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Sammanfattning
Det senaste året har det pågått mycket debatt och diskussion om assistansen.
Det har handlat både om tillämpningen av gällande lagstiftning och om
oegentligheter och potentiell brottslighet inom assistansersättningen. Mot
den bakgrunden behöver Försäkringskassan mer kunskap om den egna
administrationen och om vad som behöver förbättras. Den här rapporten
bygger på en enkätundersökning riktad till alla handläggare som arbetar med
ersättningen. Syftet är att bidra med kunskap om på vilket sätt
Försäkringskassan bör fortsätta arbeta för att stärka rättssäkerhet i
tillämpning och beslut inom assistansersättningen.
Tre övergripande frågeställningar står i fokus för undersökningen:
1. Hur kommer det sig att Försäkringskassan beviljar alltfler timmar av
assistans över tid?
2. Vilken roll spelar de privata anordnarna i handläggningen av
assistansersättning?
3. Vad kan vi lära oss av handläggarnas erfarenheter av brottslighet och
missbruk av assistansersättning?
För att besvara dessa frågor ställs ett antal frågor i enkäten om olika steg i
handläggarnas arbetsprocess, deras erfarenheter av att ha hanterat
ansökningar i vilka de misstänkt att det förekommit medvetet felaktiga
uppgifter samt i vilken utsträckning de tror att brott och oegentligheter
förekommer. Analysen av enkäten visar på följande resultat:
Otillräckligt stöd i utredningsarbetet en viktig delförklaring till
timutvecklingen
Handläggarna efterfrågar flera olika typer av stöd i arbetet. Många upplever
att befintliga stöd- och styrdokument är otillräckliga när det gäller att
bedöma vissa assistansbehovs omfattning. Resultaten visar att de behov där
många handläggare däremot tycker att de har tillräckligt med stöd är behov
som inte tycks ha ökat över tid, vad gäller antalet beviljade timmar.
Handläggarna efterfrågar tydligare normering och juridiskt stöd för att öka
likvärdigheten i bedömningar och beslut. De behöver förstärkt stöd av
nyckelfunktioner som specialister, beslutsfattare och försäkringsmedicinska
rådgivare samt mer tid till erfarenhetsutbyte med kollegor och handledning.
Tids- och resursbrist upplevs som en mycket stark orsak till att
handläggarna inte alltid mäktar med att i önskvärd omfattning genomföra
t.ex. tvåårsomprövningar och personliga möten.
Privata anordnare uppfattas som pådrivande
Resultaten visar att vissa av de privata anordnarna upplevs ha en pådrivande
roll i handläggningen av assistansersättningen och därmed även för
timutvecklingen. Tidigare analyser har visat att byte till en privat anordnare
5

PM 2017:2

ger en snabbare ökning av timmar med assistans. Handläggarna tecknar i
denna studie en bild av ett antal starkt pådrivande privata anordnare som
ofta kommer med omfattande synpunkter i samband med kommunicering,
och ofta uppfattas överdriva de sökandes behov. Hela 15 procent av
handläggarna uppger att privata anordnare ofta försöker pressa dem till att
bevilja fler timmar. Sammantaget framgår att de privata anordnarnas
vinstincitament uppfattas spela en betydande roll för att driva på ökningen
av antalet timmar. Bilden stöds också av handläggarnas utsagor om att
kontakten med kommunala anordnare fungerar mycket bättre, och att just
vinstmöjligheten framhålls som problematisk eftersom det ger incitament att
överdriva de sökandes behov.
Överdrivna hjälpbehov är en vanlig orsak till misstanke om
oegentligheter
Tidigare ansatser att uppskatta omfattning av brottslighet inom assistansen
har gjorts tidigare av bl.a. FUT-delegationen (2007) och Statskontoret
(2011). Vi har på motsvarande sätt låtit handläggarna uppskatta andel av den
redovisade tiden med assistans som de tror har utförts i praktiken.
Handläggarkollektivets uppskattning är att cirka 80 procent av den
redovisade tiden har utförts i praktiken. De vanligast förekommande
orsakerna till att handläggare misstänker brottslighet eller oegentligheter
beskrivs som en misstanke om överdrivna hjälpbehov alt. vad som kan
anses ”rimligt”. Därefter följer misstankar som har att göra med att
assistansanordnare anas agera utifrån ett vinstintresse. Utöver detta
framkommer även att misstankar kring osannolikheten att anhöriga som
arbetar som assistenter utför vissa sysslor alt. arbetar orimligt mycket (eller
lite). Slutligen framträder även assistenters eget agerande som en
förekommande orsak till misstanke, som t.ex. att de själva signalerar om
oegentligheter, eller att tidsredovisningen på olika sett verkar orimlig.
Hanteringen av räkningar och tidsredovisningar behöver
effektiviseras
Det finns en stor tilltro till potentialen i en ökad automatisering och
centralisering av hanteringen av räkningar och tidsredovisningar. Detta både
för att i praktiken de facto mäkta med att genomföra nödvändiga kontroller,
men även för att det underlättar att hitta mönster m.m. hos specifika
anordnare, assistenter och sökande. Resultaten visar att det finns stora
utmaningar i arbetet med räkningar och tidsredovisningar. Handläggarna ser
stora behov av ytterligare resurser för att klara grunduppdraget och ger flera
förslag i syfte att kunna arbeta mer förebyggande än idag.
Behov av ett förbättrat samarbete med
kontrollutredningsverksamheten
Det finns en frustration bland handläggare med att lämnade impulser till
kontrollutredningsverksamheten för sällan ”ger resultat” och att de saknar
återkoppling kring vad som sker med impulser efter att de har lämnats.
Detta uttrycks vara viktigt inte minst ur ett kompetensutvecklingsbehov, att

6

PM 2017:2

få kännedom om vilken typ av misstankar som även i fortsättningen bör
följas upp.
Rekommendationer
Mot bakgrund av analysen av handläggarnas uppfattningar och förslag om
åtgärder och förändringar identifieras i rapporten tre områden som
Försäkringskassan behöver adressera i sitt fortsatta utvecklingsarbete:
1. Utveckla formerna för tvåårsomprövningar respektive hembesök
inom ramen för utredning av rätten till assistansersättning.
2. Utveckla formerna för ansökningsprocessen.
3. Utveckla administrativa verktyg och IT-stöd för
assistansersättningen i syfte att effektivisera kontrollarbetet.

7
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1. Inledning
Bakgrund
Assistansreformen genomfördes år 1994 i syfte att ge människor med
betydande och långvariga funktionsnedsättningar en möjlighet att leva ett liv
som andra och kunna vara delaktiga i samhället. Försäkringskassan fattar
beslut om rätten till och utbetalning av assistansersättning. Myndighetens
uppdrag inom assistansersättningen, precis som inom alla ersättningar, är att
säkerställa en god rättstillämpning och en god kontroll för att förebygga
brott.
Det senaste året har det pågått mycket debatt och diskussion om
timutvecklingen inom assistansersättningen och om tillämpningen av
gällande lagstiftning. Hos statsmakten har det över tid funnits en växande
oro för den kostnadsökning inom assistansen som mellan 1994-2016 gått
från drygt tre miljarder kronor till 26 miljarder kronor.1
Det genomsnittliga antalet timmar med assistansersättning har också ökat
från 101 till 127 timmar per vecka från år 2005 till 2015. Ökningen har skett
i alla grupper oavsett ålder, kön, län och personkrets. Assistansmottagare
har möjlighet att själva välja vilken typ av anordnare som ska utföra
assistansen och utvecklingen visar att andelen mottagare som valt privata
anordnare har ökat över tid.2 Flera utredningar och rapporter har pekat på
det faktum att det finns ekonomiska drivkrafter för privata anordnare att
försöka påverka att antalet beviljade timmar ökar.3
Idag är det även känt att assistansersättningen har varit och är utsatt för
bedrägerier.4 Tidigare uppskattningar har pekat på att andelen brottslighet,
oegentligheter och felaktiga utbetalningar kan uppgå till drygt tio procent av
de totala utbetalningarna av assistansersättning.5 Det finns samtidigt en oro
hos mottagare att insatser för att förebygga och motverka brott i praktiken
leder till att enskilda misstänkliggörs och inte beviljas ersättning. En
potentiell risk som har lyfts är att enskilda assistansmottagare riskerar att bli
lidande genom att de inte får den assistans de har rätt till, samtidigt som
legitimiteten till både assistansersättningen och Försäkringskassans
administration äventyras.
Det är alltjämt Försäkringskassan som behandlar och utreder alla
ansökningar om assistans och därför är det också Försäkringskassan som

1

Försäkringskassan. 2017.
Försäkringskassan. 2016e.
3
Se t.ex. ISF. 2015 & Försäkringskassan. 2015b.
4
Försäkringskassan. 2016c.
5
FUT-delegationen. 2007.
2
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medgett både timökningen som det missbruk av ersättningen som har
identifierats.
Det finns flera utredningar och rapporter som på olika sätt bidragit med att
kasta ljus över utvecklingen inom assistansen. Försäkringskassan arbetar på
många olika sätt för att stärka förutsättningarna för rättssäkra processer och
rättssäkra beslut, men vi behöver stärka vår kunskap än mer om det
praktiska arbetet för att öka träffsäkerheten i detta arbete. De som vet hur
det i praktiken går till är förstås Försäkringskassans handläggare som
dagligen hanterar assistansersättningen. Deras kunskaper och erfarenheter
behöver Försäkringskassan för att förstå hur den egna administrationen
fungerar. I den här rapporten redovisar vi resultaten av en
enkätundersökning riktad till alla handläggare som hanterar
assistansersättning.

Syfte
Enkätstudien har genomförts för att få en aktuell bild av handläggarnas syn
på hur administrationen och tillämpningen av assistansersättningen fungerar
och hur den kan förbättras så att försäkringen och legitimiteten till den
värnas. Syftet med den här rapporten är att bidra med kunskap om på vilket
sätt Försäkringskassan bör fortsätta arbeta för att stärka rättssäkerhet i
tillämpning och beslut inom assistansersättningen. Med hjälp av
handläggarnas svar och kommentarer i enkäten kunna diskutera ett antal
övergripande frågor:




Hur kommer det sig att Försäkringskassan beviljar alltfler timmar av
assistans över tid?
Vilken roll spelar de privata anordnarna i handläggningen av
assistansersättningen?
Vad kan vi lära oss av handläggarnas erfarenheter av brottslighet och
missbruk inom assistansersättningen?

Statskontoret visade 2011 i en enkät riktad mot Försäkringskassans
handläggare att i takt med timutvecklingen så har Försäkringskassan fått en
mer aktiv och kvalificerad motpart.6 Senare intervjuer med handläggare
visar även att de har uppfattningen att den ökande andelen privat utförd
assistans inneburit stora förändringar i deras arbete. Handläggarna redogör
för olika sätt på vilka vissa assistansanordnare försöker påverka utredningen
och beslutet.7 Vi vet således att genomsnittligt antal timmar ökar
kontinuerligt över tid, att det är Försäkringskassan som medger denna
utveckling och att myndighetens handläggare upplever att vissa anordnare
försöker driva på utvecklingen. Vi behöver dock få mer kunskap om
handläggarnas arbetssituation för att på ett bättre sätt kunna stödja dem i en
rättssäker och likvärdig rättstillämpning. I enkäten får handläggarna besvara
en rad frågor om handläggningsprocessen och de ges möjlighet att fritt

6
7

Statskontoret. 2011.
Försäkringskassan. 2016d.
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uttrycka vilka problem och utmaningar de ser. En klar majoritet av dem som
har assistansersättning anlitar privata anordnare. Därutöver har
timutvecklingen för de som valt privata anordnare varit något snabbare än
för de som haft kommunala anordnare eller brukarkooperativ.8
Utformningen av assistansmarknaden och därmed företagens
vinstincitament ger anordnare incitament att överdriva brukares
assistansbehov.9 Mot bakgrund av detta har vi i den här undersökningen
därför valt att fokusera vissa av frågorna kring just de privata anordnarna.
Handläggarna har slutligen fått beskriva sina egna erfarenheter av misstänkt
potentiellt missbruk av ersättningen och utifrån sina erfarenheter ombetts
uppskatta omfattningen av potentiell brottslighet och missbruk med
assistansersättning. De har också fått ge sina förslag på hur en god
tillämpning och kontroll av assistansersättningen främjas så att
överutnyttjande och felaktiga utbetalningar motverkas.

Disposition
I kapitel 2 beskrivs dels timutvecklingen av assistansersättning de senaste
tio åren, dels sammanfattas redan tillgänglig kunskap om handläggarnas
perspektiv på tillämpningen och administrationen av förmånen. Nästa
kapitel beskriver kortfattat vem som kan beviljas assistansersättning och hur
Försäkringskassans handläggningsprocess ser ut. Det ger en viktig bakgrund
om ersättningen som sådan och hur Försäkringskassan har valt att
organisera administrationen av den. Detta är en viktig utgångspunkt för att
få en bild av vad handläggarna gör och därmed förstå enkäten och dess
analys. Därefter följer kapitel 4 som kort beskriver själva undersökningen;
enkätfrågorna, metod och tillvägagångssätt samt ger en beskrivning av
respondenterna. Därefter följer en presentation av själva resultaten i kapitel
5. Kapitlet är uppdelat i fem delkapitel. Strukturen är i princip densamma,
varje delkapitel10 inleds med en beskrivning av de frågor som besvaras.
Därefter beskrivs resultaten och varje delkapitel avslutas med en kort
sammanfattning. Kapitel 6 utgörs av en sammanfattande diskussion och
avslutas med tre övergripande rekommendationer för myndighetens fortsatta
utvecklingsarbete.

