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5. Upphandling av utförandet av personlig assistans (SN 
2020.077)

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslaget om att genomföra en upphandling av utförandet av 
personlig assistans..

Ärendebeskrivning
Ett kommunövergripande och återkommande mål för Vallentuna kommun är att ha en god 
ekonomisk hushållning. För Socialnämndens verksamhet innebär att bland annat ständigt 
arbeta med att utvärdera om resurserna används på rätt sätt för att skapa största möjliga 
kundnytta. Ett ytterligare förvaltningsmål är att i strävan efter att öka kreativitet, kvalitet och 
effektivitet och, där så är möjligt och lämpligt, konkurrensutsätta verksamheter enligt lag 
(2016:1 145) om offentlig upphandling (LOU) eller lag (2008:962) om valfrihetsystem 
(LOV).

I de förbättringsaktiviteter som socialförvaltningen genomför för att nå nämndens mål har det 
uppmärksammats att en upphandling enligt LOU av utförarande av insats personlig assistans 
enligt LSS skulle innebära ekonomiska effektiviseringar och ökad kvalitet för kund.

Handlingar
 §36 SN AU Upphandling av utförandet av personlig assistans
 Redovisning förslag om upphandling av utförandet av personlig assistans i kommunal 

regi
 Tjänsteskrivelse - upphandling av utförandet av personlig assistans
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36
Upphandling av utförandet av personlig assistans (SN 2020.077)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner förslaget om att 
genomföra en upphandling av utförandet av personlig assistans.

Ärendebeskrivning
Ett kommunövergripande och återkommande mål för Vallentuna kommun är att ha en god 
ekonomisk hushållning. För Socialnämndens verksamhet innebär att bland annat ständigt 
arbeta med att utvärdera om resurserna används på rätt sätt för att skapa största möjliga 
kundnytta. Ett ytterligare förvaltningsmål är att i strävan efter att öka kreativitet, kvalitet och 
effektivitet och, där så är möjligt och lämpligt, konkurrensutsätta verksamheter enligt lag 
(2016:1 145) om offentlig upphandling (LOU) eller lag (2008:962) om valfrihetsystem 
(LOV).

I de förbättringsaktiviteter som socialförvaltningen genomför för att nå nämndens mål har det 
uppmärksammats att en upphandling enligt LOU av utförarande av insats personlig assistans 
enligt LSS skulle innebära ekonomiska effektiviseringar och ökad kvalitet för kund.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - upphandling av utförandet av personlig assistans
 Redovisning förslag om upphandling av utförandet av personlig assistans i kommunal 

regi
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Redovisning förslag om upphandling av 
utförandet av personlig assistans i 
kommunal regi

Ärendet
Ett kommunövergripande och återkommande mål för Vallentuna kommun är att ha 
en god ekonomisk hushållning. För Socialnämndens verksamhet innebär att bland 
annat ständigt arbeta med att utvärdera om resurserna används på rätt sätt för att 
skapa största möjliga kundnytta. Ett ytterligare förvaltningsmål är att i strävan efter 
att öka kreativitet, kvalitet och effektivitet och, där så är möjligt och lämpligt, 
konkurrensutsätta verksamheter enligt lag (2016:1 145) om offentlig upphandling 
(LOU) eller lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV).

I de förbättringsaktiviteter som socialförvaltningen genomför för att nå nämndens 
mål har det uppmärksammats att en upphandling enligt LOU av utförarande av insats 
personlig assistans enligt LSS skulle innebära ekonomiska effektiviseringar och ökad 
kvalitet för kund.  

Om personlig assistans
Personlig assistans regleras dels enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och dels enligt (2010:110) Socialförsäkringsbalken (SFB). 
Insatsen personlig assistans är en av de insatser vars bestämmelser regleras enligt 
LSS och syftar till att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva 
ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter. Enligt 
bestämmelserna - som också gäller vid bedömning enligt SFB - ska stödet som ges till 
den enskilde ”vara personligt utformat och ges av ett begränsat antal personer åt 
den som på grund av omfattande och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp 
med grundläggande behov i form av andning, sin personliga hygien, måltider, att 
klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den funktionshindrade1. Lagen säger också att den enskilde 
ska ha stort inflytande över hur och av vem som stödet ges. 

