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Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-02.
Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet
daterad 2015-12-08.
Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr
2.2.2. -29/2014 daterad 2014-03-04.
Förvaltningschef Cecilia Frid informerar i ärendet.
Bakgrund
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i
arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade
kostnader med sammanlagt 24 miljoner kronor från år 2015-2017 utan att
brukare påverkas negativt.
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet
genererar en sammanlagd besparing på minst 7 miljoner kronor, samtidigt som
förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar
eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt
assistansen ska utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor för
de anställda personliga assistenterna ett år efter det att verksamhetsövergången
är genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Kostnadsbesparingen ligger i att de fördyrande kostnader kommunen
har för jour, arbetsledning, administration och patrullverksamhet försvinner.
Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna
för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen
inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer
eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den
besparingspotential på 4,5 miljoner kronor som socialförvaltningen uppskattar
finns för jour i dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större och mindre
beroende på antal beslut om väntetid som kommunen har att verkställa.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 17 december 2015.
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Överläggning
Ordförande Roger Holmberg (S) tillsammans med den socialdemokratiska
gruppen yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Liselotte Ross (V) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på
förvaltningens förslag.
Kerstin Edvinsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lars Petersson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Efter överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller
avslå Liselotte Ross förslag till återremiss. Han finner att nämnden avslår
förslaget och ärendet ska därmed avgöras idag.
Därefter frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller avslå förvaltningens
förslag. Han finner att nämnden vill bifalla förvaltningens förslag.
Därefter frågar ordföranden om nämnden vill bifalla eller avslå Lars Peterssons
avslagsförslag. Han finner att nämnden avslår avslagsförslaget.
Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens
personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens
arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna
avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.
Reservation
Liselotte Ross (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Liselotte Ross (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”1. Vi saknar en genomlysning av assistansen liknande det som skett inom
omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
2. Argumentet att privatisera för att anställningsvillkoren är sämre inom de
privata företagen är pinsamt dåligt och dålig personalpolitik. Vi ska stå för de
avtal som gäller inom aktuellt område och som förhandlats fram. Vi ska vara
ett föredöme som arbetsgivare och ha trygga bra arbetsvillkor som ger
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anställda bra arbetsförhållanden. Att använda det av kommunfullmäktige
beslutade "rätten till heltid" som ett annat argument är under all kritik.
3. Utredningen antar att minst 7 miljoner kan sparas. Inga kostnader har
beräknats för de omställningskostnader som alltid uppstår, inte minst om
väldigt många väljer att gå över till privata företag.
4. Utredningen anger också att kvaliteten ökar för den som har personlig
assistans. Det finns inget i utredningen som styrker detta.
5. Det pratas mycket om valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala
alternativet helt försvinner och bara privata finns så blir valfriheten mellan
kommunal och privat noll, men inget nämns om detta i utredningen.
6. Kommunen har alltid ansvaret för verksamhetens kostnader i vissa delar och
alltid om en "brukare" riskerar att inte få den service personen har rätt till.
Detta kan innebära kostnader. I utredningen finns inget beskrivet om detta.”
Lars Petersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Med att lägga ut på entreprenad äventyra brukarens liv och hälsa. Brukarna
måste känna sig trygga med sin personal de har nu. Stor vikt att personalen är
utbildad och stannar länge hos missbrukaren så att trygghet och kontinuitet
uppstår. Den personal som är anställd i kommunen har god utbildning och
lång erfarenhet. Otrygghet för de anställda efter ett år hos det privata
assistansbolaget.”

Sekreterare
Martina Eriksson

Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande

Toni Lavi (S)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Cecilia Frid
0480-453891

2015-12-02

Ärendebeteckning

SN 2015/0530.11.01

Socialnämnden

Entreprenaddrift personlig assistans
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott
fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna avtal med den
entreprenör som vinner upphandlingen.
Bakgrund
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i
arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade
kostnader med sammanlagt 24 miljoner kronor från år 2015-2017 utan att brukare påverkas negativt.
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet genererar en sammanlagd besparing på minst 7 miljoner kronor, samtidigt som förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar
eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt assistansen ska utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor för de
anställda personliga assistenterna ett år efter det att verksamhetsövergången är
genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Kostnadsbesparingen ligger i att de fördyrande kostnader kommunen
har för jour, arbetsledning, administration och patrullverksamhet försvinner.
Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna
för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen
inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer
eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den bespa-
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SN 2015/0530
ringspotential på 4,5 miljoner kronor som socialförvaltningen uppskattar finns
för jour i dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större och mindre beroende på antal beslut om väntetid som kommunen har att verkställa.