8

Försäkringskassan. 2015b.

9

Se t ex. ISF 2012a, ISF 2015, SOU 2012.
Utom det första som beskriver respondenterna d.v.s. de handläggare som har besvarat
enkäten.

10
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2. Timutvecklingen och tidigare
kunskaper om handläggarnas
perspektiv på ersättningen och
tillämpningen
Som tidigare framhållits har Försäkringskassans handläggning och
tillämpning varit en bidragande orsak till att timutvecklingen samt de
felaktiga utbetalningar som uppmärksammats har medgetts. Syftet med detta
kapitel är att ge en tydligare bild av hur utvecklingen har sett ut, och därmed
varför vi behöver veta mer om handläggarnas erfarenheter och kunskaper
kring assistansersättningen och dess tillämpning. Det är angeläget att
framhålla att timutvecklingen i sig inte bedöms ha att göra med fusk eller
oegentligheter. Däremot är vissa av de faktorer som sannolikt bidrar till
timutvecklingen viktiga att ha i åtanke vid en analys av handläggarnas
arbetssituation i fråga om rättssäkerhet och likvärdighet.

Antalet timmar orsak till kostnadsökningen
Antalet personer som får assistansersättning har sedan införande ökat från
cirka 6 000 till 16 000 mottagare. Under samma period har genomsnittligt
antal timmar per person och vecka ökat från 67 timmar år 1994 till 127
timmar år 2015.11Kostnadsökningen inom assistansen sedan 2010 drivs
endast av ett ökat antal timmar. I figuren nedan redovisas utvecklingen av
antal mottagare per år och genomsnittligt antal timmar per vecka under de
senaste tio åren.
Försäkringskassan har visat att fram till 2010 kunde kostnadsökningen
delvis förklaras med att antalet mottagare ökade. Därefter har dock antalet
mottagare varit i stort sett oförändrat och ökningen beror istället på att
genomsnittligt antal timmar per vecka för de som beviljats ersättningen har
fortsatt att öka. Ökningen har skett för både kvinnor och män, i alla
åldersgrupper och för hela landet. 12

11
12

Försäkringskassan. 2015b & 2016e.
Försäkringskassan. 2016e.
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Figur

Källa: Korta analyser 2016:3, Ökade utgifter beror på fler timmar, Försäkringskassan.

Antalet beviljade timmar fortsätter öka
Nya siffror visar att genomsnittligt antal beviljade timmar per mottagare
fortsätter att öka.13 Utgiftsökningen för ersättningen kan framför allt
härledas till ökat antal timmar för de som redan har ersättningen. En nyligen
publicerad studie visar att ungefär hälften av alla som beviljats assistansersättning ansöker om fler timmar inom de kommande två åren. Nio av tio
som ansöker om fler timmar får det. I genomsnitt beviljas de 32 timmar mer
per vecka.14
Andelen privata anordnare av assistans har ökat
Andelen assistansmottagare som väljer privata anordnare för sin personliga
assistans har ökat betydligt över tid. År 2014 hade 65 procent av mottagarna
en privat anordnare, jämfört med omkring 20 procent tolv år tidigare,
2002.15
Som redan nämnts har flera tidigare rapporter pekat på att det finns
ekonomiska drivkrafter för privata anordnare att driva upp antalet timmar
för sina mottagare. Försäkringskassan har analyserat det faktiskt utfallet i
timmar per anordnartyp.
I analysen ingick mottagare som nybeviljats ersättning år 2002 och
fortfarande erhöll assistans år 2014.16 De mottagare som valt privat
anordnare hade första året ett lägre genomsnittligt antal timmar än de som
valt en kommunal anordnare. Efter tolv år var den procentuella utvecklingen
av timmar högst för de som valde en privat anordnare. De som bytte

13

Helt nya siffror från 2016 visar att det kan ha skett ett trendbrott när det gäller
timutvecklingen, på så vis att ökningen sedan året innan var mindre än tidigare. Det
bedöms dock ännu vara för tidigt för att fastställa om timökningen har avstannat eller om
den bara tillfälligt går långsammare (Försäkringskassan 2017).
14
Försäkringskassan. 2017.
15
Försäkringskassan. 2015b.
16
De som fyllde 65 år innan 2014 togs bort ur analysen eftersom deras timantal inte kan
öka efter denna ålder.

12

PM 2017:2

anordnare från kommunal till privat anordnare medförde en timökning som
översteg den genomsnittliga ökningen per år (77 procent jämfört med 64
procent ökning bland kommunala anordnare).17
Att timmarna ökar även för mottagare som har kommunen som anordnare
visar emellertid även att den ökande andelen assistans som utförs privat inte
är hela förklaringen till timökningen över tid. Inom åldersgruppen 23-59 är
det därtill en större andel med kommunal anordnare som ansökt om fler
timmar än de med privat anordnare (49 procent jämfört med 44 procent). En
del av förklaringen kan vara relaterad till en skillnad i antal timmar vid
nybeviljande, där nybeviljade mottagare med kommunal anordnare som
söker om fler timmar, har lägre antal timmar än de (med kommunal
anordnare) som inte söker (109 jämfört med 121 timmar per vecka) samt de
med privat anordnare, oavsett om de söker fler timmar eller ej (har i
genomsnitt 113 timmar per vecka).18 Bilden är därmed komplex, vilket
ytterligare accentuerar behovet av mer kunskap om handläggarnas
arbetssituation.
Hur kan vi förklara ökningen av antalet timmar?
En förklaring är att de behov som assistansersättningen kan täcka har blivit
fler med tiden. Ett sådant exempel är behov av tillsyn som innebär att
mottagaren behöver hjälp av någon med ingående kunskaper om
mottagaren. Den här gruppen har ökat i antal över tid liksom det
genomsnittliga antalet timmar per vecka inom gruppen och de har ett
genomsnittligt timantal som överstiger andra mottagares.19 Ett perspektiv på
detta är emellertid att intentionerna med reformen, att personer med
funktionshinder ska kunna leva ett liv som alla andra, faktiskt har infriats.
Det innebär också att synen på vad det innebär att ”leva ett liv som alla
andra” och vilka krav det ställer utvecklas i takt med att samhället som
helhet utvecklas.
Ytterligare en förklaring till utvecklingen har med gruppen barn som är
mottagare av assistansersättning att göra. Som regel beviljas inte barn
ersättning för den tid de är i skolan eller i barnomsorg och inte heller för den
tid som föräldrarna har ett s.k. ”normalt” föräldraansvar för barnet. Men när
barnet blir äldre minskar den tid som räknas som föräldraansvar vilket leder
till att barnen beviljas fler timmar. Nio av tio barn som haft ersättningen
perioden 2005-2015 hade beviljats ett högre timantal 2015. Den här
processen har kontinuerligt bidragit till att det genomsnittliga antalet timmar
ökat i jämn takt.20
Till viss del befaras att de successivt ökande kostnaderna för
assistansersättningen till del befaras bero på brott och oegentligheter med
ersättningen. En annan förklaring till ökningen är, som konstaterats, att de

17

Försäkringskassan. 2015b.
Försäkringskassan. 2017.
19
Försäkringskassan. 2015b.
20
Ibid.
18
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privata anordnarna har ett intresse av att dels tillgodose sina kunders intresse
dels att tjäna pengar. I detta sammanhang sammanfaller dessa incitament
med incitamenten att driva på timutvecklingen.
Avslutningsvis är en viktig förklaring att lagen ger betydande
tolkningsutrymme och svag vägledning kring hur många timmar
assistansersättning som bör beviljas för de som har rätt till ersättning. Denna
otydlighet har bidragit till ökningen av genomsnittligt antal timmar.
Tidigare uppföljningar har konstaterat att Försäkringskassans handläggare
uppfattar att, i de fall lagstiftning, praxis och andra stöddokument inte gett
tillräckligt vägledning, kan det vara de sökandes uttryckta individuella
behov som definierar omfattningen av ersättningen. 21 Detta leder naturligt
in på nästa fråga om vad vi sedan tidigare vet om handläggarnas uppfattning
om eller perspektiv på assistansersättningen och tillämpningen.

Vad vet vi sedan tidigare om handläggarnas
perspektiv på ersättningen och tillämpningen?
I och med den här studien frågar Försäkringskassan för första gången hela
handläggarkollektivet om administrationen av assistansersättningen. År
2015 genomfördes en intervjustudie med ett urval handläggare som gett
viktiga insikter.22 Statskontoret genomförde en enkätstudie riktad till
assistanshandläggare 2011.23 Ytterligare en studie som gett kunskap om
handläggarnas situation är Försäkringskassans utvärdering av Operation
Fjord24, ett projekt med syfte att upptäcka, utreda och i förekommande fall
lagföra och förebygga brott i samband med assistansersättning.
Svårt för handläggare att bedöma det verkliga behovet av assistans
samtidigt som de saknat incitament att begränsa antalet timmar
Statskontoret ställde vissa frågor om missbruk och felaktiga utbetalningar
och pekade tydligt på en rad utmaningar i sin rapport från 2011.25
Ersättningen är komplicerad att handlägga och lagstiftningen inte speciellt
detaljerad vilket ställer krav på omfattande tolkning och normering på
området. Statskontoret visade på behov av att åtgärda brister i de medicinska
underlagen och föreslog då tydligare vägledning i hur bedömningar ska
göras av rätten till assistansersättning, en utvecklad internutbildning som

21

Se t.ex. Försäkringskassan. 2016d.
Försäkringskassan. 2016d.
23
Statskontoret. 2011.
24
Försäkringskassan 2016c.
25
I undersökningen ställdes bl.a. frågor till handläggarna om förekomsten av misstankar
om bl.a. felaktiga uppgifter i ansökan. En majoritet (totalt 77 procent) av handläggarna
uppgav då t.ex. att de någon eller några gånger under år 2010 haft skäl att tro att en ansökan
om assistansersättning innehållit oriktiga uppgifter
22
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kompletteras med utbildning om de risker för brottslighet och
överutnyttjande som finns, samt utbildning i utredningsmetodik.26
Operation Fjord var inte på samma sätt en studie om handläggarnas
situation, men det resonerades om dem utifrån dess lärdomar. En av
huvudslutsatserna var att Försäkringskassans handläggare har svårt att
bedöma det verkliga behovet av assistans samtidigt som det i systemet
saknas incitament att begränsa antalet beviljade timmar i de fall lagstiftning,
praxis och andra stöddokument inte ger tillräcklig vägledning. Sammantaget
gör det att det saknas motverkande krafter till brukarnas och
assistansanordnarnas intresse av att få så många timmar assistans beviljade
som möjligt. 27
Intervjustudien med assistanshandläggare 2015 pekar på samma
problematik med handläggares svårigheter att bedöma om den yrkade tiden
är rimlig eller inte utifrån lagstiftningen. Varken regelverket eller
normeringen upplevs ge tillräckligt stöd för att ifrågasätta rimligheten i
yrkanden och flera av handläggarna efterlyser mer stöd och riktlinjer.
Handläggarnas upplevelse är att de sökande yrkar på mer tid idag jämfört
med tidigare och deras bild är att yrkandena generellt är högre när
anordnarna av assistans är privata.28
Att bedöma rimligheten i vad som är ”verkliga behov” och hur detta
utvecklas över tid är, som tidigare framhållits, en komplex fråga. Genom
assistansersättningen har det blivit möjligt för personer med betydande
funktionsnedsättningar att leva mer aktiva och mer innehållsrika liv än
tidigare, något som i sin tur kan skapa högre förväntningar på vad livet ska
innehålla och därför ökar det upplevda behovet av assistans. Så som
reformen konstruerades finns heller ingen motsättning i att innebörden av att
”leva ett liv som alla andra” utvecklas över tid och att de förväntningar som
medföljer också höjs.
Olika tolkningar av regelverket kräver mer kommunikation inom
verksamheten för att skapa likformig tillämpning
Intervjustudien med handläggare pekade vidare på Försäkringskassans
svårigheter att nå ut med samtliga delar av sin normering till samtliga
handläggare och att lokala tolkningar av regelverket troligen förekommer.
Försäkringskassans Rättsavdelning har redan uppmärksammat myndigheten
på att det finns olika tolkningar av regelverket och rekommenderar mer
kommunikation mellan olika geografiska verksamhetsområden för att öka
likformigheten.29