Ansvar och ansvarsfördelning 
Om en person behöver stöd med sina grundläggande behov som bedöms understiga 
20 timmar i veckan så ansvarar kommunen för detta. Om en person bedöms behöva 
mer än 20 timmars personlig assistans i veckan för samma behov så ansvarar staten 
genom Försäkringskassans för att utreda och bevilja ersättning. Kommunen har alltid 
– utöver kostnadsansvaret för de 20 första timmarna – ansvar för oförutsedda behov 
och vikariekostnader vid ordinarie assistans sjukdom. Detta är oberoende av antalet 
timmar och vem som utför assistansen. 

1 LSS 9a
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Kommunen beviljar antingen personlig assistans i form av biträde av personlig 
assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (till den del 
behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt SFB). Beviljas personlig 
assistans i form av biträde ansvarar kommunen för kvaliteten i insatsen. Ges stödet i 
form av ekonomiskt stöd innebär detta i korthet att den enskilde själv blir 
arbetsgivare åt sina personliga assistenter. Ersättning för detta ges i regel utifrån en 
schablonersättning bestämd av Regeringen och som årligen räknas upp. För år 2020 
är beloppet 304,30 kronor per timme. Försäkringskassan har enbart ekonomiskt 
ansvar för den statliga assistansersättningen och ser inte till kvaliteten i själva 
insatsen2.

Samtliga anordnare av personlig assistans behöver ansöka om tillstånd hos 
inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva sådan verksamhet. I en 
sådan lämplighetsprövning ska företrädare för utföraren kunna visa på tillräckliga 
kunskaper om vilka krav som ställs enligt LSS och annan relevant lagstiftning. 
Undantaget från detta är kunder som själva väljer att själva anställa sin personal och 
på så vis agera som arbetsgivare för dessa. 

Omfattning och kostnader
Sedan LSS tillkom år 1994 har kostnaderna för personlig assistans ökat stadigt. De 
ökade kostnaderna kan i princip härledas till en ökning av antalet mottagare av 
assistansersättning, en ökning av det genomsnittliga antalet timmar assistans som 
varje mottagare beviljas och en ökning av den schablonersättning som utgår per 
timme assistans3. Antalet med statlig assistansersättning ökade fram till år 2009 till 
att omfatta cirka 16 000 personer. Nivån var senare stabil fram till och med år 2015 
då det börjat sjunka till att år 2019 omfatta cirka 15 200 personer4. Antalet personer 
som erhöll personlig assistans enligt LSS och från kommuner uppgick till cirka 5200 i 
oktober år 2018. För kommunerna kan kostnadsökningar utöver ovan också härledas 
till Försäkringskassans striktare lagtolkningar vilket föranlett att enskilda söker 
kommunala insatser5

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
I januari år 2019 slutfördes en statlig utredning, SOU 2018:88. om 
assistansersättningen i SBF och delar av LSS. Förslag utifrån utredningen är att bland 
annat att staten ensam ska vara huvudman för den personliga assistansen och att 
personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år. Utredningen 
skriver att om förslagen genomförs så beräknas statens kostnader kommer att minska 
med cirka 600 miljoner kronor varje år samtidigt som att kommunens kostnader ökar 
med mellan 300 miljoner och 400 miljoner. Utredningen är nu ute på remiss men 
förslaget är att förslagen ska börja gälla från med januari år 2022. 