Cecilia Frid
Socialchef
Bilagor
1. Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet
2. Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr 2.2.2. -29/2014
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KALMAR KOMMUN

Entreprenaddrift av kommunens personliga
assistansverksamhet
En utredning om förutsättningar och konsekvenser av en
verksamhetsövergång av kommunens personliga assistansverksamhet
Cecilia Frid
2015-12-08

Socialförvaltningen i Kalmar kommun har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet.
Det är en del i arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på
minskade kostnader med sammanlagt 24 mnkr från år 2015-2017 utan att brukare
påverkas negativt.
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Bakgrund
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att utreda möjligheterna till entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Detta
är en del i arbetet med att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet
på minskade kostnader med sammanlagt 24 mnkr från år 2015-2017 utan att
brukare påverkas negativt.
Vad är personlig assistans?
Av 5-7§§ i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS framgår att verksamhet som verkställer LSS-beslut ska främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. All verksamhet ska grundas på
respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskilde ska i
största möjliga utsträckning ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Målet är att den enskilde ska kunna leva som andra.
Personlig assistans är en av tio olika insatser i LSS. I insatsen personlig assistans betonas den enskildes inflytande och självbestämmande särskilt, i förhållande till de övriga nio insatserna. Rätten för den enskilde att utöva inflytande
över hur, när och av vem assistansen ska utföras utgör en grundläggande princip. Personlig assistans är den enda insats som ger den enskilde en laglig frihet
att själv vara arbetsgivare eller att anlita en annan utförare av stödet än kommunen. Kommunen är därmed inte uppdragsgivare som vid andra insatser
inom omsorgsområdet. Privata alternativ har funnits sedan insatsen infördes
1994.
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av
ett begränsat antal personer. Stödet ska vara knutet till personen och inte till
någon viss verksamhet. Personlig assistans kan beviljas den som har stora och
varaktiga funktionshinder med behov av hjälp med sina grundläggande behov.
Insatsen ska vara förbehållen krävande eller, i olika avseenden, integritetsnära
och kvalificerade personliga behov. Den personliga assistansen ska i möjligaste
mån garantera kontinuitet i stödet och därmed trygghet för den enskilde.
Personlig assistans och det delade huvudmannaskapet
Personlig assistans kan beviljas enligt LSS av en kommun eller enligt socialförsäkringsbalken (SFB) av försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för att
utreda, besluta om samt betala ut assistansersättning i de fall behov av assistans
för grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka. Understiger däremot
de grundläggande behoven 20 timmar utreds och beslutas assistansen av kommunens biståndshandläggare enligt 9 § 2 LSS
Med insatsen personlig assistans enligt 9 § 2 LSS menas antingen biträde av
personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans, till
den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). Biträde av personlig assistent enligt LSS blir den brukare
beviljad som väljer kommunen som utförare. Ekonomiskt stöd blir den beviljad som vill ha en annan utförare än kommunen.
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När beslut fattas enligt LSS av kommunen står kommunen för hela kostnaden
och när beslut fattas enligt SFB av försäkringskassan står kommunen för kostnaderna de första 20 timmarna och försäkringskassan för de resterande timmarna som beslutet omfattar.
Kommunens basansvar
Kommunen har ett basansvar för insatsen personlig assistans. Med det avses,
enligt LSS förarbeten, förutom finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmarna per vecka i SFB-beslut också en skyldighet att anordna assistans som
beslutats av försäkringskassan, om den enskilde begär det. Vidare ska kommunen stå beredd att såväl kunna tillhandahålla personlig assistans enligt LSS, som
att ge ekonomiskt bidrag till skäliga kostnader för att enskilda ska kunna ordna
insatsen på annat sätt än genom kommunen (prop. 1992/93:159).
I kommunens basansvar ingår också att utföra personlig assistans eller lämna
ekonomiskt stöd för tillfälliga behov av utökad assistans som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt SFB. En person kan exempelvis tillfälligt behöva
särskild eller utökad hjälp under en semesterresa.
I basansvaret ingår likaså att ansvara för tillfälliga utökningar av personlig assistans som beror på ordinarie assistents sjukdom. Här avses antingen att rent
faktiskt tillhandahålla en vikarie eller att lämna ekonomisk ersättning för en
vikarie.
Merparten av det som reglerar kommunens basansvar handlar om att kommunen alltid måste vara den yttersta garanten för att den enskilde får sina behov
tillgodosedda. Den enskilde ska aldrig riskera att stå utan assistans.
Personlig assistans och kostnader
Kostnaderna för LSS-lagstiftningen i allmänhet, och för personlig assistans i
synnerhet, har ökat sedan lagstiftningen infördes 1994. Det finns inte något
annat statligt och kommunalt område som haft en liknande kostnadsutveckling. Enligt Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) och en i september 2015
publicerad rapport,1 beror kostnadsökningen till stor del på att såväl antalet
assistansbeslut som antalet assistanstimmar per månad har ökat.
I den ursprungliga prognosen som den dåvarande regeringen gjorde inför reformens införande 1994, beräknades att i genomsnitt 7 000 personer skulle ha
cirka 40 timmar personlig assistans i veckan. Om prognosen hade slagit in hade
den sammanlagda kostnaden för statlig assistanserättning år 2013 varit cirka 4
miljarder kronor. I genomsnitt skulle varje brukare ha mottagit cirka 572 000
kronor per år.
Idag är det i stället drygt 16 200 personer som får assistanserättning för i genomsnitt 124 timmar per vecka enligt SFB. Den sammanlagda kostnaden upp-

1

”Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans”
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går till ca 28,5 miljarder kronor. Den genomsnittliga utbetalningen till en brukare är ca 1,7 miljoner kronor.
Utöver detta har ungefär 3 900 personer personlig assistans beviljad enligt LSS.
Ungefär 75 procent av dessa är beviljade fler än 20 timmar per vecka. I genomsnitt ligger LSS-besluten på 44 timmar per vecka.
I nedan figur visas antalet timmar per vecka som i genomsnitt beviljats per
assistansanvändare sedan 1996. För LSS är 2007 det första året för vilken uppgifter om assistanstimmar finns tillgängliga.