26

Statskontoret. 2011.
Ibid.
28
Försäkringskassan. 2016d.
29
Försäkringskassan. 2015a.
27
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Assistansföretagen har blivit en mer aktiv och kvalificerad motpart
Statskontoret lyfte redan 2011 att i takt med att andelen privata anordnare
som utför assistans har ökat så har Försäkringskassan fått en mer aktiv och
kvalificerad motpart. Många assistansföretag tillhandahåller juridisk
rådgivning och hjälp att företräda de sökandes intressen i förhållande till
Försäkringskassan. De personliga handläggarna upplevde redan då att
utredningsförfarandet inom ramen för assistansersättningen delvis hade
utvecklats till ett slags förhandlingsspel. Sammantaget bedömdes
utvecklingen förändrat dels förutsättningarna för handläggarnas arbete, dels
brukarnas förutsättningar att ifrågasätta Försäkringskassans bedömningar av
rätten till assistansersättning.
Assistansmarknaden och dess tillväxt drivs uteslutande genom de intäkter
som genereras av den ersättning som Försäkringskassan betalar ut till de
personer som beviljas personlig assistans. Detta är en följd av att andelen
assistans som utförs av privata företag ökat och att det totala antalet
assistanstimmar, det vill säga intäktsmöjligheterna, har ökat markant. I
oktober 2015 fanns det totalt 1093 anordnare, privata och offentliga, av
personlig assistans åt personer som erhöll assistansersättning från
Försäkringskassan. Till detta kommer de drygt 470 mottagare som ordnar
sin egen assistans, så kallade egna anordnare.
De privata anordnarna är vidare en heterogen skara. I december 2016 hade
t.ex. drygt tio av de privata anordnarna fler än hundra brukare som de utför
assistans åt, samtidigt som det absoluta flertalet endast hade ett fåtal brukare
per anordnare.30 De skiljer sig även åt hur många personer som anordnarna
har som anställda. Den absoluta merparten av dessa anordnare är
naturligtvis seriösa. Därtill är en viktig anledning till att det har utvecklats
en marknad för assistansanordnare, att assistansmottagare och deras
närstående upplever att dessa företag är bra på att tillvarata deras intressen
och erbjuder en god assistans. Den här rapporten fokuserar emellertid på de
fåtal som kan misstänkas missbruka systemet för egen eller annans vinning.
Brister i kontrollarbetet
Under lång tid ställdes inga särskilda krav på de som utförde personlig
assistans. Det krävdes till exempel inget tillstånd att bedriva
assistansverksamhet. Detta förhållande ändrades först 2011 då det infördes
regler i LSS om att enskilda som avser att bedriva assistansverksamhet inom
ramen för LSS måste ha tillstånd för detta från Socialstyrelsen (i dag
utfärdas ett dylikt tillstånd av IVO). Kommuner behöver inte tillstånd för att
bedriva verksamhet med personlig assistans, vilket är förklarligt mot
bakgrund av att kommunerna enligt lag är tvungna att tillhandahålla sådana
tjänster. Däremot ska en kommun och landsting som bedriver verksamhet
med personlig assistans anmäla detta till IVO.
Fram till 2011 var därtill 35 procent av alla brukare var undantagna från
regeln att lämna tidredovisning. Undantagen betydde att brukaren eller
30

Försäkringskassan. 2017.
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anordnaren kunde kvittera ut ersättning motsvarande antalet timmar som
beviljats, men att inget underlag krävdes som styrkte att assistans hade
utförts.31
Statskontoret konstaterade också i sin rapport 2011 att det huvudsakliga sätt
på vilket handläggarna kan upptäcka risk för missbruk av ersättningen, fram
till att en tvåårsomprövning genomförs, är att vara uppmärksam på
oförklarliga avvikelser i tidredovisningar och/eller räkningar. I enkäten som
då genomfördes uppgav drygt 80 procent av handläggarna att de i något
eller några fall misstänkt att oriktiga uppgifter hade lämnats i
tidredovisningar och/eller räkningar under år 2010. Det var även relativt
vanligt att handläggare valt att låta bli att följa upp en sådan misstanke. Som
förklaringar till det angavs bland annat en pressad arbetssituation där
uppföljningar av sådana misstankar inte upplevs vara prioriterade av
handläggarnas närmsta chefer, att misstanken inte var tillräcklig för att leda
till åtgärd från Försäkringskassan och oklarhet kring vad myndigheten
faktiskt kan göra för att utreda misstankar närmare. 32
Statskontoret föreslog flera åtgärder för att stärka kontrollarbetet. Ett var att
organisationsmässigt koncentrera kontroller av tidredovisningar och
räkningar samt hanteringen av utbetalningar av assistansersättning vilket
också skett i juni 2016. Ett annat förslag var att prioritera genomförande av
tvåårsomprövningar och tydliggöra vilka rutiner som ska tillämpas vad
gäller mötesformer vid tvåårsomprövningar samt i vilka situationer nya
medicinska underlag ska inhämtas.33
En central slutsats från granskningarna av administrationen av
assistansersättningen och lärdomarna om hur brottsligt nyttjande av
assistansersättningen uppstår och kan fortgå, är att Försäkringskassan själv i
hög utsträckning kan påverka och komma till rätta med problematiken.
Försäkringskassans hantering av ersättningen behöver förändras.
Assistansersättningen är en unik förmån som kräver noggrann och till viss
del annorlunda hantering. Flera förhållanden gör ersättningen unik;
beloppens storlek, trepartsrelationen (brukaren, anordnaren av assistans och
Försäkringskassan), anordnarmarknadens speciella drivkrafter och
sårbarheten för fusk.34

31

Försäkringskassan. 2016a.

32

Statskontoret. 2011.

33

Ibid.

34

Försäkringskassan. 2016c.

17

PM 2017:2

3. Handläggningsprocessen och
dess uppföljning
I detta kapitel beskrivs handläggningsprocessen och dess uppföljning. Syftet
är såväl att ge en översikt över vilka villkor som finns för att få
assistansersättning som att ge en bakgrund till den arbetsvardag
assistanshandläggarna befinner sig i.

Vem har rätt till ersättningen och hur ser
handläggningsprocessen och dess uppföljning ut?
För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste den sökande ha
en stor och varaktig funktionsnedsättning och vara i behov av personlig
assistans för att klara sin vardag. Ett kriterium för att få assistansersättning
är att personen tillhör någon av lagens tre personkretsar.35
Personlig assistans kan beviljas till den som behöver hjälp med att sköta sin
personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med
andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den
funktionshindrade. Dessa hjälpbehov beskrivs i lagen som grundläggande
behov.
Personlig assistans kan beviljas både av Försäkringskassan och av
kommunerna. Skiljelinjen går vid omfattning av de grundläggande behoven.
Om de uppgår till mer än i genomsnitt 20 timmar per vecka kan personen ha
rätt till assistansersättning som administreras av Försäkringskassan. Den
som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har också
rätt till assistans för andra personliga behov.
Andra personliga behov kan till exempel vara behov av hjälp med att träna,
arbeta eller studera. Det kan också vara behov av hjälp med att sköta sitt
hem, utöva sina fritidsintressen eller annat som leder till att personen kan
leva ett liv så likt andra som möjligt.36

35

I personkrets 1 ingår personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd. I personkrets 2 ingår personer som fått ett betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom. I personkrets 3 ingår personer som har andra varaktiga fysiska
eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är
stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.
36
Prop. 1992/93:159 s. 64.
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Cirka 290 årsarbetskrafter vid drygt 60 lokala kontor
Resurserna inom handläggningen av assistansersättningen uppskattas för
närvarande utgöra ca 290 årsarbetare.37 Handläggningen sker vid över 60
lokala kontor som är spridda över landet.38 Under det senaste året har en
samlad ledning och styrning skapats för beslutsfattarna i syfte att
åstadkomma en mer likformig bedömning inom funktionsnedsättningsförmånerna inklusive assistansersättningen.

Olika yrkesroller i handläggningen
Personliga handläggare ansvarar för att utreda och bedöma rätten till
ersättningen. Försäkringshandläggare ansvarar för att granska och
kontrollera räkningar och tidrapporter inför varje månadsutbetalning av
assistansersättning. Räkningshanteringen har sedan 1 juni 2016
centraliserats till ett mindre antal orter. Därutöver kan nämnas att personliga
handläggarna utreder och lämnar förslag på beslut om rätten till
assistansersättning, men själva beslutet fattas av s.k. beslutsfattare.

Olika steg i handläggningen
Ansökan om behov av assistansersättning
En utredning om rätt till assistansersättning kan initieras på flera olika sätt:
-

En person ansöker om assistansersättning för första gången eller om att få fler
assistanstimmar,
En kommun anmäler att en person kan antas ha rätt till assistansersättning,
Det har skett ett förändrat behov av assistans, som antingen den enskilde,
kommunen eller anordnaren har anmält till Försäkringskassan. Myndigheten
gör då en omprövning.

Ansökan om assistansersättning görs av den som är i behov av ersättningen.
Om personen är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand
ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller
förvaltare ansöka om ersättning. En ansökan ska vara skriftlig. Det finns
inga formkrav gällande vad ansökan ska innehålla mer än att den ska vara
undertecknad av den sökande eller behörig person. Försäkringskassan har en
ansökningsblankett som kan användas. I blanketten ska den sökande fylla i
sina personuppgifter, eventuellt behov av tolk och hur mycket personlig
assistans, i timmar och minuter per vecka, som den sökande behöver. Den
sökande ska kortfattat beskriva för vad hon eller han behöver personlig
assistans. Det finns möjlighet att lämna upplysningar i en bilaga eller lämna
uppgifter muntligt till Försäkringskassan.

37

Antalet årsarbetskrafter är svårt att fastställa då handläggare inom assistansersättning ofta
handlägger handikappersättning och vårdbidrag också.
38
Handläggning av högre timbelopp och kostnadsredovisning för egna arbetsgivare är
koncentrerad till två kontor i väst 1.
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Utreda och bedöma behov av assistansersättning
När Försäkringskassan tagit emot en ansökan om assistansersättning sker
utredningen ofta i den sökandes hem. Personen kan ha lämnat en fullmakt
till någon annan, en fullmakt innebär dock inte något hinder för
Försäkringskassan att besöka den sökande.39 Ett ombud, god man eller
vårdnadshavare lämnar, precis som en sökande, uppgifter om faktiska
förhållanden på heder och samvete.
Själva utredningen och bedömningen av rätten till assistansersättning görs
av personliga handläggare och följer i grova drag följande steg:







Omfattas den försäkrade av personkretsen enligt LSS?
Behöver den försäkrade ett personligt utformat stöd av ett begränsat antal
personer med sin personliga hygien, måltider, att klä på och av sig, att
kommunicera med andra eller med annan hjälp som förutsätter ingående
kunskaper (grundläggande behov)?
Tillgodoses de grundläggande hjälpbehoven faktiskt på annat sätt? (Kan
vara genom en annan samhällsinsats eller huvudman, till exempel daglig
verksamhet och skola. För barn ska ställningstagande även göras om
hjälpbehovet tillgodoses av föräldraansvar).
Hur många timmar i genomsnitt per vecka behöver den försäkrade
personlig assistans för de grundläggande hjälpbehoven? Om denna tid
överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka bedöms även behovet av
personlig assistans för andra personliga behov. Vid bedömningen av andra
personliga behov ingår även att ta ställning till om behovet tillgodoses på
annat sätt. Slutligen beräknas hur många assistanstimmar som ska beviljas
under perioden och hur lång perioden ska vara.

Som stöd i denna stegvisa process har handläggaren att tillgå
Försäkringskassans Vägledning 2003:6 om assistansersättning, version 15
och Assistansersättning. Process 2007:02, version 7, som innehåller en
tillämpningsdel och en metodstödsdel. Den förstnämnda delen kan sägas
innehålla vad som gäller, dvs. redovisning av gällande författningar,
förarbeten, rättspraxis, allmänna råd och rättsliga ställningstaganden m.m.
Den andra delen innehåller råd kring hur man ska handlägga ärenden och
vilka metoder som ska användas för att på bästa sätt åstadkomma
effektivitet och kvalitet i handläggningen och produktionsprocessen. Vidare
kan handläggaren vid behov få stöd under utredningens gång av specialist
eller försäkringsmedicinsk rådgivare, FMR.
Beslut om rätt till assistansersättning
Handläggarens utredning och förslag till beslut om rätt till ersättning, och i
så fall antalet timmar som ska beviljas, ligger till grund för
Försäkringskassans beslut. Det är dock inte handläggaren själv som tar
beslutet utan vederbörande föredrar sitt förslag till beslut för en s.k.

