
 

 

Återkoppling till Jönköpings läns kommuners 

politiska ledningar om SKL:s påverkansarbete och 

stöd  kring personlig assistans och 

assistansersättning.  

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har krävt ett statligt ansvar för insatsen 

personlig assistans under en lång tid och påtalat det i flera tidigare statliga utredningar 

kring LSS och assistans. 

Sedan Försäkringskassans förändrade praxis, 2017, har SKL intensifierat budskapet 

till regering och riksdag att personlig assistans ska vara ansvar för en statlig 

huvudman. SKL tog fram en checklista för överenskommelser/samarbetsformer 

gällande hälso- och sjukvård och personlig assistans. Detta för att det kom många 

inspel om att kommuner och regioner kände stor oro för enskilda individer som 

förlorat sin assistansersättning. SKL påtalade då också att staten bör ersätta de 

kommuner som fått ta över ärenden efter Försäkringskassans förändrade praxis. 

Likaså att regionernas (landstingens) ökade kostnader, som beror på långa vårdtider, 

ska ersättas.  

 

Exempel på påverkansinsatser SKL gjort under åren 2017-2018 i frågan kring 

personlig assistans vilket handlat om skyndsam lagändring, samt att staten ska ersätta 

kommuner och landsting/regioner för ökade kostnader: 

 SKL:s högsta politiska ledning har haft möte med Äldre- och barnminister Åsa 

Regnér, 170628 

 SKL:s ordförande Lena Micko och vice ordförande Anders Knape har haft 

möte med Socialutskottet, 171028 

 SKL:s tjänstemän har haft möte med statssekreterare Agneta Karlsson och 

Madeleine Samuelsson-Hörby  samt tjänstemän från Socialdepartementet och 

Finansdepartementet, 171004 

 SKL:s ordförande Lena Micko samt tjänstemän har haft möte med regeringens 

funktionshinderråd. 180305 

 I LSS-utredningen SOU 2018:88 har SKL:s representant i expertgruppen 

framfört behovet 

 SKL har även skrivit om problematiken i socialtjänstbloggen. 

 SKL har även framfört att hälso- och sjukvårdslagen behöver förändas så att 

kommuner får utföra  avancerad hälso- och sjukvård i hemmet, efter 

överenskommelse/avtalssamverkan med regionen. Detta har framförts både till 

statssekreterare som har ansvar för hälso- och sjukvård samt socialtjänst. 
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