Den schablonersättning som försäkringskassan ersätter utförare av personlig
assistans enligt SFB med, är beräknad bl. a. utifrån kommunernas kostnadsläge.
Trots det vittnar många kommuner om svårigheter att utföra verksamheten
inom ramen för denna statliga ersättning.
Enligt beräkningar i Kostnad per brukare (KPB)2 för 2014 är det i princip
ingen kommun som klarar att i egen regi få assistansverksamhet att gå
ihop ekonomiskt. Det innebär i praktiken att kommunerna subventionerar assistansverksamhet som utförs i kommunal regi.

2

KPB är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. SKL arbetar för att utveckla en enhetlig och gemensam standard för beräkningarna.
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Vad är det då som gör att privata assistansanordnare har lägre kostnader och
kan klara att bedriva verksamhet inom ramen för försäkringskassans ersättning?
De förklaringar som brukar anges, hänger delvis ihop med kommunernas basansvar;
o Kommunens kostnadsansvar för de 20 första timmarna i alla assistansärenden, oberoende av vem som är utförare.
o Kommunens kostnadsansvar för de privata anordnarnas sjuklöneinträde.
men framförallt med de olika förutsättningar kommunerna och de privata företagen har avseende:




anställningsformer, arbetstid, jourersättning, semester m.m.
effektivitet vad gäller planering och flexibilitet av bemanning
ledning och administration

En jämförelse mellan kommunalt och privat utförd personlig assistans
Anställningsform och villkor
Många privata assistansanordnare har kollektivavtal för sina medarbetare. Med
dessa kollektivavtal finns möjlighet att visstidsanställa personliga assistenter
genom anställningsformen ”Anställning för viss tid - så länge assistansuppdraget varar”. Det innebär att medarbetaren har en eller flera anställningar som är
knuten/knutna till enskilda brukare. Kommuner å sin sida tillämpar tillsvidareanställning av de allra flesta personliga assistenter. Anställningen blir därmed
knuten till kommunens verksamhet i sin helhet och den anställde omfattas av
lagen om anställningsskydd (LAS). Möjligheten att visstidsanställa personliga
assistenter motsvarar LSS lagstiftningens intentioner att knyta det personligt
utformade stödet till den enskilde och inte till någon viss verksamhet.
Det privata företagets samlade bemanningskapacitet blir mer flexibel och anpassningsbar utifrån förändrad efterfrågan, d.v.s. ökning eller minskning av
antal brukare eller assistanstimmar. Kommunens bemanning är mer statisk
oavsett minskade behov. Inom kommunen kan de anställda dessutom ha ”Rätt
till heltid” oavsett antal brukare och assistanstimmar, medan en privat utförare
kan anpassa tjänstgöringsgrad efter brukares behov och beslut med medarbetarens önskemål om arbetstid.
Vid anställning kan en privat utförare anpassa krav på kvalifikationer och
kompetens utefter brukarens behov och eventuella önskemål. Inom kommunen anställs ofta endast personliga assistenter med undersköterskekompetens
oavsett om funktionsnedsättningen kräver det och/eller brukaren önskar det.
Anledningen till detta har med tillsvidareanställning, företrädesrätt och LAS att
göra. Det måste vid övertalighet i kommunen vara möjligt för arbetsgivaren att
anställa medarbetaren i alla personliga assistansärenden och ibland även inom
andra delar av verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Detta
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inskränker brukarens möjlighet att ha inflytande över vem som ska anställas
som personlig assistent samt har betydelse för löne- och kostnadsbilden för
arbetsgivaren.
”Jobbhälsobarometern 2014”3 som Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex tagit fram visar att det endast är på delfrågan om anställningstrygghet
inom området ”anställningsvillkor”, som kommunalt driven vård- och omsorg
får ett bättre resultat än privat. Inom områdena ”attityd till arbetet”, ”ledning
och styrning”, ”anställningsvillkor” och ”arbetsmiljö” uppvisar privat driven
vård- och omsorg något bättre till markant bättre, resultat än kommunalt driven vård och omsorg.
Arbetstid
Normalarbetstiden har avtalats olika inom privat och kommunal regi. Genom
kommunernas kollektivavtal HÖK, avtalas om en normalarbetstid på 37 timmar per vecka. I många av de privata utförarnas kollektivavtal är normalarbetstidsmåttet 40 timmar per vecka. Det innebär en lägre grundlönekostnad för en
privat utförare jämfört med en kommunal utförare i och med att det krävs fler
personer att fullgöra samma tid inom kommunal verksamhet jämfört med privat.
Lön
Statistik från SCB från april 2015 redovisar att privat anställda personliga assistenter har en högre omräknad månadslön än kommunalt anställda personliga
assistenter trots att det kommunala kollektivavtalet innehåller förmånligare
villkor för jourersättning än de privata utförarnas kollektivavtal.
En personlig assistent inom kommunen tjänar 25 100 kr/månad4 omräknat till
heltidslön och inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg som t.ex. ob-, jouroch beredskapsersättning. En privat anställd personlig assistent tjänar drygt
25 600 kr/mån5 inklusive fasta tillägg och rörliga lönetillägg med kommunens
heltidsmått på 37 timmar/vecka och 26 700 kr/mån inklusive fasta tillägg och
rörliga lönetillägg med den privata sektorns heltidsmått på 40 timmar/vecka.
I ”Jobbhälsobarometern 2014”6 presenteras att 32 procent inom privat driven
vård- och omsorg känner att lönen står i rimlig proportion till insats jämfört
med 17 procent inom kommunal vård- och omsorg.
3

