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Utbetalning av ersättning för personlig
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Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker samtliga förslag i
promemorian och delar promemorians bedömningar.
Vi har vissa synpunkter på enskilda bestämmelser och på ett av förslagen
som vi redovisar nedan.

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (SFB)
51 kap. 16 a § SFB
Den nu föreslagna bestämmelsen bör benämnas 51 kap. 16 b § SFB,
eftersom 51 kap. 16 a § SFB redan finns.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
26 c § LSS
Vi anser att det behövs en koppling till behov i första strecksatsen, samt att
första och andra strecksatsen kan skrivas ihop. Vi föreslår följande lydelse:
Den som bedriver
verksamhet som står under
tillsyn enligt denna lag är
skyldig att på begäran av
Inspektionen för vård och
omsorg lämna
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– handlingar, annat material och de upplysningar om verksamheten som
inspektionen behöver för sin tillsyn, och
– upplysningar som inspektionen behöver för att lämna underrättelse om
beslut i ett tillsynsärende.

2.3 Förslag till förordning om ändring i förordning (1993:
1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade 11 e §
Vi föreslår att det läggs till ett skyndsamhetskrav i paragrafen och föreslår
följande lydelse:
Inspektionen för vård och
omsorg ska skyndsamt
underrätta
Försäkringskassan och berörda
kommuner när inspektionen har
återkallat ett tillstånd att bedriva
verksamhet med personlig
assistans eller tillfälligt förbjudit
sådan verksamhet.

3.3 Utbetalning ska inte ske om tillstånd saknas
ISF vill uppmärksamma att det finns möjligheter för anordnare med
tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att vara
uppdragsgivare åt assistenter som har en annan arbetsgivare. Det finns
inte krav på att den arbetsgivaren har tillstånd och det regleras mellan
dessa parter hur utbetalning av utförd assistans ska ske. Därmed kan
ersättningen från Försäkringskassan betalas vidare från en uppdragsgivare
med tillstånd till en arbetsgivare som inte har tillstånd från IVO för att
bedriva sådan verksamhet som avses i promemorian. Förslaget till
bestämmelse förhindrar inte att denna situation uppstår.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe. Utredarna
Maria Gustavson, Hanna Forsell och Helena Poirier har varit föredragande.
Vid den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anna Samuelsson,
enhetscheferna Ola Leijon och Pererik Bengtsson, tf. enhetschefen Sofie
Cedstrand, administrativa chefen Annika Stegarp Perman, HR-ansvariga
Caroline Carlsson och tf. HR-ansvariga Anna Burström deltagit.
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