2 https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Personlig-assistans/Sidor/Om-personlig-assistans.aspx
3 https://www.regeringen.se/48dbb0/contentassets/573c64721c9a43388b756b953d7c4d24/oversyn-av-insatser-enligt-
lss-och-assistansersattningen-sou_2018_88.pdf
4 Försäkringskassan statistik
5 Socialstyrelsen: Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, s 20, 25-27, 2018 
 Art.nr: 2019-3-13
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Personlig assistans i Vallentuna
Kompassen 
Kompassen är kommunens utförare av personlig assistans och ansvarar för att utföra 
alla kommunala beslut av personlig assistans upp till och med 20 timmar per vecka. 
Om kunden har beviljats assistans från Försäkringskassan så är Kompassen en av 
flera utförare. Verksamheten ansvarar också för att utföra ledsagning och 
avlösarservice enligt LSS (de insatserna berörs inte av förslaget om upphandling). I 
mars år 2020 består Kompassens medarbetare inom personlig assistans av dessa:

 Antalet personer Antal årsarbetare Notering: 

Enhetschef 1 0,375
Samordnare 0 0
Personliga 

assistenter HÖK

10 7,718 En sjukskriven person 

på 90,8% är inkluderad 

i detta

Personliga 

assistenter PAN

5 0 (3,84) Samtliga PAN-anställda 

har en 

sysselsättningsgrad på 0 

% i sina avtal

Övrigt 1 0,075 Timanställd som går på 

schema hos en kund

Ekonomi
Under de senaste åren har antalet kunder på enheten minskat vilket i sin tur lett till 
minskad ersättning. Enhetens resultat varierar mellan ett årsresultat på ett 
underskott på 725 000 kr till ett överskott på 390 000 kr. 

År Antalet kunder 

2017 11

2018 9

2019 7

2020 5
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Som framgår av tabell så var antalet kunder i mars månad år 2020 5 stycken. Antalet 
utförda timmar var enligt SBF 1610 timmar per månad och enligt LSS 273 timmar per 
månad.  

Insats Antalet kunder mars 

år 2020

Utförda timmar per 

månad, mars år 

2020

Notering

Personlig assistans 

enligt LSS

2 273 h Utförda timmar 

baserat på månad med 

30 dagar

Personlig assistans 

enligt SFB

3 1610 h Utförda timmar 

baserat på månad med 

30 dagar

Det har påtalats att verksamheten har behov av investeringar för att möta kommande 
krav och bibehålla en god kvalitet. Bland annat efterfrågas ett nytt dokumentations- 
och planeringssystem och utbildningsinsatser inom dokumentation bland personalen. 
Dessa investeringar skulle på längre sikt innebära minskat behov av ledning och 
administration men utifrån nuvarande antalet kunder så bedöms kostnaderna inte 
kunna motiveras. Flera av de system som kan vara aktuella gällande exempelvis 
tidrapportering till Försäkringskassan har en hög uppstartskostnad, vilket 
verksamheten då valt att inte använda sig av när kundunderlaget enbart uppgår till 
tre personer. En annan kostnad som senaste åren ökat är kostnaden för fyllnadslön 
och övertidsersättning till personalen. Detta delvis på grund av svårigheter att 
rekrytera vikarier när kundunderlaget är så pass litet. 

Om utförandet av personlig assistans upphandlas beräknas de årliga kostnaderna 
minska med cirka 500 000 tkr SEK, framförallt relaterat till minskade lönekostnader. 

Andra kommuner och drift av personlig assistans 
Allt fler kommuner väljer att upphandla hela eller delar av den kommunala 
assistansen, framförallt utifrån ekonomiska incitament. Bland annat Täby, 
Nynäshamn, Karlstad och Lidingö har på olika sätt valt att upphandla personlig 
assistans.  Närliggande Upplands-Bro planerar har under år 2019 fattat beslut om att 
upphandla utförandet. 

Förslag till upphandling
Som alternativ till att utföra personlig assistans i egen regi föreslår därför 
förvaltningen att socialnämnden beslutar om en upphandling enligt LOU med 
utvärderingsmodell bästa förhållande mellan pris och kvalitet6. Enligt 17 § LSS kan 
kommunen överlåta utförandet av personlig assistans till en extern part men med 
bibehållet ansvar för verksamheten. Det innebär att kommunen är fortsatt huvudman 

6 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/Utforma-
upphandlingsdokument/anbudsutvardering/
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och ansvarar för finansiering, kvalitet och uppföljning men själv utförandet av 
insatsen läggs ut på en extern utförare.  