https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c589557c-9fa5-472b-890fb2c8c350c347&FileName=VF_Jobbh%c3%a4lsobarometern_SKI2014_A.pdf
https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=044309a8-29ec-4133-b1221bdc641b8119&FileName=VF_Privat_v%C3%A5rdfakta_2014_A.pdf

4

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Loner-ocharbetskostnader/Lonestrukturstatistik-primarkommunal-sektor/7627/7634/2012/28336/

5http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0103__AM0103A/SLP3aSSYK412/table/

tableViewLayout1/?rxid=0d247473-f4f9-4033-b4b6-3de4fc733b2f
6

https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c589557c-9fa5-472b-890fb2c8c350c347&FileName=VF_Jobbh%c3%a4lsobarometern_SKI2014_A.pdf
https://www.vardforetagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=044309a8-29ec-4133-b1221bdc641b8119&FileName=VF_Privat_v%C3%A5rdfakta_2014_A.pdf
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Jour – Väntetid
Verkställighet av jour eller väntetid som det kallas vid utförande av personlig
assistans, skiljer sig mellan kommunal och privat utförare. Om en brukare under sin dygnsvila behöver ha en personlig assistent tillgänglig i väntan på att ett
hjälpbehov ska uppstå, kan brukaren bli beviljad s.k. väntetid. En timmes väntetid motsvarar en fjärdedels assistanstimme och ersätts från försäkringskassan
med en fjärdedels timersättning enligt schablon. Med dagens schablonersättning innebär det en ersättning till utföraren på 71 kr/timme.
Jour verkställs i privat utförande med jourersättning för det antal timmar som
anges i den enskildes assistansbeslut och enligt gällande kollektivavtal. De två
vanligaste kollektivavtalen inom personlig assistans för privata utförare ger den
anställde jourersättning med 27-33 kr/timme under vardagnatt och 54-66
kr/timme under helgnatt. Jourersättning gäller alltså under hela den beslutade
väntetiden.
I HÖK-avtalet (kommunens kollektivavtal) delas jourpass upp i två ersättningsdelar. Under halva jourpasset ersätts den anställde med jourersättning
med ca 41 kr/timme under vardagnatt och 82 kr/timme under helgnatt och
under halva jourpasset med faktisk lön samt OB-tillägg. I Kalmar finns ett lokalt tillägg till HÖK-avtalet som beskrivs under rubriken ”Personlig assistans
och kostnader i Kalmar kommun”.
Inflytande
Privata utförare har större möjligheter att svara upp mot LSS-lagstiftningens
krav på den enskildes inflytande över vem som ska arbeta som personlig assistent. Kommuners tillsvidareanställning, rätt till heltid och krav på att en personlig assistent ska vara undersköterskeutbildad begränsar den enskildes rätt till
inflytande och självbestämmande.
Med anledning av brukarens rätt och möjlighet att välja assistansutförare utförs
en större andel av det totala antalet assistansbeslut av privata utförare. Enligt
uppgift från SCB är 50 100 personliga assistenter anställda inom en privat assistansanordnare och 21 500 är kommunalt anställda.
Nedan undersökning från Försäkringskassan 20117 visar på att brukare generellt är mer nöjda med privata utförare än kommunala.
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Administration
Administrationen kring personlig assistans är omfattande, specifik och har en
hög detaljeringsnivå. Den är således resurskrävande i såväl tid som särskild
kompetens. I kommunen har man en större administrativ överbyggnad än i
privat regi. En privat assistansanordnare kan koncentrera sin verksamhet till
utförande av assistans.
Rekrytering
I kommunen används i första hand befintliga och samlade personalresurser vid
rekryteringsbehov. Brukaren ges därmed mycket begränsade möjlighet till inflytande och delaktighet i rekryteringen. Ett privat företag kan i större utsträckning anpassa rekrytering efter brukarens behov och önskemål.