39

Det är vanligt förekommande att privata anordnarna har fullmakt att företräda brukaren
vid ansökan om ersättning.
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beslutsfattare.40 Denne fattar det formella beslutet och ansvarar även för att
kvalitetssäkra förslaget och beslutet. Handläggningen av nya ansökningar av
assistansersättning ska ske rimligt skyndsamt. Ett riktmärke är max fyra
månaders väntetid för den sökande.41
Kontroll av räkningar och tidredovisningar inför utbetalning
Sedan 2011 finns en särskild kontrollstruktur på plats för handläggningsoch utbetalningsprocessen av assistansersättning med syfte att säkerställa att
korrekta beslut fattas och att korrekta utbetalningar görs.
Om Försäkringskassans behovsbedömning resulterar i ett beslut om rätt till
assistansersättning anges i beslutet antalet beviljade assistanstimmar för en
viss period, som längst sex månader. Varje assistanstimme ersätts med ett
schablonbelopp som för 2016 var 288 kronor. Assistansersättningen betalas
ut till den försäkrade eller om hen så begär, till en kommun eller till någon
annan som har tillstånd att bedriva assistansverksamhet. Finns det särskilda
skäl kan ersättningen lämnas med tolv procent ytterligare.
Ersättningen betalas ut månadsvis och grundas på ett beräknat antal
assistanstimmar för varje månad. Den ersättning som utgår måste användas
för köp av assistans eller för kostnader för personliga assistenter, annars ska
ingen utbetalning ske. Beviljade assistanstimmar kan däremot, under
förutsättning att det är personlig assistans, användas till andra aktiviteter
eller behov än de som ersättning har beviljats för.
Bedömning av om förutsättningarna är uppfyllda för utbetalning av
assistansersättning sker varje månad då tidsredovisningar och räkningar ska
kontrolleras innan utbetalning sker. I den delen ingår även att säkerställa att
utbetalningen går till en anordnare som har godkänts som
betalningsmottagare.
Det är den försäkrade som varje månad ska lämna in en räkning till
Försäkringskassan där det framgår hur många timmar assistans som har
lämnats. Uppgifterna på räkningen är den försäkrades yrkande om
utbetalning av assistansersättning. Räkningen ska undertecknas av den
försäkrade eller dennes ställföreträdare. Uppgifterna lämnas på heder och
samvete. Som grund för uppgifterna på räkningen vad gäller antalet timmar
assistans som lämnats finns tidsredovisningar för samtliga assistenter som
har arbetat under månaden. Samtliga tidsredovisningar ska lämnas in till
Försäkringskassan tillsammans med räkningen. Tidsredovisningen

40

Denna ordning gäller inte vid tvåårsomprövningarna där numera de personliga
handläggarna själva ska kunna fatta beslut i de ärenden där uppföljningen inte resulterat i
en förändring av antalet timmar.
41
Under ett antal år hade Försäkringskassan också som uttalat mål att 75 procent av alla
nya ansökningar om assistansersättning skulle handläggas inom fyra månader. Detta
explicita mål finns inte längre kvar men fyra månader gäller fortfarande som ett
riktmärke avseende denna del i handläggningen.
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undertecknas av assistenten när det gäller den arbetade tiden. Dessa
uppgifter styrks sedan av assistentens arbetsgivare/uppdragsgivare.
Kontrollerna som Försäkringskassan gör avser både uppgifter som finns på
själva blanketterna och relaterade uppgifter som handläggarna behöver
hämta någon annanstans. Exempel på uppgifter på blanketterna är
personnummer, underskrift, vilka tider assistenten har arbetat, uppgift om
kollektivavtal, uppgift om beräkningsperioden, om mottagaren vistats på
sjukhus under månaden och om föregående månads utbetalning använts till
köp av personlig assistans. Om det finns oklarheter vid någon av
kontrollerna beskrivs i produktionsprocessen hur handläggaren ska utreda
detta vidare, för att uppnå ett fullgott beslutsunderlag. När handläggaren har
kontrollerat och utrett ovanstående ska han/hon bedöma för hur många av de
yrkade timmarna som assistansersättning kan betalas ut.
Försäkringskassan beslutade hösten 2015 om en ny ordning vad gäller
utbetalning av assistansersättning som innebär att ersättningen från och med
oktober 2016 betalas ut i efterskott.
Tvåårsomprövning
Försäkringskassan ska enligt 51 kap 12 § SFB göra en omprövning av rätten
till assistansersättning när två år har förflutit från senaste beslut.
Under 2013 prioriterades nyansökningar före omprövningar i ett för
verksamheten ekonomiskt ansträngt läge. För att säkerställa att inga
felaktiga utbetalningar skulle ske och att inga balanser skapades infördes en
differentierad handläggning av tvåårsomprövningar. Differentieringen
bestod i att ta ställning till hur omfattande utredningen vid omprövningen
ska vara och vad dokumentationen ska omfatta. Det innebar också att
handläggaren skulle ta ställning till på vilket sätt som mötet med den
försäkrade skulle ske (hembesök, möte på annan plats (till exempel i
Försäkringskassans lokaler) eller ett telefonsamtal). Den tidigare
informationen i ärendet skulle vara utgångspunkten för hur omfattande en
utredning ska vara vid en tvåårsomprövning (IM 2013:015).
I december 2014 infördes ett nytt arbetssätt som innefattade ”mindre
omfattande utredningar”.42 Det innebar att utredningssamtalet vid en
tvåårsomprövning kunde ersättas med att tidigare underlag skickas till den
försäkrade som själv får gå igenom dokumentationen och skriva ner
42

I korthet innebar det att:
-

I stället för begreppet tvåårsomprövning används begreppet uppföljning av rätten
till assistansersättning.
Begreppet förutsättningslös prövning tas bort.
Uppföljningen ska individanpassas med hänsyn till tidigare utredning.
Uppföljningen ska kunna göras skriftligt. Tidigare underlag skickas i så fall till den
försäkrade som kan gå igenom dokumentationen och skriva ner förändringar.
De personliga handläggarna ska själva kunna fatta beslut i de ärenden där
uppföljningen inte resulterat i en förändring av antalet timmar.
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förändringarna. I de fall där det inte fanns anledning att minska antalet
timmar eller dra in assistansersättning delegerades beslutanderätten till
handläggare istället för, som tidigare, till beslutsfattare. Ambitionen med det
ändrade arbetssätt må ha varit god. I praktiken har dock många
tvåårsomprövningar fortfarande inte hunnits med.
Kontrollutredningsverksamheten
Utöver kontrollerna i handläggningen och av utbetalningarna genomför
Försäkringskassan så kallade kontrollutredningar. De initieras på vid
misstanke om oegentligheter och genomförs av särskilda kontrollutredare
som finns på myndigheten. 43 Alla kontrollutredningar startar via en impuls.
Impulser till kontrollutredningar kommer från flera olika håll, till exempel
från handläggare som upptäcker omständigheter i ett assistansärende som
kan indikera risk för brottsligt nyttjande och behöver granskas närmare.
Eller från allmänheten, en impuls kan också lämnas som en underrättelse
från en annan myndighet.
Kontrollutredningar inom assistansärenden är ofta komplicerande och
resurskrävande, vilket bland annat har att göra med antalet involverade
assistenter kan vara stort och bristen på insyn i hur assistansen faktiskt
används eller utförs. En genomförd kontrollutredning kan leda till en
polisanmälan om misstänkt bidragsbrott eller bedrägeri.

43

Det finns i nuläget åtta kontrollutredningsenheter med geografisk placering på 21 orter.
Huvudorterna är Malmö, Göteborg, Växjö, Örebro, Stockholm och Umeå. Det totala antalet
kontrollutredare är cirka 130 årsarbetare varav omkring 21 arbetar med impulser som gäller
assistansersättning. En av enheterna, utreder ärenden kopplade till grov organiserad
brottslighet och har representerat Försäkringskassan i Regionala underrättelsecenter (RUC)
i Stockholm, Uppsala och Norrköping samt i Nationellt underrättelsecenter (NUC).
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4. Om undersökningen

I detta kapitel presenteras enkäten, metod och tillvägagångssätt. Enkäten i
sin helhet samt mer fördjupade metodbeskrivningar återfinns i bilaga 1-2.

4.1 Enkäten
Som redan beskrivits så innehåller enkäten frågor om olika steg i
handläggarnas arbetsprocess, deras erfarenheter av att ha hanterat
ansökningar i vilka de misstänkt att det förekommit medvetet felaktiga
uppgifter samt i vilken utsträckning de tror att brott och oegentligheter
förekommer. I enkäten ställs kontinuerligt olika frågor i syfte att få
handläggarna att konkretisera behov av ytterligare stöd samt ge sina förslag
på lösningar för att myndigheten ska bli bättre på att motverka
överutnyttjande och brottsligt nyttjande av assistansersättningen. Enkäten i
sin helhet återfinns i bilaga 1.

4.2 Metod och tillvägagångssätt
Studien bygger på en webbaserad enkätundersökning som skickades ut till
samtliga personliga handläggare och försäkringshandläggare den 10-21 juni
2016. Enkäten gick ut till totalt 251 personliga handläggare och
försäkringshandläggare. Svarsfrekvensen är 70 procent.
Enkäten rymmer cirka 30 frågor med fasta svarsalternativ och nio öppna
frågor (varav två är följdfrågor på slutna alternativ). De öppna frågorna har
besvarats av en stor andel av de svarande och de individuella svaren är ofta
omfångsrika, sammantaget innehåller våra enkätdata ett rikt kvalitativt
material. Det kvalitativa materialet struktureras och kategoriseras efter
ämnen/teman.
Frågorna i enkäten med öppna svarsalternativ syftar till att möjliggöra för de
svarande att uttrycka tankar som är svårare att ringa in i de slutna
svarsalternativen. Metoden för att analysera de öppna svaren kan liknas vid
vad Kvale och Brinkmann44 benämner som meningskoncentrering och
kategorisering. Här har det inneburit att handläggarnas svar har koncentreras
(kodats) utifrån innehållet i deras svar, för att därefter struktureras på ett
mer systematiserat sätt. Kodningen har genomförts utifrån ett induktivt
utarbetat kodningsschema som återfinns i bilaga 2.

44

Kvale & Brinkmann. 2014.
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4.3 Urval
Antal enkätmottagare och svarande
Enkäten skickades till 251 personliga handläggare och försäkringshandläggare vars primära inriktning är assistansersättning. Under svarstiden
avanmälde sig två personer med motiveringen att de inte arbetade med
assistansersättning. Urvalsramen består därmed av 249 handläggare.
Totalt besvarade 173 personer enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 70
procent. Mot bakgrund av att svarstiden var kort betraktas det som en
acceptabel svarsfrekvens. Fyra respondenter svarade nej på enkätens
inledande frågor om de hade utrett och bedömt behov alternativt hanterat
räkningar/tidredovisningar under 2016 och selekterades därför bort. Därmed
återstår 169 handläggare som besvarat enkäten i sin helhet. Respondenterna
beskrivs mer utförligt i bilaga 1.2.
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5. Problem och utmaningar ur
handläggarnas perspektiv
Det här resultatkapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. I det första beskrivs
resultat som rör utredningssamtalen i samband med en ansökan om
assistans. Utredningssamtalen sker oftast i den sökandes hem och delar av
resultaten i avsnittet beskriver handläggarnas uppfattningar om förhållanden
i samband med hembesök. Det andra avsnittet handlar om medicinska
underlag, andra intyg och stöd i bedömningen av den enskildes behov av
assistans. Tredje avsnittet handlar om de privata anordnarnas roll i
utredningarna och det fjärde och sista avsnittet handlar om
tvåårsomprövningar.
I varje avsnitt är strukturen den att resultat från de slutna frågorna redovisas
först. Därefter redovisas resultaten från svar på frågorna med öppna
svarsalternativ. Varje avsnitt avslutas med sammanfattande iakttagelser.

5.1 Hur fungerar tillämpningen och vilken roll spelar
de privata anordnarna i utredningarna?
Utredningssamtal och förhållanden i samband med hembesök
Hur utredningen ska genomföras varierar beroende på om ärendet gäller en
nyansökan, ansökan om fler timmar eller en tvåårsomprövning. I
Försäkringskassans vägledning framgår att vid utredning av
assistansersättning är det oftast lämpligast för utredningen att den sker i den
sökandes hem. Detta eftersom det är lättare att bedöma den sökandes behov
av hjälp i hemmet om handläggaren får möjlighet att se den sökandes
hemmiljö.45
Hembesök regel vid nyansökningar, utredningssamtal per telefon
relativt vanligt vid ansökan om fler timmar och tvåårsomprövningar
Tabell 3 visar att nästan alla personliga handläggare uppger att de alltid eller
ofta gör utredningssamtalet genom hembesök hos den sökande i samband
med nyansökan. Att utredningssamtalet genomförs i den sökandes hem är
mindre vanligt vid ansökan om fler timmar och vid tvåårsomprövningar.
Här uppger 65 respektive 58 procent av handläggarna att utredningssamtalet
alltid eller ofta görs genom ett hembesök. Att istället genomföra
utredningssamtalet per telefon är vanligt när rätten till ersättning utreds i
samband med en ansökan om fler timmar och vid tvåårsomprövningar. Fler

45

Försäkringskassan. 2003.
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än 70 procent av handläggarna svarar att de ibland eller ofta gör
utredningssamtalet per telefon då.
Tabell 3. Andel handläggare som uppger att de gör utredningssamtal genom
(1) hembesök, och (2) telefon, vid nyansökan, ansökan om fler
timmar respektive tvåårsomprövningar

Nyansökan
Ansökan
om fler
timmar
Tvåårsomprövning

1. Utredningssamtal genom hembesök?

2. Utredningssamtal genom telefon?

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan/
aldrig

Vet
inte

Alltid

Ofta

Ibland

Sällan/
aldrig

Vet
inte

61

38

1

0

0

(n=141)

0

0

8

92

0

(n=136)

7

58

32

3

0

(n=140)

0

13

61

26

0

(n=138)

5

53

35

2

5

(n=139)

1

14

58

21

6

(n=138)

Resultaten är det förväntade utifrån skrivningarna i vägledningen gällande
utredningssamtal vid utredning av rätten till ersättning i samband med
ansökan om fler timmar och tvåårsomprövningar (och möjligheten till s.k.
mindre omfattande utredningar).46 Men utvecklingen går icke desto mindre i
strid med vad Statskontoret föreslog för cirka fem år sedan med hembesök
som huvudregel i syfte att stärka säkerheten i Försäkringskassans hantering
av ersättningen. Frågan om hanteringen av tvåårsomprövningarna diskuteras
vidare i avsnitt 3.4.4.
Andra än handläggaren och den sökande som deltar vid hembesöket
Av tidigare studier har det framkommit att det ofta är fler personer än
handläggaren och den sökande som deltar under hembesöket. Det gäller
bland annat ombud från privata assistansanordnare.47 Hur många och vilka
personer som brukar delta är intressant information eftersom det påverkar
handläggarnas arbetssituation under utredningssamtalet. I enkäten ställdes
därför frågor dels om hur ofta kommunens handläggare deltar, dels om hur
många ytterligare personer som brukar närvara vid mötet.
Figur 4 visar att det är vanligt att kommunens LSS-handläggare deltar i
hembesöken vid nyansökningar. Fyra av tio handläggare svarar att
kommunens LSS-handläggare ofta deltar i hembesöket och de flesta andra
svarar att de är med ibland. Endast två procent uppger att kommunens LSShandläggare sällan eller aldrig deltar i hembesöket.

