställda som regel inte får/efterfrågar utbildning och 

kompetensutveckling i samma utsträckning som icke anhöriganställda. 

Anhöriganställda ges vanligtvis mindre arbetsledning, och de deltar också i 

mindre omfattning i personalträffar jämfört med icke anhöriganställda.  

Omsorgsnämnden beslutade 2018-06-20 att ersättningsnivåerna för personlig 

assistans ska räknas upp årligen fr.o.m. den 1 januari enligt samma principer 

och nivå för uppräkning som görs för den assistansersättning som staten 

fastställer, avrundat till närmaste helt krontal. Den procentuella uppräkningen 

för den statliga schablonersättningen är 1,5 %. Det innebär att ersättningen 

2019 för anhöriganställd personal blir 274 kr per timme, och för icke 

anhöriganställd personal 300 kr per timme. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningen kommer att vägas in i social- och omsorgsnämndens budget. 

Kommunala mål 

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål 

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 

Ej påkallat. 
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Linda Ljungqvist 

 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Utförare av personlig assistans 

https://www.linkoping.se/contentassets/d5d24b7b7d8c4d99957bb7b41507cbb4/allians-for-linkopings-kommunovergripande-mal-2019-2022.pdf?48f855