10 (17)

Personlig assistans i Kalmar kommun
I Kalmar kommun fanns vid årsskiftet 2014/2015, 160 personer med beslut
om personlig assistans, från antingen försäkringskassan eller från kommunen.
Besluten och utförandet av ärendena fördelar sig enligt nedan:
Personlig assistans enligt LSS
Personlig assistans enligt SFB
Totalt antal ärenden

Kommunal regi
19
38
57

Privat regi
22
81
103

Totalt
41
119
160

I kommunal regi finns det ca 130 personliga assistenter anställda i enlighet med
kollektivavtalet HÖK och ca 45 personliga assistenter anställda i enlighet med
kollektivavtalet PAN d.v.s. personligt anställningsavtal hos en enskild brukare.
För att möjliggöra verkställighet av beslut finns också del i bemanningsservice
och patrullverksamhet.
För ledning och administration finns det ca 6-7 enhetschefer, 1 schemahandläggare, 3 löneadministratörer/personalutvecklare och ca 1,5-2 ekonomiadministratörer/ekonomer samt verksamhetsutvecklare och verksamhetschef.
Personlig assistans och kostnader i Kalmar kommun
Kostnaderna för personliga assistansärenden enligt SFB finansieras av försäkringskassan, bortsett från de första 20 timmarna som finansieras av kommunen, oavsett utförare. Kostnaden 2014 för de 20 första timmarna i Kalmar
kommun var 35,9 mnkr. Kommunens kostnader för SFB-ärendena uppgick
under 2014 till 74,6 mnkr, exklusive kostnaden för de 20 första timmarna. Intäkterna från försäkringskassan uppgick för dessa ärenden till 69,4 mnkr.
Kostnaden för de 19 personliga assistansärenden enligt LSS i kommunal regi
uppgick till 11,1 mnkr och kostnaden för de 22 externa assistansärendena uppgick till 11,2 mnkr. Ersättningen till de externa utförarna för sjuklönekostnader
uppgick till 1 mnkr.
Av de kommunalt utförda assistansärendena, både LSS och SFB, var det ungefär 40 procent som gick runt ekonomiskt, främst med anledning av att många
av dessa var så kallade PAN ärenden. Övriga 60 procent av ärendena utfördes
med ekonomiskt underskott. Majoriteten av dessa beslut innehåller jour eller
utfördes av annan anledning med fler antalet timmar än beslutade.
Kommunerna har med kollektivavtalet HÖK förhöjda kostnader när det gäller
jourersättning. Assistansersättningsutredningen (SOU 2014:9) uppskattar att
kommunernas förhöjda kostnader för jour ligger på ca 80 kr per varje utförd
jourtimme när arbetsgivaravgifter m.m. räknats in.
 I Kalmar kommun innebär det i faktiska siffror en förhöjd kostnad på knappt 3,5 miljoner kr per år.
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I Kalmar kommun finns utöver vad som sagts ovan om jour, ett lokalt tillägg
som innebär att jour alltid ersätts med max fyra timmar jourersättning oavsett
hur många timmar jourbeslutet består av (jämfört med hälften i HÖK). Resterande del av jourbeslutet ersätts som ordinarie arbetstid och med tillägg för
obekväm arbetstid. I dagsläget finns sex beslut med åtta eller färre timmars
väntetid inom kommunens verkställighet. Nio jourbeslut innehåller fler än åtta
timmars väntetid. Dessa beslut innebär för förvaltningens del en än högre förhöjd kostnad per utförd jourtimme än vad som redovisats i Assistansersättningsutredningen.
 Det lokala tillägget innebär för Kalmar kommun ytterligare 1 miljon kr per år i förhöjda kostnader.
I Kalmar kommun har varje medarbetare rätt till heltid oavsett hur behovet
och besluten om assistans ser ut. Rätten till heltid är inte anpassad efter en
verksamhet som har sin utgångspunkt i enskilda brukares beslut om assistanstid i timmar. Det medför därför stora svårigheter att organisera verksamheten
och begränsar starkt möjligheterna till kostnadseffektivitet.
Kalmar kommun har varit tvungen att inrätta en patrullverksamhet utanför
budget för att bl. a. klara av verkställigheten av vissa av de personliga assistansärendena. Det kan handla om att assistansbeslut som består av punktinsatser
eller behov av dubbelbemanning.
 Merkostnad för del i patrullverksamheten kostar för assistansverksamheten ca 1,5 miljoner kr per år.
Förutom direkta kostnader för personlig assistans, uppstår också indirekta
kostnader som är svårare att precisera. Dessa härrör från den lagliga rättigheten
för de enskilda att ha inflytande över insatsen. Den enskilde kan t.ex. när som
helst välja en annan utförare för sin personliga assistans. Det ställer mycket
stora krav på en flexibel organisation. För kommunens del innebär förändringar inom assistansinsatserna, p.g.a. tillkommande eller avslutande av ärenden
eller förändrade beslut i pågående ärenden, en stor påfrestning för verksamhetsområdet, dess chefer och personal. Det krävs en ständig översyn och ideliga förändringar inom organisation, bemanning och ledarskap för att anpassa
verksamheten till behov. Detta skapar en omfattande administration och får
kännbara effekter på kontinuiteten och stabiliteten inte bara inom personlig
assistans utan i hela LSS-verksamheten.