46
47

Försäkringskassan. 2003, sid. 241.
Försäkringskassan. 2015b.
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Figur 4

Andel handläggare som uppger att kommunens LSS-handläggare
deltar i hembesöket vid nyansökan (n=141)
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Utöver den sökande och Försäkringskassans och kommunens handläggare
har 62 procent av handläggarna uppgett att 1-2 ytterligare personer oftast
brukar närvara vid hembesöket och 37 procent att det oftast brukar vara 3-5
ytterligare personer med (se Figur 5).
Figur 5

Antal personer som oftast brukar delta vid hembesöket utöver
handläggaren, den sökande och kommunens LSS-handläggare.
Andel handläggare som uppgett olika svarsalternativ (n=140)
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Utifrån svaren på frågorna med öppna svarsalternativ framgår att det inte
uppfattas som oproblematiskt med många personer med vid hembesöken (på
vilket sätt redovisas i följande stycke). Förutom att kommunens LSShandläggare ibland deltar i mötet är övriga på ett eller annat sätt kopplade
till den sökande. Det kan exempelvis gälla ombud, anhöriga eller assistenter.
Hembesöken upplevs som en utsatt miljö med olika svårigheter
Hembesöken var en egen kategori under temat problem och
utvecklingsområden i den kvalitativa analysen av svaren på frågorna med
öppna svarsalternativ. Resultaten visar att många av handläggarna beskriver
hembesöken som en utsatt miljö där de skulle helst vilja ha möjlighet att
vara två personliga handläggare närvarande. Detta beskrivs bli särskilt
uttalat när de beskrivningar av behov och tidsangivelser som angetts inte
stämmer överens med vad som beskrivits i ansökan; ”För att inte skapa en
dålig stämning där kunden känner sig ifrågasätt är det ju inte lätt att t.ex.
påpeka att toalettbesöken du gjorde nyss tog sju minuter totalt men du säger
att det tar 15-20 min…”. Utöver att många upplever det som en tidvis utsatt
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miljö framhålls också hur de påverkas av den fysiska arbetsmiljön vid
hembesöken; ”Vi blir sittandes i ofta obekväma arbetsställningar i flera
timmar där vi både ska leda ett möte med många personer samtidigt som vi
ska hantera dokumentationen”. Därtill beskrivs också hur aggressiva
husdjur och annat i hemsituationen eller närområdet kan bidra till en känsla
av underläge och utsatthet; ”I vissa områden känns det väldigt osäkert att
göra hembesök”. Handläggarna efterfrågar också möjlighet att ha med sig
larm vid hembesök.
Tolkbehov lyfts också fram som problematiskt i förhållande till
hembesöken, dels att det lyfts fram som särskilt viktigt att ha tolk på plats i
de fall det behövs, dels att det ofta blir svårt att få fram nödvändig
information när tolk deltar. Som förklaring till det senare framkommer t.ex.
att handläggare upplever att ”det pratas i mun på varandra” och att ”någon
familjemedlem kan eventuellt lite svenska och försöker gå in och ’tolka’ mot
tolken”. Tolkbehov framhålls också som en anledning till att utredningar
ofta drar ut på tiden och blir tung för alla parter; ”T.ex. när personen som
söker ligger i en säng och 3-4 personer sitter runt sängen för att kunna göra
en utredning. Ibland för många personer som deltar på mötet och svårt att
strukturera”. Därtill beskrivs också hur sökande som är i behov av tolk ofta
har begränsade kunskaper om vad assistansersättningen innebär och det
krävs betydande tid för att förklara.
Kommentarer om att det överlag går bra med hembesöken, men att problem
ofta uppstår när ombud/anordnare/assistenter/föräldrar är särskilt påstridiga
(och inte alltid är överens) är också återkommande. Det relaterar såväl till
att hembesöken drar ut på tiden, att det kan bli en hotfull stämning samt att
dessa övriga personer upplevs ”lägga ord i munnen” på den sökande. Därtill
framhålls att hembesöken ofta kan bli för långa och tunga även för den
sökande; ”alldeles för mycket information måste lämnas, som den sökande
inte kan ta in ofta.” Vidare framkommer också att handläggare upplever att
de sökande inte har förberetts på vilka frågor de kommer att få under
hembesöket och att t.ex. tidsangivelser för olika moment i vissa fall upplevs
bli ”tagna ur luften”. I denna aspekt upplever vissa handläggare också en
orättvisa i systemet, då sökande med ombud som deltar vet ”vad man ska
trycka på” i utredningssituationen jämfört med en sökande utan ombud.
Viktigt att poängtera att hembesöken ger bra underlag inför besluten
Hembesöken beskrivs också som positiva utifrån att de ger ett bra underlag
inför besluten; ”Hembesöken är mycket bra. Då får man en uppfattning om
hur individen har det i sitt hem, man kan få se de hjälpmedel som används,
man kan se hur personen rör sig i hemmet och hur det är anpassat. Tycker att
det är obligatoriskt. Har aldrig haft nyansökan utan hembesök.” Även här
framkommer dock önskemål om att kunna gå två personliga handläggare;
”Det underlättar mycket att kunna fokusera på att ställa frågor och lyssna på
kunden om någon annan skriver”. Förslag framkommer även om att den
sökande i förväg ska lämna in sin ”yrkade tider” i syfte att renodla
hembesöken; ”Då skulle jag kunna ha fokus på det som jag behöver utreda
mer.”.
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Sammanfattande iakttagelser
Statskontoret pekade i sin rapport 2011 på vikten av personliga möten med
sökande i deras hem i samtliga utredningar av rätten till assistansersättning i
syfte att stärka säkerheten i handläggningen. Vi kan konstatera att införandet
av mindre omfattande utredningar i tvåårsomprövningar inneburit att alltfler
utredningssamtal sker per telefon istället. Vi behöver tillskansa oss mer
information så att vi vet att utredningarna har en god rättstillämpning och
tillräcklig kontroll även vid dessa mindre omfattande utredningar.
Handläggarna lyfter också tydligt vikten av just personliga möten vid
utredningssamtalet då de ger ett bra underlag inför beslut. Hembesöken är
dock resurskrävande och ett starkt önskemål är att alltid ha möjligheten att
vara två personliga handläggare vid hembesöken.
Medicinska underlag, andra intyg och stöd i bedömningen
Försäkringskassan behöver medicinska intyg och underlag från andra
verksamheter som de sökande ingår i för att kunna bedöma den sökandes
behov av personlig assistans.
Aktuella medicinska underlag ingår oftare vid nyansökan
Medicinska underlag ingår i princip regelmässigt i utredningarna vid
nyansökan och vid ansökan om fler timmar. Figur 6 visar att fler än nio av
tio handläggare uppger att aktuella medicinska underlag alltid eller ofta
ingår i utredningarna vid nyansökan och vid ansökan om fler timmar. Vid
tvåårsomprövningar är det mindre vanligt att aktuella medicinska underlag
ingår, knappt varannan handläggare uppger att det alltid eller ofta ingår i
utredningen.
Den här skillnaden ligger i linje med Försäkringskassans nya differentierade
handläggning av tvåårsomprövningar som infördes 2013.
Försäkringskassans arbete med tvåårsomprövningar beskrivs mer utförligt i
på sidan 15. Men kort uttryckt innebar differentieringen att i de fall där det
inte finns anledning att minska antalet timmar eller dra in assistansersättning
delegeras beslutanderätten till handläggare istället för, som tidigare, till
beslutsfattare. I de fallen grundas utredningen på tidigare underlag och
aktuella medicinska underlag inhämtas därför inte.
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Figur 6

Andel handläggare som uppger att aktuella medicinska underlag
ingår i utredningen vid nyansökan, ansökan om fler timmar
respektive tvåårsomprövningar
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Vi har även ställt en fråga om hur vanligt det är att handläggarna inhämtar
information från skola, daglig verksamhet eller liknande. Frågan är ställd på
samma sätt som frågan om medicinska underlag och sätter inte svaret i
relation till de sökande som faktiskt deltar i någon sådan verksamhet.
Resultatet svarar därför inte på hur vanligt förekommande det är att
handläggare tar kontakt med verksamheterna när en sökande deltar i en
sådan. Det går dock att utläsa att även i det här sammanhanget är det
vanligare att handläggare tar kontakt för att inhämta uppgifter vid
nyansökningar jämfört med vid ansökan om fler timmar eller vid
tvåårsomprövningar. Figur 7 visar att nästan 70 procent av handläggarna
uppger att de alltid eller ofta tar kontakt med andra verksamheter vid
nyansökningar. Vid ansökningar om fler timmar är motsvarande andel 46
procent och vid tvåårsomprövningar 26 procent.
Figur 7

Andel handläggare som uppger att kontakt tas med skola, daglig
verksamhet eller liknande för ytterligare information vid nyansökan,
ansökan om fler timmar respektive tvåårsomprövningar
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Konsultation med försäkringsmedicinsk rådgivare
Enligt Försäkringskassans vägledning48 ska FMR alltid konsulteras i
följande situationer:
- i ärenden med försäkrade som tillhör personkrets 349
- i ärenden där det framgår av utredningen att den försäkrade får insatser som
skulle kunna betraktas som sjukvårdande och handläggaren behöver stöd
med att ställa kompletterande frågor till hälso- och sjukvården
- i ärenden då de medicinska underlagen inte är aktuella och handläggaren
bedömer att det behövs.
- i ärenden där det finns flera olika medicinska underlag som kan vara
utfärdade under olika tidpunkter eller av olika kompetenser, för att få en
sammanfattande aktuell bedömning.

Sedan februari 2016 ska handläggarna även konsultera FMR vid
bedömningen av om den försäkrade har en psykisk funktionsnedsättning och
därmed kan beviljas tid för det grundläggande behovet annan hjälp som
förutsätter ingående kunskap.50
Avstämning med FMR sker inte i all de fall som vägledningen
stipulerar
Utifrån resultaten i figur 8 verkar det inte som att handläggarna alltid
stämmer av med FMR i de situationer som beskrivs ovan. Vanligast är att
handläggarna stämmer av med FMR för att bedöma om den sökande har en
psykisk funktionsnedsättning. I de fallen har 55 procent svarat att de alltid
stämmer av med FMR. Omkring 40 procent uppger att de alltid stämmer av
med FMR för att tolka det medicinska underlaget vid bedömning av
personkrets 3 och 34 procent att de alltid stämmer av för att ta ställning när
det finns olika underlag som innehåller motstridiga uppgifter. Det är mindre
vanligt att handläggarna stämmer av med FMR för att formulera
kompletterande frågor eller för att ta ställning till om det behövs mer
aktuella intyg.

