
Datum Vår referens 
2020 03 20 II 

  
  

 

Försäkringskassans generaldirektör 
Nils Öberg 

  
 

 

Åtgärder med anledning av coronaviruset   

Det nu pågående virusutbrottet kommer att ställa svensk hälso- och sjukvård och 
omsorg under mycket stor press de kommande månaderna. Vårdföretagarna 
representerar en viktig del av den samlade vård- och omsorgskapaciteten i Sverige och 
våra medlemsföretag vill bidra till att vi i Sverige kan hantera virusutbrottet på bästa 
möjliga sätt. 

Våra medlemsföretag är även under normala omständigheter snabba att ställa om sin 
verksamhet och anpassa sig till nya förutsättningar. För att kunna bidra på effektivaste 
sätt ser vi att ett antal temporära åtgärder skulle underlätta och möjliggöra för dessa 
företag att under rådande situation förbättra förutsättningarna för svensk vård och 
omsorg. 

Försäkringskassan agerade snabbt i samband med coronautbrottet och förmedlade 
information om möjligheten att justera beräkningsperioden för personliga assistenters 
arbetstid, vilket vi verkligen välkomnar. En sådan justering kan komma att underlätta för 
assistansanordnare att schemalägga personal i ett läge där många assistenter är 
sjukskrivna med luftvägssymtom.  

Föreliggande skrivelse syftar till att göra Försäkringskassan uppmärksamma på 
ytterligare tillfälliga åtgärder för att underlätta bemanning inom personlig assistans. 
Eftersom assistansen till sin natur är avgörande för enskilda människors vardag och 
välmående är det av stor betydelse att assistansanordnare snabbt kan rekrytera ny 
personal för att täcka de luckor som nu uppstår med ökande sjukskrivningstal och behov 
av social distansering. 

Vårdföretagarna tror att Försäkringskassan kan spela en viktig roll för att upprätthålla 
den personliga assistansen i den nu uppkomna situationen.  

Tillfälligt undantag för blankett 3066 

För att påskynda processen från rekrytering till att nya assistenter kan börja arbeta 
föreslår Vårdföretagarna ett tillfälligt undantag från kravet på att blankett 3066 ska vara 
inlämnad och behandlad av Försäkringskassan innan personlig assistent påbörjar sitt 
arbete. I dagsläget måste blanketten skickas in även för befintliga assistenter om de 
börjar arbeta hos en ny assistansanvändare, vilket försvårar flexibilitet och snabba 
lösningar i det nu uppkomna läget. Naturligtvis ska blankett 3066 lämnas in, men vi 
föreslår ett tillfälligt undantag där det medges att den behandlas av Försäkringskassan 
efter påbörjat arbete. 
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Tillfälligt införande av digital räkning  

För att minska risken för att förseningar hos Post Nord eller hemmavarande 
administrationspersonal skapar likviditetsproblem och försvårar assistansanordnarnas 
löneutbetalningar föreslår Vårdföretagarna att Försäkringskassan skapar en tillfällig 
lösning för inlämnande av räkning i digitalt format. 

Klargörande av sjuklönekostnader 

Sjuklönekostnaden för personliga assistenter betalas i dagsläget av kommunerna. I och 
med beskeden om att staten täcker kostnaden för sjuklöner samt avskaffandet av 
karensdagen finns dock behov av ett klargörande från Försäkringskassan och 
kommunerna då det råder oklarhet om vilka kostnader dessa respektive kommer ersätta 
assistansanordnarna för.  

Förtydligande av regler kring arbetstid 

Vårdföretagarna ser positivt på Försäkringskassans snabba agerande kring 
beräkningsperioden för arbetstid i samband med coronaviruset. Vi ser dock att det finns 
en osäkerhet bland assistansanordnare kring hur detta kommer att fungera rent 
praktiskt, och efterfrågar ett förtydligande informationsmaterial kring personliga 
assistenters arbetstid i den nu uppkomna situationen. 

Kommande behov av tillfälliga åtgärder 

Beroende på utvecklingen den kommande tiden ser Vårdföretagarna att det kan uppstå 
behov av ytterligare förenklingar och ökad flexibilitet. En möjlig sådan förändring som 
kan komma att krävas är en tillfällig utökning av antalet assistanstimmar för barn och 
ungdomar vid stängning av skolor. I nuläget undantas gymnasiesärskolan från 
rekommendationen om stängda skolor, men från Vårdföretagarnas sida ser vi att ett 
behov kan uppstå framöver och att det då vore önskvärt att Försäkringskassan finns 
med som en dialogpartner till Sveriges Kommuner och Regioner i denna fråga, som ju 
primärt kommer hanteras av kommunerna. Vi ser redan nu att kommunerna har olika 
syn på frågan och kommer att tillskriva SKR om behovet av en samsyn i detta. 

I den mån det finns önskemål och förväntningar från Vårdföretagarna om vad privata 
vård- och omsorgsgivare kan göra tar vi gärna emot dessa. Vi bistår självklart i det 
fortsatta arbetet.  

Med vänlig hälsning, 

Antje Dedering 
Förbundsdirektör, 
Vårdföretagarna 

Ida Ingerö 
Näringspolitisk expert 
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