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                           Omsorgsnämnden 

 

Ersättning för personlig assistans för år 2018 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ersättningen för personlig assistans enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) till 265 kr/timme utom för de som har beslut om vaken natt eller jour 
hela natten.  
 
att fastställa ersättningen för personlig assistans för dem som har beslut om vaken natt eller 
sovande jour hela natten till 295 kr per timme för samtliga beviljade timmar.   
  
Ärendet 
I förarbeten till 9 § 2 lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och av 
rättspraxis framgår bl.a. att kommunen svarar för ekonomiskt stöd för faktiska kostnader 
d.v.s. normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader för att utföra assistansen om 
den enskilde inte väljer kommunen som assistansanordnare. Något schabloniserat belopp per 
timme - liknande Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbal-
ken – finns inte för LSS 
 
Uppsala kommun bekostar därför ekonomiskt stöd endast för skäliga och faktiska kostnader 
för beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut enligt 9 § 2 LSS. Det är kommunen som 
bedömer vilka kostnader som anses skäliga och har rätt att begära tillförlitligt underlag som 
även styrker att yrkade kostnader är faktiska. Den enskilde kan dock skicka in en komplette-
rande ansökan om ett annat belopp än kommunens bedömning för att få detta prövat. Om den 
enskilde inte anser att kommunens beräkning är korrekt kan den enskilde överklaga beslutet 
om ersättning för personlig assistans till förvaltningsdomstol.  
 
Vid beräkningen av vad som anses vara skälig kostnad för personlig assistans enligt LSS har 
nämnden gjort bedömningen att det är 265 kr utom de som har beslut om vaken natt eller jour 
hela natten. För dem som har beslut om vaken natt eller sovande jour hela natten, generellt 
åtta timmar per natt, utgår en ersättning på 295 kr per timme för samtliga beviljade timmar.  
 
Ovanstående är en del av beslutet om verksamhetsplan och budget för 2018.  
Schablonbeloppet för skäliga kostander för personlig assistans enligt 9 § 2 LSS för år 2017 
var 261 kr per timme respektive 291 kr per timme.  
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För omsorgsförvaltningen 
 
 
 
Tomas Odin  
Direktör 
 
 
 