48

Försäkringskassan. 2003.
Om den personliga handläggaren bedömer att det inte är aktuellt med
försäkringsmedicinsk gruppkonsultation i ett ärende där den försäkrade tillhör
personkrets 3, ska det ställningstagandet dokumenteras i ärendet.(ibid.).
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Figur 8

Andel handläggare som uppger att de stämmer av med FMR då
det är aktuellt i följande situationer

För att bedöma psykisk funktionsnedsättning i
samband med annan hjälp som förutsätter ingående
kunskap (n=139)
För att tolka det medicinska underlaget vid
bedömning av personkrets 3 (n=140)
För att ta ställning när det finns olika underlag som
innehåller motstridiga uppgifter (n=140)
För att formulera kompletterande frågor i samband
med sjukvårdande insatser (n=140)
För att ta ställning till om det behövs intyg som är
mer aktuella(n=140)
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Tillgången till FMR kan förbättras och deras kompetens kring
assistansersättning kan stärkas
Enkätresultaten ger inga tydliga svar på varför handläggarna inte konsulterar
FMR i högre utsträckning i de situationer vägledningen stipulerar.
Tillgången till FMR kan spela en roll och för att få en bild av handläggarnas
uppfattning om de tycker att de får det stöd av FMR som de behöver så
ställdes frågan ”Har du tillgång till FMR när du behöver?” i enkäten.
Ungefär 30 procent anger svaret ”ja, alltid” och knappt 70 procent anger
”ofta/ibland men inte alltid”51. Det indikerar att tillgången till FMR inte är
tillräcklig.
När handläggarna får beskriva behovet av ytterligare stöd med egna ord så
framkommer att det upplevs negativt att inte ha FMR på plats fysiskt utan
att hänvisas till att få stöd via Lync. Det framkommer också önskemål om
förbättrad kompetens i fråga om assistansersättningen hos FMR.
Nuvarande styrande och stödjande dokument ger sämre stöd för att
bedöma omfattning av vissa assistansbehov
I en intervjuundersökning med handläggare från 2015 framgick att
handläggarna i flera situationer hade svårt att avgöra om den yrkade tiden
var rimlig eller inte. I vissa situationer godtog handläggarna yrkanden även
om de själva inte tyckte att det var rimligt.52
I enkäten ställdes därför en fråga om vilket stöd handläggarna får av
Försäkringskassans styrande och stödjande dokument när det gäller att
bedöma assistansbehovens omfattning. När det gällde de grundläggande

51
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Två procent anger svarsalternativet ”nej”.
Försäkringskassan. 2015b.
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behoven personlig hygien, måltider samt på- och avklädning uppgav över 70
procent av handläggarna att stödet var tillräckligt. Däremot anser fler att
stödet är otillräckligt när det gäller annan hjälp som förutsätter ingående
kunskap, kommunikation, dubbel assistans och andra personliga behov
(Figur 9).
Figur 9

Handläggarnas syn på det stöd de får av Försäkringskassans
styrande och stödjande dokument när det gäller att bedöma
assistansbehovens omfattning. Andel i procent
Personlig hygien (n=141)
Måltider (n=141)
På- och avklädning (n=141)
Kommunikation (n=140)

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap
(n=141)
Andra personliga behov (n=141)
Behov under dygnsvilan (n=141)
Behov av dubbel assistans (n=141)
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Det är intressant att notera att de behov där många handläggare tycker att de
har tillräckligt med stöd är behov som, enligt en annan studie53, inte tycks ha
ökat över tid, vad gäller antalet beviljade timmar. Resultatet tyder på att det
kan finnas en koppling mellan stödet till handläggarna och hur omfattningen
på de olika behoven har utvecklats över tid.
Att handläggarna har stöd för att bedöma om ett yrkande är rimligt eller inte
är viktigt för att de ska kunna motverka överdrivet eller felaktigt nyttjande
av assistansersättningen. Det är också en förutsättning för att staten ska ha
kontroll över assistansersättningens kostnadsutveckling. Här har
Försäkringskassan som myndighet ett ansvar för att ge handläggarna de
instrument de behöver för att kunna bedöma om den yrkade tiden är rimlig
eller inte, men även för att tillse att det stöd som finns faktiskt nyttjas.
I svaren på frågorna med öppna svarsalternativ utvecklas resonemangen om
ytterligare behov av tydliga riktlinjer och stöd. Det kan vara så att vissa av
de former av stöd som efterfrågas finns i rättsliga ställningstaganden,
vägledning eller rättsfallsöversikt. I sammanställningen av svaren tas
emellertid inte hänsyn till detta, eftersom handläggarnas efterfrågan av
ytterligare stöd återspeglar att det stöd som finns uppenbarligen uppfattas
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Försäkringskassan. 2015b.
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som för otillgängligt eller att kunskapen om att de finns är bristfällig. Detta
är i sig är viktig information för myndigheten.
Behov av tydligare riktlinjer och stöd i utredningarna
De öppna svaren ger väldigt många olika exempel på handläggarnas behov
av ökad tydlighet i riktlinjer och stöd och beskrivs härefter.
Tydligare normering kring vissa behov av assistans
Förtydligade riktlinjer efterfrågas som stöd i för bedömningar, såväl när det
gäller rimlig tidsåtgång som förtydligande av vad olika begrepp innebär.
Exempelvis efterfrågas de i form av ”normaltider” för olika hjälpbehov; ”Ex.
ett normalspann för vad olika hjälpbehov kan ta. Det skulle underlätta för
handläggarna i bedömningen av vad som är rimligt.”. Tydligare normering
vad avser såväl grundläggande som andra personliga behov; ”Det skulle
finnas någon slags schablon när det gäller grundläggande behov för att få en
mer rättvis bedömning. Ofta upplever man att det inte är de som verkligen
har behov av en personlig assistent, för att kunna leva ett så normalt liv som
möjligt, som får det”. Det framhålls också vara ett sätt att minska skillnader
mellan olika kontor och att motverka att de mest påstridiga assistansbolagen
får mest tid. På ett liknande tema efterfrågas även verktyg eller hjälp för att
motivera bort ”överdrivna” fritidsaktiviteter och att möjligheten till ”särskilda
skäl” tas bort.
Förstärkt stöd för att öka likvärdigheten och få en bättre samsyn internt
Handläggarna efterfrågar juridiskt stöd, inte minst för att motivera
bedömningar, men även rättsliga ställningstaganden avseende t.ex.
föräldraansvar samt samtliga grundläggande behov. Även regelbunden
fortbildning efterfrågas; ”Handläggare som arbetar med ersättningen
behöver få regelbundet återkommande fortbildning som är lärarledda och
där man kan få fråga och få typfall”. Detta både för att öka likvärdigheten i
handläggningen och för att förbättra möjligheterna att identifiera
felaktigheter. Den övergripande bilden bland handläggarnas svar är att mer
stöd överlag efterfrågas. Som denna handläggare exempelvis uttrycker sig;
”Vi behöver mer stöd uppifrån. Vi ska följa processer, men när det kommer
till kritan har vi inget stöd i att greppa tag i problemet. Till svar får vi att den
funktionshindrade inte får komma i kläm.” Vidare efterfrågas även en
förbättrad intern samsyn, då det ofta upplevs finnas olika uppfattningar
mellan t.ex. handläggare, beslutsfattare och specialist; ”Det handlar inte om
vem som gör rätt eller fel men vi saknar helhetsperspektivet och klara
riktlinjer som ska gälla alla”.
Ökad kompetensutveckling hos personliga handläggare inom vissa områden
Ökad kompetens inom specifika områden som t.ex. hjälpmedel och
förflyttningsteknik är något som lyfts fram som ett sätt att, mer effektivt,
kunna reagera och ifrågasätta uppgifter; ”Jag tror att det vore bra om PHL
gavs möjlighet till att skaffa kompetens inom ex hjälpmedel och
förflyttningsteknik för att kunna reagera och ifrågasätta uppgifter. Med det
menar jag att man ska kunna känna till olika förflyttningsmetoder, hur går de
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till och hur lång tid är det rimligt att de tar?”. Det framkommer också
önskemål om kompetensutveckling i form av mer utbildning kring
bedömning, och möjligheter att träffa andra handläggare för att diskutera
bedömningar samt mer handledning. Man efterfrågar också stöd från
kollegor, FMR och specialister, inte minst inför hembesök; ”Det är ofta
omfattande och tidskrävande utredningar där man behöver stöd och hjälp i
form av gruppkonsultationer med kollegor, FMR, specialist mm”.
Insynen försvåras när anhöriga är assistenter
En mycket återkommande problematik som lyfts av handläggarna är när
anhöriga arbetar som assistenter, eftersom det försvårar insynen i vad som är
ett ”realistiskt hjälpbehov” och kan i vissa fall inbjuda till missbruk. I de fall
detta skulle förekomma framhålls att detta drabbar brukaren som inte får den
hjälp hen har rätt till. Problematiken menas gälla inte minst föräldrar som är
assistenter till sina barn; ”Vissa föräldrar arbetar heltid utanför hemmet och
sen arbetar de även heltid som personlig assistent till barnet när de kommer
hem från det första arbetet. Andra föräldrar har även andra syskon till det
funktionsnedsatta barnet hemma som de tar hand om samtidigt som de
arbetar som personlig assistent. Vid vilket annat arbete kan man sköta alla
sina barn samtidigt som man är på sitt jobb?”. Dessa kommentarer
uppmärksammas även i fråga om orsak till misstanke om missbruk men
eftersom just aspekten om att ändra regelverket för att motverka att anhöriga
är assistenter är så pass förekommande har de uppmärksammats även i detta
avsnitt.
Behov av förändringar i regelverket
Det är även återkommande att handläggarna efterfrågar andra förändringar av
riktlinjer och/eller regelverket. Detta gäller exempelvis maxtak för antal
timmar, såväl för assistansen som helhet samt för vissa ”områden” som t.ex.
fritidsaktiviteter; ”Jag skulle vilja ha riktlinjer för vad som bedöms som goda
levnadsvillkor när det gäller övriga behov”. Exempel som lyfts är bl.a. hur
många timmar det är rimligt att gå på bio, äta ute, träffa släkt och vänner varje
dag? Flera av handläggarna lyfter också frågan om assistans i de fall brukaren
inte kan föra sin egen talan och huruvida dessa snarare bör få hjälp på ett
gruppboende. Det återkommer också kommentarer om att nya ansökningar
inte ska kunna behandlas om det finns en ansökan som är under omprövning.
Andra konkreta exempel på förslag på mer specifika förändringar i
regelverket är t ex att förbjuda vinster, att anhöriga inte ska kunna arbeta
heltid vid sidan av assistentjobb, att dubbelassistens bara ska finnas vid
särskilda boenden, att personer med vissa diagnoser inte bör beviljas
assistans. Även mer aktivitet från IVO efterfrågas.
Behov av information om assistansersättningens syfte och regelverk
Mer information om vad assistansersättningen faktiskt innebär och vad den
är till för efterfrågas av handläggarna för att kunna ge vidare till såväl
sökande, allmänheten och bolagen; ”Jag tycker att Försäkringskassan ska bli
bättre på att förklara assistansersättningen för allmänheten, att det rör sig
om en exklusiv ersättning för ett fåtal personer med de allra svåraste
funktionsnedsättningarna. Och att det är en ersättning som ska möjliggöra
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ett aktivt liv med goda livsvillkor och för att man själv ska kunna styra vem
som assisterar. Många som söker har inte detta behov enligt min
uppfattning.”
Det finns också förslag om att myndigheter och kommuner upprättar
gemensamma informationsmaterial som beskriver vilken hjälp samhället kan
erbjuda; ”Det finns så mycket okunskap om vilken hjälp samhället har att
erbjuda. Jag tror att det finns en enorm rädsla i att om man inte får assistans
så får man ingenting.”.
Behov av bättre beslutsunderlag
I fråga om vilket behov (av stöd) i utredningen som framförs i de öppna
svaren är ett återkommande tema olika förslag som handlar om medicinska
underlag. Det handlar t.ex. om att handläggare vill att det alltid ska finnas en
ADL-utredning54 (eller att det alltid ska finnas möjlighet att beställa en), att
läkarintygen ska bli bättre och att särskilda medicinska team gör en ”grundlig
genomgång” av en sökande. Flera av handläggarna nämner önskemål om
utredningar liknande de som genomfördes i Hässleholm, där de sökande kan
remitteras till särskilda vårdavdelningar där de kan observeras; ”De som söker
assistans borde ADL-utredas under en vecka någonstans, då går det att se
det riktiga behovet. Skulle nog löna sig ekonomiskt i slutändan att slutföra
sådana utredningar”.
Behov av förbättrat samarbete med vården
Kommentarer som handlar om läkares eller arbetsterapeuters oberoende
förekommer vidare; ”läkarna måste våga sätta ner foten emellanåt och inte
komma med partsinlagor”, att vårdpersonal inte i tillräckligt stor utsträckning
gör egna bedömningar snarare än att bara lyssna och upprepa vad den sökande
säger. När det gäller vården framkommer också önskemål om en allmänt
förbättrat samarbete med vården.
Förbättrat stöd av nyckelfunktioner internt såsom beslutsfattare, FMR och
specialister
I fråga om stöd efterfrågas också ett tydligare stöd från beslutsfattare, FMR
och specialister med tid för dialog; ”Vi behöver ha specialist på plats i
verkligheten och inte bara uppkopplat via lync och via funktionsbrevlåda.
Låter bra på pappret, men kasst i praktiken. Försäkringsinfo fungerar uselt,
det blir inga bra följdfrågor, dålig teknik, uppkopplingen krånglar i princip
alltid!” När det gäller FMR framkommer också önskemål om förbättrad
kompetens i fråga om assistansen, särskilt när det gäller området ”ingående
kunskap”. Även möjligheter till regelbunden dialog med andra kollegor
återkommer som önskemål i detta sammanhang; ”Mer gemensamma
diskussioner utifrån ärenden”.

