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Arbetsgivares ansvar att undersöka dagersättning 
vid arbete  
Under våren 2022 har Försäkringskassan anmält ett antal företag inom personlig 
assistans till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Företagen som anmälts har haft 
medarbetare som ansökt om dagersättning (sjukpenning, föräldrapenning) från 
myndigheten samtidigt som de har arbetat som personliga assistenter.  

Att enskilda medarbetare ansöker om dagersättning för dagar då de samtidigt uppbär lön 
innebär ett orättfärdigt utnyttjande av socialförsäkringarna, är ett brott, och ska självklart 
beivras. Vårdföretagarna vänder sig dock emot uppfattningen att detta skulle implicera att 
företagen där medarbetarna arbetar har en bristfällig administration och därför per 
definition ska leda till en tillsyn av företaget från IVO.  

Med föreliggande skrivelse vill Vårdföretagarna understryka att arbetsgivare inte har 
något ansvar och inte heller ska kontrollera om medarbetare som uppbär lön för arbetad 
tid också begär dagersättning från socialförsäkringarna. Försäkringskassan ska 
naturligtvis vid misstänkt fusk och överutnyttjande enligt gängse rutiner undersöka om 
personer som mottagit dagersättning samtidigt utkvitterat lön, vilket sker i dialog med 
arbetsgivaren. Men Vårdföretagarna ser med oro på en utveckling där myndigheters 
agerande innebär att arbetsgivare riskerar att ställas till svars för medarbetares agerande 
utanför ramen för anställningen.  

Vårdföretagarna driver sedan tidigare flera genomgripande förändringar av den 
personliga assistansen, för att skapa en hel och ren bransch med seriösa, långsiktiga 
aktörer och god kvalitet. En utredning av andelen anhörigassistans, införande av ett 
platsoberoende biometriskt in- och utcheckningssystem samt nationella kvalitetskriterier 
som tas fram av Socialstyrelsen och utgör utgångspunkten för IVO:s arbete med tillstånd 
och tillsyn är tre viktiga redskap för ökad transparens och seriositet.  

Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag att kontrollera och beivra felaktigt användande 
av ersättning från socialförsäkringen. Vi deltar gärna i proaktiva dialoger för att komma till 
rätta med oseriösa och rent kriminella inslag i den personliga assistansen. Bara så kan vi 
framtidssäkra den viktiga frihetsreformen personlig assistans.  

Avslutningsvis, Vårdföretagarna vill med denna skrivelse betona att det finns rimliga och 
effektiva sätt att motverka kriminalitet och fusk inom personlig assistans  - men att  göra 
arbetsgivare till kontrollanter av medarbetarnas eventuella brottsliga handlingar utanför 
ramen för anställningen är inte en klok väg framåt.  

Vårdföretagarna bistår gärna i fortsatta diskussioner och svarar på frågor. 
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