Upphandling enligt LOU med utvärdering av bästa förhållande mellan pris och 
kvalitet innebär kort att kommunen formulerar krav på utförande i ett 
förfrågningsunderlag. Priset eller ersättningen som utgår bör i sådant fall vara 
schablonersättningen, det vill säga för år 2020, 304,30 kr. Utifrån 
förfrågningsunderlaget lämnar aktörer anbud där de redogör för hur de ska svara mot 
uppställda krav. Den utförare som efter utvärdering uppvisar bästa kvalitet antas. 

Konsekvensbeskrivning
Kund 
Socialförvaltningens bedömning är att en kvalitetsupphandling kan gynna kund 
genom ökad kvalitet i utförandet. Detta genom att en utförare som kan möta 
kommunens krav vid upphandling sannolikt har ett bättre kundunderlag inom 
geografiskt område och därmed bättre resurser vad gäller bemanning, planering och 
digitala verktyg. Vid en upphandling av personlig assistans är det förekommande att 
personal följer med till en ny utförare även om det inte sker per automatik. Om 
personal inte erbjuds följa med har kund möjlighet att välja att bli arbetsgivare 
alternativt välja ny utförare för att på så vis bibehålla personal.  

Personal
Befintlig personal kan komma erbjudas att gå över till den nya utföraren. Personal 
som erbjuds men väljer att inte gå över blir kvar hos kommunen där omplacering kan 
komma att ske. Upphandlingen bedöms inte leda till uppsägningar på grund av 
arbetsbrist. 

Socialförvaltningen
För socialförvaltningen bedöms en upphandling av personlig assistans en ekonomisk 
effektiviseringar om cirka 500 000 kronor per år. I samband med övergång till ny 
utförare kan vissa personalrelaterade kostnader komma upp och därefter ökade 
administrativa kostnader vad gäller exempelvis uppföljningar. 

Preliminär tidsplan

Datum Händelse Notering
2020-04-28 Socialnämndens sammanträde Förslag om upphandling 

av kommunal assistans 

godkänns. 

2020-05-12 Socialnämndens arbetsutskott 

(SNAU) sammanträder

SNAU godkänner 

förfrågningsunderlaget 

inför upphandling

2020-05-14 Upphandling inleds Förfrågningsunderlaget 

publiceras
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2020-06-18 Sista datum för anbudsgivare 

att lämna anbud

Utvärdering av inkomna 

anbud påbörjas

2020-09-01 Socialnämndens arbetsutskott Godkänner till delning 

av avtal till 

anbudsgivare utifrån 

utvärdering. 

2020-09-16 Tid för överprövning slut. Avtalet godkänt

2020-09-21 Avtalssignering Avtal signeras med 

utförare

2020-10-01 Avtalsstart Ny utförare tar över
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Tjänsteskrivelse

Upphandling av utförandet av personlig 
assistans

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslaget om att genomföra en upphandling av utförandet 
av personlig assistans..

Ärendet i korthet
Ett kommunövergripande och återkommande mål för Vallentuna kommun är att ha 
en god ekonomisk hushållning. För Socialnämndens verksamhet innebär att bland 
annat ständigt arbeta med att utvärdera om resurserna används på rätt sätt för att 
skapa största möjliga kundnytta. Ett ytterligare förvaltningsmål är att i strävan efter 
att öka kreativitet, kvalitet och effektivitet och, där så är möjligt och lämpligt, 
konkurrensutsätta verksamheter enligt lag (2016:1 145) om offentlig upphandling 
(LOU) eller lag (2008:962) om valfrihetsystem (LOV).

I de förbättringsaktiviteter som socialförvaltningen genomför för att nå nämndens 
mål har det uppmärksammats att en upphandling enligt LOU av utförarande av insats 
personlig assistans enligt LSS skulle innebära ekonomiska effektiviseringar och ökad 
kvalitet för kund. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse – upphandling av utförandet av personlig assistans
2. Redovisning förslag om upphandling utförandet av personlig assistans i 

kommunal regi. 

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt 
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