Den kontinuitet i stödet som lagen ska garantera den enskilde är således omöjlig för kommunen att upprätthålla utan att det får mycket kännbara konsekvenser för ekonomin. Inskränkta möjligheter till kontinuitet inom verksamhetsområdet får inte bara negativa konsekvenser för brukaren utan också för arbetsmiljö och trivsel för enhetschefer och medarbetare. Inom kommunens personliga assistansverksamhet har det varit ett ansenligt antal enhetschefsbyten genom åren. En privat anordnare som är specialiserad på att utföra insatsen personlig assistans kan hantera och administrera ärenden isolerade från varandra
och annan verksamhet, och ges i och med det, större möjlighet till kontinuitet i
sin verksamhet.
 Kommunens merkostnader för ledning, administration och stödfunktioner utgör ca 1 miljon kr per år.
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En nationell trend är att alltfler brukare över tid, aktivt väljer en annan utförare
än kommunen. Om utförandet av assistans behålls inom kommunen innebär
det på sikt ett minskande verksamhetsområde. Samtidigt ställs samma krav på
beredskap att kunna starta upp och avsluta assistansärenden med kort varsel. Ju
mindre organisation desto svårare och mer kännbar blir ett sådant krav på beredskap.
Personlig assistans och entreprenad
En kommun kan efter upphandling överlåta det egna utförandet av personlig
assistans på entreprenad till en särskild assistansanordnare. Denna möjlighet
regleras i 17 § LSS. Vid en verksamhetsövergång kvarstår kommunens juridiska
ansvar för verksamheten. Det innebär att kommunen i egenskap av huvudman
fortfarande är ansvarig för verksamhetens finansiering, kvalitet och uppföljning. Det kommunala alternativet försvinner alltså inte. Kommunen är fortsatt
ansvarig för de brukare som väljer kommunen (och för de brukare som inte
gör något val alls) men har uppdragit till ett företag att utföra den personliga
assistansen. De brukare som gör ett aktivt val att låta annan utförare verkställa
assistansen, ingår inte i kommunens ansvar oavsett entreprenaddrift eller ej.
Entreprenaddrift av personlig assistans är en åtgärd som ett 20-tal kommuner i
landet har genomfört. Skälen till detta har varit politiska, ideologiska eller ekonomiska. Kalmar kommun har varit i kontakt med ett tiotal av dessa kommuner i samband med denna utredning. Det finns även kommuner som utifrån
Lagen om valfrihet (LOV) överlåtit det egna utförandet till privata assistansanordnare. Det är främst kommuner som i stor omfattning tillämpar LOV inom
andra delar av sin omsorgsverksamhet.
Verksamhetsövergång – konsekvenser för personal
Vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan gäller särskilda skyddsregler för arbetstagaren. Reglerna finns i 6 b § LAS och 28 § MBL
och bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av verksamheter (2001/23/EG).
I en verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången, automatiskt till förvärvaren.
Den tidigare arbetsgivaren är dock ansvarig gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. En planerad verksamhetsövergång utgör inte i sig saklig grund för
uppsägning enligt 7 § LAS.
Den som förvärvar en eventuell entreprenad är skyldig att följa kommunens kollektivavtal och alltså tillämpa samma anställningsvillkor, till
exempel vad gäller lönevillkor och semester. Denna skyldighet gäller i
ett år från övergången, om inte kollektivavtalet löper ut innan dess eller ett
nytt kollektivavtal börjar gälla för arbetstagarna. Övergången är till för att arbetstagaren ska ges möjlighet att gradvis anpassa sig till nya villkor hos den nya
arbetsgivaren.
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Vid en eventuell verksamhetsövergång informeras medarbetare noga om verksamhet hos den nya arbetsgivaren och ges ett tydligt erbjudande om att följa
med över till den nya arbetsgivaren. Utgångspunkten är att arbetstagaren följer
med brukaren vid en övergång. Arbetstagarens anställningsavtal fortsätter hos
den nya arbetsgivaren. Det resulterar alltså inte i en ny anställning, utan det
sker ett så kallat partsbyte på arbetsgivarsidan. Arbetstagaren kan dock enligt 6
b § LAS motsätta sig att anställningen automatiskt övergår till den nya arbetsgivaren. Den som väljer att inte följa med över till den nya arbetsgivaren blir
kvar i sin anställning i Kalmar kommun med risk för övertalighet och uppsägning som följd.
De personer inom kommunen som har en anställning på anmodan av brukaren, en s.k. PAN-anställning, avslutar sin anställning i kommunen vid en eventuell övergång, då anställningen för dessa avtalsenligt följer den assistansberättigade.
Kalmar har varit i kontakt med kommuner som lagt ut sin assistansverksamhet på entreprenad. Tjänstemän från t.ex. Mjölby, Gotland, Norrmalm och Karlstad uppger att den initiala oro som personal känner inför
en verksamhetsövergång stillas när information om och från den nya
arbetsgivaren kan presenteras.
I Karlstad var t.ex. ca 300 personliga assistenter berörda av verksamhetsövergång som skedde 2013-12-01. Initialt sa majoriteten av de personliga assistenterna att de inte skulle gå med över till den nya arbetsgivaren. När upphandlingen var avgjord och entreprenaden blev tillkänngjord valde endast 30 medarbetare att inte acceptera erbjudandet om anställning hos den nya arbetsgivaren. Dessa blev således uppsagda. Entreprenaden i Karlstad mätte efter första
