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Sammanfattning
Försäkringskassan har, genom förordning (2020:1003) om statsbidrag för kostnader
som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen
covid-19 fått i uppdrag att lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag
som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå antalet
som ansökt och beviljats statsbidrag uppdelat på antalet enskilda assistansanvändare
och anordnare.
Den här rapporten utgör Försäkringskassans redovisning avseende kostnader som har
uppkommit från och med den 1 februari 2020 till och med den 30 november 2020 (7 §
andra stycket 1 förordningen).

Bestämmelser i aktuell förordning

Förordningen innehåller bestämmelser om statsbidrag för kostnader som avser
personlig skyddsutrustning för personliga assistenter för att kompensera för kostnader
till följd av sjukdomen covid-19. Statsbidrag får lämnas för kostnader som uppkommit
från och med februari 2020 till och med april 2021. Statsbidrag enligt förordningen
lämnas till försäkrad som själv anställer sina assistenter samt till anordnare som har
tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Redovisning av de statsbidrag som har betalats ut

Fram till och med januari 2021 har Försäkringskassan betalat ut knappt 23 miljoner
kronor till 274 sökande som under perioden februari till och med november 2020 haft
kostnader för personlig skyddsutrustning.
Antal ansökningar, beviljanden och utbetalt belopp fördelat på sökanden
Försäkrad som själv anställer assistenter
Anordnare
Annan

Ansökningar

Beviljanden

Belopp (kr)

19
276
2

15
259
0

56 158
22 688 511
0

Källa: Försäkringskassans ekonomisystem och manuellt registrerade uppgifter, Försäkringskassan
ANM: I kategorin Annan ingår sökande som inte kan kategoriseras till någon av försäkrad som själv anställer
assistenter eller till anordnare av assistans.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av
avdelningschef Marie Axelsson, områdeschef Anna Viberg och verksamhetsutvecklare
Jeanette Larsson, den senare som föredragande.
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