54

Metoden används för att bedöma behov av insats för yngre och äldre personer med
funktionshinder inför prognosställande och behandling. Bedömningarna sker via
observationer i den enskildes hem eller på institution.
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Behov av IT/administrativa verktyg för förbättrad bedömning och
kontroll
Möjlighet
att
koppla
samman
behovsbedömningsstöd
och
beräkningsverktyget i samma dokument efterfrågas, så att; ”tiden fylls i under
bedömning och hämtas till beräkningsdelen”. I fråga om bedömningsstödets
utrednings- och bedömningsdel framhålls också utvecklingspotential i fråga
om överskådlighet; ”det är hattigt och svårt att redovisa tiden så att de som
berörs förstår vart de är och i viken tid. Det är bra att man inte behöver
upprepa sig - men ibland blir det en massa hänvisningar för att kunna följa
en dygnslinje”. Vidare framkommer även synpunkter på att det nya
bedömningsstödet inte fyller sin funktion, det uppfattas enbart som ett
verktyg för att samla in information, inte som stöd för bedömning.
På temat bättre överskådlighet återkommer synpunkten att det borde vara
enklare att kunna ta fram information från beslut om beviljad assistans; ”att
på ett överskådligt sätt kunna se t ex om en person har beviljad aktiv tid för
natten (det tar lång tid att öppna beslut och läsa in sig på vad personen har
tid beviljat för) eller om det finns daglig verksamhet/skola dagtid där
assistansen inte ingår. Kan man se överskådligt hur tiden är beviljad kan man
ju enklare se om det är felaktigt fördelade timmar, t ex för natten eller dagtid
vardagar”. Därtill efterfrågas också att systemet skulle ha en inbyggd
kontroll mot beslutets timmar och tillgänglig tid, att t.ex. beslutad tid för
dubbelassistans visas i bilden så att handläggaren inte behöver söka
information i gamla beslut.
Sammanfattande iakttagelser
Resultaten visar att drygt en femtedel av handläggarna uppger att aktuella
medicinska underlag alltid ingår i utredningarna vid tvåårsomprövningar
jämfört med 74 procent gällande utredningarna vid nyansökningar.
Resultatet är det förväntade utifrån införandet av det nya förenklade
arbetssättet med tvåårsomprövningar men det kan undersökas om det är
tillräckliga för att leva upp till målen om god rättstillämpning och kontroll
för att motverka överutnyttjande.
Handläggarna efterfrågar bättre stöd på olika sätt. De behov där många
handläggare tycker att de har tillräckligt med stöd är behov som, enligt en
annan studie55, inte tycks ha ökat över tid, vad gäller antalet beviljade
timmar. Resultatet tyder på att det kan finnas en koppling mellan stödet till
handläggarna och hur omfattningen på de olika behoven har utvecklats över
tid.
Denna koppling mellan upplevt bristande stöd i bedömningarna av samma
behov som ökat mest i omfattning måste verksamheten ta på allvar och
agera utifrån.
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Vidare anses inte tillgången till FMR vara tillräcklig och efterfrågan på
tydligare stöd från beslutsfattare och specialister med tid för dialog i
aktuella ärenden lyfts.
Handläggarna lyfter också behov av förändringar i regelverket. Särskilt
återkommande är synpunkter på de försvårande omständigheter som kan
uppstå när anhöriga är assistenter.

De privata anordnarnas roll i utredningarna
Tidigare utvärderingar och uppföljningar har (som tidigare redovisats) visat
att parallellt med utvecklingen där andelen privata anordnare på
assistansmarknaden har ökat så har Försäkringskassan fått en alltmer aktiv
och kvalificerad motpart. I kombination med att marknaden är utformad på
ett sådant sätt att det finns tydliga incitament för privata anordnare att öka
antalet beviljade timmar, och att denna ökning också har skett i något
snabbare takt för brukare med privata anordnare, ställer detta frågor om på
vilket sätt privata anordnare kan försöka påverka utredningarna och vilka
konsekvenser det får för handläggarna i deras utredningsarbete. I enkäten
fångas handläggarnas uppfattning om hur privata anordnare eventuellt
försöker påverka behovsutredningen genom att ta ställning till en rad olika
påståenden om hur anordnare agerar.
Omfattande synpunkter i samband med kommunicering
I figur 10 framkommer att bland de givna påståenden om hur privata
anordnare kan försöka påverka utredningarna så instämmer flest
handläggare i att anordnare kommer med omfattande synpunkter i samband
med Försäkringskassans kommunicering i ärendet. Syftet med
kommuniceringsbrev är att den som ärendet gäller ska få möjlighet att yttra
sig över uppgifter som påverkar ärendet innan beslut fattas.
Försäkringskassan ska enligt gällande riktlinjer bemöta alla synpunkter även
om de inte ändrar beslutet eller påverkar Försäkringskassans bedömning.
Det måste även tydligt framgå varför synpunkterna inte ändrar beslutet.56 68
procent av handläggarna uppger att privata anordnare ofta kommer med
omfattande synpunkter i samband med kommunicering. Utifrån hur vanligt
förekommande det är blir det tydligt att det måste ta ansenlig tid i anspråk
för Försäkringskassans handläggare att svara på och bemöta omfattande
synpunkter i samband med kommunicering inför och vid beslut.
Överdrivna behov och egna behovsutredningar
Bland handläggarna är upplevelsen av att privata anordnare ofta överdriver
de sökandes behov utbredd. Två tredjedelar av handläggarna uppger att det
sker ofta. Omkring hälften av handläggarna uppger att privata anordnare
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ofta eller ibland försöker pressa dem att bevilja fler timmar än vad som är
rimligt. I de öppna svaren ges tydliga exempel på hur privata anordnare
agerar pådrivande under hembesök. Här får handläggarna ta ställning till
påståendet att anordnarna lägger sig i utredningen och försöker få den
sökande att säga ”rätt” saker vilket 41 procent anser sker ofta.
Många privata anordnare uppges genomföra egna utredningar av de
sökandes behov som de överlämnar som underlag till Försäkringskassan.
Runt 65 procent av handläggarna svarar att de privata anordnarna ofta gör
det. Det här är underlag som Försäkringskassan vare sig efterfrågar eller
önskar. Det behöver i och för sig inte innebära att anordnarnas egna
behovsutredningar inte innehåller information som på något sätt kan vara till
hjälp för Försäkringskassan. Men de tas fram på anordnarnas eget initiativ.
Utredningarna är ytterligare exempel på underlag från anordnarna som
handläggarna måste hantera och bemöta och som tar tid i anspråk från
utrednings- och bedömningsarbetet. Som kontrast till alla de påståenden
som fångar mer negativt laddade beteenden så är det viktigt att poängtera att
många handläggare instämmer i påståendet att de privata anordnarna är ett
viktigt stöd för den försäkrade i utredningssituationen.
Figur 10
Andel handläggare som upplever att privata assistansanordnare
agerar i enlighet med påståendena nedan
De kommer med omfattande synpunkter i
samband med kommunicering (n=137)
De överdriver de sökandes behov (n=138)
De gör egna utredningar av den sökandes
behov (n=137)
De går igenom Försäkringskassans frågor med
den sökande före hembesöket (n=135)
De lägger sig i utredningen och försöker få den
sökande att säga "rätt" saker (n=137)
De är ett viktigt stöd för den försäkrade i
utredningssituationen (n=135)
De försöker att påverka intyg och underlag från
hälso- och sjukvården (n=132)
De försöker pressa mig att bevilja fler timmar
än vad som är rimligt (n=136)
De försöker påverka de uppgifter som lämnas
av skola, daglig verksamhet och andra (n=129)
De begär att få byta handläggare (n=136)
De beter sig hotfullt mot mig som handläggare
(n=138)
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Handläggarna har också fått svara på hur vanligt det är att privata anordnare
beter sig hotfullt mot dem. Att ha upplevt det är som tur är ganska ovanligt
men ungefär åtta procent av handläggarna har ändå uppgett att det händer
ibland att de privata anordnarna beter sig hotfullt.
Sammanfattande iakttagelser
Resultaten visar att omkring två av tre handläggare uppger att privata
anordnare ofta kommer med omfattande synpunkter i samband med
kommunicering, ofta upplevs överdriva de sökandes behov och ofta
genomför egna utredningar av de sökandes behov. Sammantaget blir det
tydligt att handläggarna upplever att de måste lägga ansenlig tid på att
hantera och bemöta synpunkter och underlag från privata anordnare och att
detta uppfattas som problematiskt. Bilden förstärks ytterligare av att ca 15
procent av handläggarna uppger att privata anordnare ofta försöker pressa
dem att bevilja fler timmar än vad som är rimligt. Åtta procent av
handläggarna uppger att privata anordnare ibland beter sig hotfullt mot dem.
Det är samtidigt viktigt att poängtera att drygt åtta av tio uppger att privata
anordnare kan vara ett viktigt stöd för den sökande i utredningssituationen.
Försäkringskassans arbete med tvåårsomprövningar
Försäkringskassan har under lång tid haft svårt att klara uppdraget att
ompröva besluten om assistansersättning. ISF granskade Försäkringskassans
arbete med tvåårsomprövningar under åren 2008 – 2011. De konstaterade att
tvåårsomprövningarna varit eftersatta under lång tid och att
Försäkringskassan inte har levt upp till det lagstadgade kravet om att
ompröva beslut efter två år. Granskningen visade också att det fanns en stor
spridning vad gäller hur aktuella de medicinska underlagen var vid
beslutstillfället.57
När enkäten genomfördes fanns det begränsad statistik och kunskap om
Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Därför ställdes i enkäten frågor om
Försäkringskassans arbete med tvåårsomprövningar till de 143 handläggare
som under 2016 arbetat med att utreda och bedöma assistansbehov.58
Försäkringskassan hinner inte med tvåårsomprövningarna
Handläggarnas upplevelse är att Försäkringskassan inte hinner med
tvåårsomprövningarna. Figur 11 visar att drygt 80 procent av handläggarna
inte instämmer alls i påståendet att Försäkringskassan hinner med att göra
de tvåårsomprövningar som ska göras. Lika många håller inte alls med om
att Försäkringskassan avsätter de resurser som behövs för att göra
tvåårsomprövningar.

57
58

ISF 2012b.
Ett fåtal handläggare har ett systematiskt bortfall på frågorna om tvåårsomprövningar
vilket troligen beror på att de inte själva arbetat med tvåårsomprövningar.
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Figur 11

Andel handläggare som instämmer i följande påståenden om
Försäkringskassans tvåårsomprövningar

Försäkringskassan hinner med att göra de
tvåårsomprövningar som ska göras (n=140)
Försäkringskassan avsätter de resurser som
behövs för att göra tvåårsomprövningar
(n=140)
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Inom ramen för ett regeringsuppdrag att analysera assistansersättningens
utveckling som redovisades den 1 februari 2017 analyserades antal
genomförda tvåårsomprövningar 2010-2015. Den analysen bekräftar
handläggarnas uppfattning om att de har svårt att hinna med
tvåårsomprövningarna, då det totala antalet som genomförts har minskat
från drygt 3 500 år 2010 till 2 200 år 2015.59
Tvåårsomprövningar styrs av ansökningar om fler timmar
Tvåårsomprövningar görs antingen på Försäkringskassans initiativ eller i
samband med att Försäkringskassan får in en ansökan om fler timmar från
den sökande. I det senare fallet bedöms assistansbehovet och handläggaren
gör samtidigt en omprövning av beslutet som motsvarar
tvåårsomprövningen. I enkäten tillfrågades handläggarna om antal
tvåårsomprövningar de genomfört de senaste 12 månaderna, fördelat dels på
egeninitierade tvåårsomprövningar, dels på tvåårsomprövningar som gjorts i
samband med ansökningar om fler timmar. Resultatet redovisas i figur 12.
Utifrån handläggarnas svar tycks det vara något mindre vanligt att
tvåårsomprövningarna görs på Försäkringskassans initiativ än att de görs i
samband med en ansökan om fler timmar. En skattning av totalt antal
tvåårsomprövningar bland de svarande handläggarna är att ungefär 700
tvåårsomprövningar gjorts på Försäkringskassans initiativ och 900 i
samband med ansökan om fler timmar.

59

Försäkringskassan. 2017.