året hur nöjda medarbetarna var med sin arbetsgivare och Karlstads kommunrepresentant uppger att inget missnöje har framkommit i medarbetarundersökningen.
I Mjölby berördes 123 medarbetare av verksamhetsövergång som skedde 201411-01. Fem personer tackade nej till anställning hos entreprenaden. Dessa
varslades om uppsägning, eftersom verksamhetsområdet inte fanns kvar inom
kommunen. Vissa av anställningarna avslutades medan några av de fem medarbetare sökte andra tjänster internt och erbjöds dessa. Innan upphandlingen
var klar fanns det reaktioner från personal grundade i osäkerhet om anställning
och ändrade arbetsvillkor. Enligt uppgift kom dessa reaktioner från ett fåtal
personer och baserades på en negativ bild av privata utförare skapade av media. När upphandlingen var klar genomfördes informationsmöten med entreprenören som beskrev sitt arbetssätt och sitt avtal. Reaktionerna stillades och
kommunen har därefter inte mottagit några ytterligare reaktioner.
Mot bakgrund av den erfarenhet andra kommuner har, är bedömningen
att merparten av de personliga assistenterna med stor sannolikhet
kommer att bli fortsatt nöjda med sin anställning hos den nya arbetsgivaren. Ingen personlig assistent blir uppsagd. Alla erbjuds möjlighet att
få sin tjänst överflyttad till den arbetsgivare som får entreprenaden. Det
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är endast om den anställde själv inte vill följa med som risk för övertalighet och uppsägning uppstår.
Enhetschefer och administrativ personal omfattas inte av en verksamhetsövergång. Deras anställningsavtal övergår alltså inte till entreprenaden. Vid en överlåtelse av den personliga assistansverksamheten på entreprenad kommer det
därför att uppstå övertalighet och risk för uppsägning för dessa yrkesgrupper.
Risken för uppsägningar bedöms dock som liten utifrån att enhetschefer och
administratörer är stora yrkesgrupper inom kommunen. Det finns alltid en viss
omsättning på tjänster och vikariat inom både socialförvaltningen och andra
förvaltningar. Dessutom växer socialförvaltningens verksamhet volymmässigt
och detta påverkar behovet av enhetschefer och administratörer.
Verksamhetsövergång – konsekvenser för brukare
Om en verksamhetsövergång genomförs har de assistansberättigade att välja att
fortsätta att ha kommunen som utförare och då genom den assistansanordnare
som förvärvat entreprenaden, alternativt att själv aktivt välja denna eller annan
utförare. Det är enbart den som väljer att ha kommunen som utförare eller den
som inte gör något val alls, som kommunen har ett fortsatt ansvar för gällande
kvalitet och uppföljning.
Målsättningen i en eventuell övergång är att den ska ske så smidigt som möjligt
och utan några negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. Utgångspunkten är att alla brukare ska behålla sina assistenter i övergången till en ny
arbetsgivare. Om en personlig assistent väljer att inte följa med till upphandlad
arbetsgivare får det konsekvenser för brukaren.
Risk finns för att det psykiska måendet påverkas hos brukare med extra stora
svårigheter och känslighet för förändringar. I händelse av att ett flertal personliga assistenter i ett sådant assistansärende väljer att inte gå med över till den
nya arbetsgivaren, planerar Kalmar kommun att övergången ska föregås av en
noggrann riskanalys ur brukarens perspektiv. Övergången ska planeras och
ske med den varsamhet som varje assistansärende kräver så att kvaliteten i utförandet säkras för brukaren.
I kontakter med Mjölby har det framkommit att kommunen inte mött några
stora reaktioner från de 34 brukare som berördes av verksamhetsövergången.
En brukare uppges dock ha varit skeptisk innan övergången men har i efterhand tyckt att det blivit bättre. Mjölby har inte mottagit några negativa synpunkter från brukare sedan utförandet övergått till entreprenaden. I Karlstad
mottogs inga reaktioner från oroliga brukare innan övergången och kommunen
har heller inte efteråt mottagit några negativa synpunkter från de ca 70 brukare
som berördes av verksamhetsövergången.
Erfarenheterna från andra kommuner visar att brukarna är lika nöjda
eller mer nöjda med sin assistans efter en överlåtelse av driften till entreprenad.
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Verksamhetsövergång – konsekvenser för nämnden
Vid en eventuell verksamhetsövergång ansvarar kommunen för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och i enlighet med vad som
fastställts i avtal mellan kommunen och entreprenaden. Kommunen har i och
med det ett ansvar att kontrollera och följa upp verksamheten.
I kommunens anbudsunderlag och avtal säkerställs de krav som socialnämnden har på entreprenaden vad gäller t.ex. kvalitet för brukaren och
anställningsvillkor för personal.
Kommunens finansieringsansvar för de 20 första assistanstimmarna (SFB) per
vecka kan inte avtalas om. De övriga ingående delarna i kommunens basansvar
regleras dock i en eventuell upphandling och påföljande avtal och styr således
vilka delar som finns kvar inom nämnden respektive läggs på entreprenaden.
Verksamhetsövergång – konsekvenser för ekonomin
