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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 

UTSKOTT 

2019-04-09 

Justerandes sign. 

Bos§ 65 

Information, ändrade bestämmelse rörande retroaktiv 
assistansersättning 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetssamordnare Kristin Högberg informerar om ändrade bestämmelser från 
och med den I april 2019 rörande retroaktiv assistansersättning. Ändringen består 
av att kommunen ej kan återsöka ersättning från Försäkringskassan gällande 
bistånd i form av ekonomisk stöd enligt Socialförsäkringsbalken medan 
återsökning av ekonomiska medel enbart kan göras av stöd i form av biträde av 
personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken i de fal l den personlig assistans 
genomförs i egen kommunal regi e ller köper tjänsten av privat anordnare. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och socia la utskottet beslutar att godkänna informationen samt att den 
skall de lges kommunstyrelsen vid sammanträde den 22 maj 201 9. 

Expediering: 
K valitetssamordnare Kristin Högberg 

Utdragsbestyrkande 
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Förändring gällande 
retroaktiv utbetalning av 

assistansersättning 

KS 22/5 2019 
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Från 1/4 

• FSK förtydligar bestämmelsen gällande 
retroaktiv ersättning för assistansersättning 

• Betalar endast ut ersättning om kommunen 
anordnat assistansen (biträde av personlig 
assistent) och ej vid ekonomiskt stöd 

KS 22/5 2019 
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Kommunen behöver 

• Definiera vilket beslut som fattas; 

biträde av personlig assistent 

eller 

ekonomiskt stöd 

KS 22/5 2019 
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Biträde av personlig assistent 

• Kommunen är anordnare ELLER köper tjänst 

av privat anordnare 

• Behöver löpande skicka in redovisning till FSK 

enligt gällande regler 

--

Retroaktiv ersättning betalas ut till kommunen 

KS 22/5 2019 
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Ekonomiskt stöd 
• Den enskilde anställer sina egna assistenter 

eller upprättar avtal med privat bolag 

• Den enskilde/bolaget redovisar till FSK enligt 
gällande lagar och regler 

• Kommunen betalar ut ersättning under tiden 

FSK utreder 

Retroaktiv ersättning betalas ut till den 
enskilde/privat bolag 

KS 22/5 2019 




