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Krav om kollektivavtalsliknande villkor (8.2.2) 

Vi ställer oss bakom utredningens förslag att det ska ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor, 
inklusive inbetalning av framtida pension, för att få tillstånd att bedriva assistansverksamhet. 

 

Sjuklönekostnaden (8.3.2) 

Vi menar att principen att arbetsgivaren ska stå för sjuklönekostnaden förvisso är god, men att 
assistansersättningens schablon i nuläget är för låg och inte täcker kostnader för den kvalitet som 
skulle behövas inom assistansen. Här skulle krävas en höjning av schablonbeloppet i form av 
öronmärkta medel för sjuklönekostnader. 

En hög sjukfrånvaro betyder inte heller automatiskt en dålig arbetsmiljö. Hos många 
assistansanvändare är det olämpligt att arbeta även om man har en lätt förkylning då 
assistansanvändaren kan vara smittkänslig och ha nedsatt immunförsvar. Detta särskilt då det sällan 
är möjligt att hålla distans till assistansanvändaren, utan många arbetsuppgifter kräver att man 
kommer nära varandra. 

Vi befarar att om arbetsgivaren ska stå för hela sjuklönekostnaden så kommer många mindre 
assistansalternativ drabbas hårt. I förlängningen kan valfriheten komma att påverkas då de mindre 
alternativen riskerar att försvinna i branschen, alternativt välja bort assistansanvändare med nedsatt 
immunförsvar.  

Slutligen, vad gäller denna fråga, vill vi understryka att assistenters arbetsmiljö är långt ifrån något 
som assistansanvändare och -företag fullt ut styr över. Den påverkas av den nedmontering som skett 
inom funktionshinderområdet och svårigheter att beviljas dubbelbemanning och hjälpmedel så som 
liftar i hemmet, bland annat. Inte minst medför också den låga uppräkningen av 
assistansersättningen försämrade förutsättningar och villkor vad gäller fortbildning, personalvård och 
arbetsledning, vilket utredningen också är inne på. 

 

Utbildning (8.4.1) 

Utredningen föreslår att minska osäkerhet om de personliga assistenternas arbetsuppgifter. Vi ser 
positivt på förslaget att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en digital utbildning om personlig 
assistans. Vi vill dock betona att det är viktigt att hålla den på en generell nivå, tämligen abstrakt, 
med själva rollen som assistent i fokus och med inriktning på självbestämmande. Rättighetsfokuset är 
konstant, lika för alla och viktigt att förmedla här. 

Vidare konkret utbildning måste vara individanpassad utifrån varje enskild assistansanvändare. 
Förståelse måste finnas för att assistenters arbetsuppgifter varierar från assistansanvändare till 



assistansanvändare. Det är också viktigt med kontinuerliga och uppföljande utbildningar. Detta i och 
med att arbetsuppgifterna och arbetsförhållanden kan förändras över tid, diagnoser kan vara 
progressiva och så vidare.  

Vi ser det som mycket positivt om vikten av utbildning till assistansanvändaren förtydligas. En 
assistansanvändare, medarbetsledare eller serviceagent som har kunskap om den personliga 
assistentens roll och betydelse ger i sin tur en tryggare assistent.  

 

Processen att ansöka om förhöjt belopp (8.4.2) 

Det är positivt om det kan bli en förenklad process vad gäller att ansöka om och redovisa pengar för 
extra utbildning. Vi välkomnar därför förslaget att ta fram ett underlag som regeringen kan använda 
för att ta ställning till om formerna för att finansiera extra kostnader för assistenters 
kompetensbehov behöver förändras. Det är viktigt att få förståelse för att kostnader kan variera över 
året. 

 

 


