
Ekonomisk redovisning, effekter av Försäkringskassans omprövningar inom 

den personliga assistansen 

  
Försäkringskassan har under de senaste åren reviderat sina riktlinjer inom den personliga 

assistansen. Ett antal individbeslut har därför omprövats vilket för vissa kommuner har 

inneburit ökade kostnader. För att få en uppfattning om hur detta har påverkat länets 

kommuner ber vi er att fylla i nedanstående uppgifter. 

 

Kommunala merkostnader på grund av Försäkringskassans omprövningar (miljoner 

kronor) 

 

Kommun 2017 2018 2019 *) SUMMA 

Aneby     

Eksjö 8,5 14,6 11,9 35 

Gislaved    1,9**) 

Gnosjö 2,408 5,282 3,366 11,056 

Habo     

Jönköping 23,5 26,6 ***) Minst 50,1 

Mullsjö     

Nässjö     

Sävsjö     

Tranås 1 13 13 27 

Vaggeryd 4,43 1,5 1,5 7,43 

Vetlanda 10,1 9,8 0,3 20,2 

Värnamo****)     

Summa 49,93 70,78 30,06 152,69 

 

*) För 2019 uppskattas helårskostnaden utifrån idag kända förhållanden och pågående 

processer gentemot Försäkringskassan   

Kommentarer från länets kommuner 

**)Gislaveds kommun har under ovanstående period inte fått tillbaka några ärenden från FK efter att de 

omprövat tidigare gynnande beslut. 

Vad vi dock har är två ärenden där kommunen (LSS-handläggare) bedömt grundläggande till mer än 20 tim/v 

men försäkringskassan bedömt grundläggande behov till mindre än 20tim/v. Den enskilde har alltså fått avslag 

på sin ansökan om assistans enligt SFB. Kommunen har då hela kostnaden för assistans enligt LSS.  

Extrakostnaden för Gislaveds kommun bedöms sammanlagt till 1,9 miljoner för dessa 2 ärenden som pågått 

hela 2017, 2018 och pågår fortfarande. Summan 1,9 miljoner är beräknad på att dessa ärenden ligger kvar hos 

kommunen även 2019. Ny ansökan ligger i dagsläget hos FK i båda ärendena.  

***) Avseende 2019 har hittills ingen person fått avslag avseende personlig assistans enligt SFB och samtidigt 

beviljats assistans enligt LSS. Det är svårt att uttala sig om utvecklingen under 2019 varför vi avstår från att 



sätta några belopp. Sannolikt kommer kostnader för övervältring stanna på en förhållandevis låg nivå under 

2019. (Jönköpings kommun) 

****) De flesta omprövningar gjordes under 2010 -2013 för Värnamos del innebar det 8 personer som ansökte 

om personlig ass. 

Det som har skett är att försäkringskassan har dragit ned på antal timmar och den enskilde har sökt om 

insatsen hos kommun , men fått avslag. 

Det som idag påverkar kommunen är beräkningen av de 20 timmarna och de fall som ansöker hos 

försäkringskassan för första gången. 

 

 

 

 