Om trenden håller i sig att antalet beslut om assistans och antalet timmar fortsätter att öka, innebär det ökade kostnader för kommunen, oavsett entreprenaddrift eller ej. En verksamhetsövergång bidrar dock till ökad kostnadskontroll.
Personlig assistansverksamhet är föremål för stora påtryckningar, ständig översyn och återkommande statliga utredningar. Förutsättningarna förändras också
ideligen av ändringar i beslut samt tillkommande och avslutande av ärenden.
Konsekvensen blir att verksamheten är svår att prognosticera. Genom en
verksamhetsövergång ökar möjligheterna till kostnadskontroll. Kostnaderna per timme överskrider, efter en verksamhetsövergång, inte den
maxkostnad som försäkringskassans ersättning anger när assistans utförs i entreprenaddrift.
Enligt Kostnad per brukare (KPB) har Karlstad, som infört entreprenaddrift i
december 2013, minskat sin nettotimkostnad för personlig assistans SFB, från
113 kr/timme 2013 till 65 kr/timme 2014.
Utifrån nuvarande läge bedöms kostnaderna för assistansverksamhet i
Kalmar kommun kunna minskas med minst 7 miljoner kronor om verksamhetens drift överförs från kommunen till entreprenad.
Av dessa 7 miljoner är:
- 4,5 mnkr kopplade till jour
- 1,5 mnkr till patrullverksamhet (som inte går att få full kostnadstäckning för)
- 1 mnkr i minskade kostnader för administration
Tillkommande resurser för tillsyn och uppföljning är medräknade.
Den största besparingspotentialen ligger i kostnaderna för jour. Det är merkostnader som kommunen inte kan påverka när verkställigheten sker i kommunen. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den besparingspotential
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på 4,5 mnkr som socialförvaltningen uppskattar finns för jour i dagsläget kan
snabbt förändras och bli både större och mindre beroende på antal beslut om
väntetid som kommunen har att verkställa. Det som är 4,5 mnkr idag kan
imorgon vara 7 mnkr eller 3 mnkr.
Sannolikt kommer kostnaderna även bli lägre inom övrig LSSverksamhet genom att kraven på snabba förändringar minskar och förutsättningarna för kontinuitet och stabilitet ökar.
Risk finns att besparingarna blir mindre första året beroende på hur benägen
personal är att följa med över till den nya arbetsgivaren. Det är viktigt att varje
assistansärende behandlas med den varsamhet som krävs för att kvaliteten ska
bibehållas för brukaren. Utgångspunkten är att de personliga assistenterna följer med brukaren över till den nya arbetsgivaren och att de medarbetare som
tackar nej till erbjudandet blir övertaliga. Dessa medarbetare riskerar därmed
uppsägning från kommunen.
Upphandlingsförfarande
I en eventuell upphandling kommer representanter för brukarorganisationer
och de fackliga organisationerna ges insyn och möjlighet att bidra med synpunkter i upphandlingsarbetet.
Kraven för en eventuell entreprenad måste tydligt anges i det förfrågningsunderlag som utföraren har att lämna anbud utifrån. Förfrågningsunderlaget ska
garantera kvalitet för brukaren och goda anställningsvillkor och god arbetsmiljö
för medarbetarna. Krav bör ställas t.ex. på anställdas meddelarfrihet, kompetensutveckling för personal, tillgänglig arbetsledning samt att det finns lokaler
på orten som möjliggör möten mellan personal och arbetsledning. Krav bör
också ställas på att anbudsgivaren redovisar en konkret plan för hur övertagandet ska genomföras för att säkra övertagande vad gäller trygghet och säkerhet
för i första hand brukare men också för medarbetare.
Förfrågningsunderlaget ska tas fram med så stor noggrannhet att endast
anbud från seriösa assistansanordnare, som garanterar god kvalitet för
brukaren och goda anställningsförhållanden för personal, kan komma i
fråga för utvärdering och tilldelning.
Som ett exempel på ett väl utformat förfrågningsunderlag bifogas till denna
utredning Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr 2.2.2. -29/2014.
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Socialförvaltningens slutsats och samlade bedömning
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet genererar en sammanlagd besparing på minst 7 mnkr, samtidigt som förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar eftersom en
privat utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades
krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket sätt assistansen ska
utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor för de anställda
personliga assistenterna ett år efter det att verksamhetsövergången är genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Kostnadsbesparingen ligger i att de fördyrande kostnader kommunen
har för jour, arbetsledning, administration och patrullverksamhet försvinner.
Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna
för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen
inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer
eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. Den besparingspotential på 4,5 mnkr som socialförvaltningen uppskattar finns för jour i
dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större och mindre beroende på
antal beslut om väntetid som kommunen har att verkställa.

