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personlig assistans enligt LSS 

   

 

Granskningens inriktning 

Revisorerna i Västerås stad har låtit EY 
granska om nämnden för personer med 
funktionsnedsättning har tillräcklig intern 
kontroll av ersättningen för personlig 
assistans.   
 

Iakttagelser och slutsatser 
Enligt LSS-lagen ska den enskilde i största 
möjliga utsträckning ha inflytande och 
medbestämmande över de insatser som 
ges. Den som beviljas personlig assistans 
har möjlighet att; själv anlita en assistent, 
välja ett godkänt företag som utför tjänsten 
eller få tjänsten utförd av nämndens 
ickevalsalternativ som upphandlats. 
Västerås stad erbjuder inte personlig 
assistans i egen regi. 
 
Under 2014 hade 219 hade assistans 
enligt Socialförsäkringsbalken och 32 
personer enligt LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, totalt 
251 personer. Vilket var en ökning med 
23% i förhållande till 2013.  
 
Försäkringskassan ansvarar för assistans-
ersättning och betalar även ut den del av 
assistansersättningen som kommunen 
ansvarar för, det vill säga 20 timmar per 
vecka. Nämnden för personer med 
funktionanedsättning ersätter de 
upphandlade ickevals alternativen och ger 
ekonomiskt stöd till assistansberättigade 
enligt den statliga schablonen. 
 
Stadens möjligheter att styra rapportering 
och kontroll bedöms vara störst när 
verksamheten har upphandlats. 
 
 
 

 
 
Nuvarande ersättningsrutin och kontroller 
säkerställer inte en tillräcklig intern kontroll. 
 

Rekommendationer 
 Gör en egen beräkning av vad som är 

ett skäligt ersättningsbelopp för 
beviljade assistanstimmar. 
 

 Gör en riskanalys av ersättnings-
processen för personlig assistans enligt 
LSS.  
 

 Definiera och fastställ ersättnings- 
processen för personlig assistans.  
Beskriv följande kontroller: 

 Att anordnaren har tillstånd från IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) eller 
att anmälan om assistenten har gjorts 
till IVO. 

 Att fakturerad tid intygas av både 
anordnaren och den assistans-
berättigade.   

 När utbetalning görs till annan än 
enskild ska det finnas en skriftlig 
begäran från den enskilde om att 
utbetalning ska göras till annan.  
Det bör finnas ett skriftligt avtal om 
personlig assistans mellan den 
enskilde och assistansanordnaren. 

 Den matematiska kontrollen av att 
fakturan är rätt uträknad och 
avstämningen av utförd tid mot 
beslutad tid. 
 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten 
till nämnden för personer med funktions-
nedsättning och kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 2015-11-30.  
Rapporten är publicerad på stadens hemsida 
www.vasteras.se.  För ytterligare information, 
kontakta revisionens ordförande Ulf Höglund 
tfn: 0705-19 14 00 eller revisionssekreterare 
A Björnson tfn: 021-39 29 21. 
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