42

PM 2017:2

Figur 12

Antal tvåårsomprövningar som handläggarna uppger sig har gjort
de senaste 12 månaderna

80

Antal handläggare

70
60
50
40
30
20
10
0
Inga

1-5

6-10

11-15

16-20

21 eller fler

Antal tvåårsomprövningar
Tvåårsomprövningar på Försäkringskassans initiativ (n=136)
Tvåårsomprövningar i samband med ansökan om fler timmar (n=124)

I svaret på en annan enkätfråga bekräftas den bilden. Hälften av
handläggarna instämmer helt i påståendet att tvåårsomprövningar
framförallt görs i samband med ansökningar om fler timmar, 31 procent
instämmer delvis medan 14 procent inte alls instämmer.
Resultatet från enkäten liksom andra redovisade uppföljningar tyder på att
Försäkringskassan inte förmår att arbeta strategiskt med tvåårsomprövningar
i den utsträckning som vore önskvärt. Tvåårsomprövningarna tycks i stor
utsträckning snarare styras av ansökningar om fler timmar, än av
myndighetens prioritering av vilka ärenden som är viktigast att ompröva.
Splittrad bild av tvåårsomprövningar
I avsnittet om behovsutredningar framkom att Försäkringskassans
utredningar ofta är mindre omfattande vid tvåårsomprövningar än vid
nyansökningar och ansökningar om fler timmar. Det är mindre vanligt med
hembesök, mindre vanligt med nya medicinska underlag och mindre vanligt
att handläggaren tar kontakt med skola, daglig verksamhet eller liknande för
kompletterande information.
Resultaten ligger i linje med Försäkringskassans tidigare beslut om mindre
omfattande utredningar, som kan göras genom en avstämning med den
försäkrade via telefon eller brev. Om den tidigare utredningen, med eller
utan behovsbedömningsstöd, ger en tydlig beskrivning av behovet av stöd
och hur beräkningen av antalet timmar har gjorts behöver handläggaren inte
på nytt ställa frågor om behovet. Handläggaren kan själv fatta beslut om
antalet timmar med assistansersättning är oförändrat. Något nytt beslut av en
särskilt utsedd beslutsfattare behöver alltså inte fattas.60

60

Ibid. Det gäller om den försäkrades hälsotillstånd är sådant att förbättringar inte är
sannolika och att det i den tidigare utredningen finns tillräckliga medicinska underlag.
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Hur ofta görs då mindre omfattande tvåårsomprövningar? En aktstudie av
drygt 500 pågående ärenden visade att 43 procent av genomförda
tvåårsomprövningar mellan januari 2015 till juni 2016 var mindre
omfattande.61 Resultaten från handläggarnas uppskattningar visas i figur 13
och ger en liknande bild. Drygt tio procent av handläggarna uppger att de
ofta gör mindre omfattande tvåårsomprövningar, 44 procent att det görs
ibland medan 37 procent har svarat sällan eller aldrig.
Figur 13

Andel handläggare som uppger att tvåårsomprövningar görs
genom en förenklad omprövning där assistansmottagaren/ombudet
får ta ställning till om hjälpbehovet har ändrats (n=138)
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Handläggarnas uppfattning om de mindre omfattande tvåårsomprövningarna
varierar. Figur 14 visar att var fjärde handläggare instämmer helt i
påståendet att de mindre omfattande tvåårsomprövningarna är ett bra
arbetssätt. I andra änden svarar 14 procent att de inte instämmer alls och
resten knappt hälften instämmer delvis i påståendet att det är ett bra
arbetssätt.
När det gäller möjligheten att upptäcka felaktigt nyttjande genom mindre
omfattande tvåårsomprövningar instämmer 24 procent helt i påståendet att
de försämrar möjligheten, 45 procent instämmer delvis och tolv procent inte
alls. Vi tolkar det höga svarsandelarna för svarsalternativet ”instämmer
delvis” i figur 14 som en ambivalens hos handläggarna gällande arbetssättet.
Det kan ha att göra med att grundtanken med differentiering är god.
Ärenden som är svårare och mer komplexa får ta mer tid i anspråk medan
enklare går fortare att handlägga. Ersättningen är därtill till för de med
omfattande, livslånga nedsättningar och behov. Det ska överlag inte vara
några föränderliga tillstånd och då bör behoven inte ändra så mycket. Mot
den bakgrunden har utredningstiden kunnat kortas för ”enklare ärenden”
men kanske på bekostnad av fullgod rättssäkerhet och kontroll?

61

Försäkringskassan. 2017.

44

PM 2017:2

Figur 14
Andel handläggare som instämmer i följande påståenden om
förenklade tvåårsomprövningar

De nya förenklade tvåårsomprövningarna är
ett bra arbetssätt (n=140)
De nya förenklade tvåårsomprövningar
försämrar möjligheten att upptäcka felaktigt
nyttjande av assistansersättningen (n=140)
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En trovärdighetsfråga att Försäkringskassan klarar uppdraget med
tvåårsomprövningar
I det kvalitativa materialet som fångats via frågorna med öppna
svarsalternativ så fanns ingen fråga som kretsade specifikt kring
tvåårsomprövningar. Men några kommentarer av vikt i sammanhanget kan
utläsas i handläggarnas uppfattningar kring närliggande frågor. Det som
främst framkommer när det gäller dessa är efterfrågan om mer tid till tvåårs
omprövningarna; ”Det behöver finnas tid för oss att hinna med tvåårs
uppföljningarna så att det inte går många år innan en uppföljning kan göras.
Det sätter ju också Försäkringskassans trovärdighet ur spel om det går 4-5
år innan en uppföljning görs.”
Detta framhålls vara problematiskt inte bara ur trovärdighetsperspektivet,
utan även genom att när omprövningarna väl sker har det i flera fall lett till en
förändrad bedömning, vilket inneburit att mottagaren under en period inte
haft de timmar av assistans som Försäkringskassan skulle bedömt varit
korrekt, om en omprövning genomförts.
När det gäller dessa omprövningar framhålls vidare hur svårt det är att
”komma åt” fuskare eftersom de ”ligger steget före” och hinner anpassa sig;
”Våra utredningar om fusk och annat tar så lång tid och är så offentliga att
de som vill fuska hinner hitta metoder för det. Nya regler, skärpta regler
drabbar oftast de som faktiskt behöver assistans och som inte orkar kriga för
sin sak.”

Sammanfattande iakttagelser
En övervägande del av handläggarna, drygt 80 procent instämmer inte alls i
påståendena att Försäkringskassan hinner med att göra de
tvåårsomprövningar som ska göras samt avsätter de resurser som behövs för
att göra tvåårsomprövningar. Tvåårsomprövningarna styrs i stor
utsträckning av inkommande ansökningar om fler timmar snarare än av
myndighetens egen prioritering av vilka ärenden som ska omprövas.
Samtidigt som vikten av att genomföra omprövningar betonas så lyfts
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kvarstående utmaningar att faktiskt upptäcka och stävja brottsligt nyttjande i
utredningarna av rätten till ersättning.

5.2 Vilka är handläggarnas erfarenheter av och
uppfattningar om felaktigt och brottsligt nyttjande av
assistansersättning?
Det här resultatkapitlet är uppdelat i två avsnitt. Det första beskriver resultat
som rör handläggarnas uppfattning om förekomsten av medvetet felaktiga
uppgifter i ansökningar och tidsredovisningar samt räkningar. I samma
avsnitt redovisas resultat av handläggarnas uppskattning av förhållandet
mellan beslutad (utbetald) assistans och i praktiken utförd assistans. Siffran
är en uppskattning, ingen vet hur omfattande problemet egentligen är.
Handläggarnas svar ska därmed absolut inte betraktas som en ”absolut
sanning” utan är ett genomsnitt av deras samlade bedömning av problemets
omfattning. Siffrorna i det avsnittet bygger på svar på slutna frågor i
enkäten.
Det andra avsnittet beskriver handläggarnas samlade erfarenheter kring vad
som har fått dem att reagera i ärenden där de kommit att misstänka
brottslighet och felaktigt nyttjande av assistansersättning. Vilka har de
tydligaste orsakerna varit när de har misstänkt felaktigt nyttjande av
ersättningen? Det avsnittet bygger på handläggarnas svar på öppna frågor.
Uppskattning av förekomst av medvetet felaktiga uppgifter
De handläggare som under senaste året arbetat med att utreda och bedöma
assistansbehov (kallade ”personliga handläggare”) har fått ta ställning till
hur vanligt förekommande det är att medvetet felaktiga uppgifter
förekommer i ansökningar. På samma sätt har handläggare som samma år
arbetat med att hantera räkningar och tidsredovisningar (kallade
”försäkringshandläggare”) svarat på hur vanligt förekommande medvetet
felaktiga uppgifter är i räkningar/tidsredovisningar.
Figur 15 visar att 13 procent av de personliga handläggarna svarar att
ansökningarna ofta innehåller medvetet felaktiga uppgifter, 64 procent har
svarat ibland och 22 procent sällan/aldrig. När det gäller räkningar och
tidredovisningar har nio procent av försäkringshandläggarna svarat att de
ofta innehåller medvetet felaktiga uppgifter, 58 procent ibland och 33
procent sällan/aldrig.
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Figur 15

Andel personliga handläggare respektive
försäkringshandläggare som uppger att det förekommer
medvetet felaktiga uppgifter i ansökningar respektive
räkningar/tidredovisningar

Andel personliga handläggare som
uppger att ansökningar innehåller
medvetet felaktiga uppgifter (n=143)
Andel försäkringshandläggare som
uppger att en
räkningar/tidredovisningar innehåller
medvetet felaktiga uppgifter (n=98)
0%
Ofta

Ibland

20%

40%

60%

80%

100%

Sällan/aldrig

I enkäten fick de personliga handläggarna uppskatta andel av de aktiviteter
eller behov som legat till grund för behovsbedömningen som de tror har
genomförts i praktiken. Eftersom assistansmottagaren i enlighet med lagen
kan välja att göra andra aktiviteter handlar frågan inte nödvändigtvis om ett
potentiellt brottsligt nyttjande.62 Däremot är det möjligt att behoven
överdrivits, antingen medvetet eller omedvetet.
Frågan löd: ”Om du tänker på de aktiviteter eller behov som
assistansersättningen bedömts utifrån – hur stor del av dessa aktiviteter
(eller behov) tror du har genomförts i praktiken? Ange ditt svar mellan 0100 i rutan nedan”. Totalt svarade 140 av de 143 personliga handläggarna
på frågan.
Figur 16 visar en sammanställning av handläggarnas svar. Sammanlagt har
lite mer än hälften av handläggarna (55 procent) uppskattat att mellan 71100 procent av aktiviteterna eller behoven har genomförts i praktiken. I
genomsnitt har handläggarna uppskattat andelen genomförda aktiviteter och
behov till knappt 70 procent. Det är möjligt att några av de handläggare som
uppgett sig tro att andelen utförda aktiviteter eller behov är väldigt låg har
missuppfattat frågan och istället svarat på hur stor del som de tror inte har
utförts. Än en gång är det viktigt att poängtera att det handlar om
uppskattningar om förekomsten och inte ett faktiskt brottsligt nyttjande.

62

Det påverkar dock bedömningen vid tvåårsomprövningen och därmed rätten till
ersättning.
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Figur 16

De personliga handläggarnas uppskattning av andel
aktiviteter och behov som har utförts i praktiken
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På motsvarande sätt fick försäkringshandläggarna uppskatta andel av den
redovisade tiden som de tror har utförts i praktiken. Här handlar frågan
däremot om ett potentiellt brottsligt nyttjande av assistansersättning där tid
redovisats trots att assistans inte utförts. Frågan löd: ”Om du tänker på den
tid som redovisas i tidredovisningarna – hur stor del av den redovisade tiden
tror du har utförts i praktiken? Ange ditt svar mellan 0-100 procent i rutan
nedan”.
Totalt svarade 93 av de 98 försäkringshandläggarna på frågan. Figur 17
visar att 75 procent av handläggarna har uppskattat andelen tid som utförts
till mellan 71 och 100 procent. I genomsnitt har handläggarna uppskattat
andelen utförd tid till cirka 80 procent. Det är återigen möjligt att några av
de handläggare som uppgett sig tro att andelen utförd tid är väldigt låg även
här har missuppfattat frågan och istället svarat på hur stor del av den
redovisade tiden som de tror inte har utförts. Det är också viktigt att
framhålla att detta är just en uppskattning av handläggarna, i avsaknad av
uppgifter om faktisk andel.
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Figur 17

Försäkringshandläggarnas uppskattning av andel redovisad tid i
tidredovisningarna som har utförts i praktiken
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Nära 3 av 10 handläggare upplever att det finns många anordnare som
satt i system att överdriva de sökandes behov
Enligt resultaten i figur 18 upplever både personliga handläggare och
försäkringshandläggare att det finns anordnare som ”sticker ut” genom att
de satt i system att överdriva de sökandes behov eller genom att räkningar
och tidredovisningar ofta innehåller felaktigheter. Bland de personliga
handläggarna har 29 procent svarat ”ja, det finns många” och 56 procent ”ja,
det finns några”. Bland försäkringshandläggarna har 10 procent svarat ”ja,
det finns många” och 43 procent ”ja, det finns några”.
Figur 18

Upplever du att det finns anordnare som ”sticker ut” genom att
tidredovisningar och räkningar ofta innehåller felaktigheter? (n=93)

Andel personliga handläggare som
upplever att det finns anordnare som
"sticker ut" genom att de satt i system att
överdriva de sökandes behov (n=140)
Andel försäkringshandläggare som
uppelver att det finns anordnare som
"sticker ut" genom att räkningar och
tidredovisningar ofta innehåller
felaktigheter (n=98)
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Sammanfattande iakttagelser
Ett försök att uppskatta förhållandet mellan utbetald och i praktiken utförd
assistans visar att handläggarnas genomsnittliga uppskattning är att cirka 80
procent av den redovisade tiden har utförts i praktiken. 29 procent av
handläggarna upplever att det finns många anordnare som ”sticker ut”
genom att de satt i system att överdriva de sökandes behov.
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Det är något färre, 13 procent av handläggarna, som uppger att
ansökningarna ofta innehåller medvetet felaktiga uppgifter. Motsvarande
siffra gällande räkningar och tidsredovisningar är nio procent. Som tidigare
har påpekats är detta uppskattningar och måste läsas som sådana.
Handläggarnas uppskattningar ger dock en indikation på att detta är en
problematik som Försäkringskassan tydligt måste fortsätta att arbeta med.
Orsaker till att handläggarna misstänkt felaktigt eller brottsligt
nyttjande
Alla handläggare har fått möjlighet att med egna ord beskriva vad de har
reagerat på om de har misstänkt felaktigt nyttjande av assistansersättning.
Den exakta frågeformuleringen löd: ”Försäkringskassan som myndighet
behöver bli bättre på att upptäcka felaktigt nyttjande och oegentligheter
inom assistansersättningen. I de fall du har misstänkt något sådant - vad var
det du såg som fick dig att reagera? Ge gärna exempel.” Totalt 131
handläggare har besvarat frågan. Svaren har koncentrerats och tematiserats
till totalt fyra kategorier av orsaker till misstankar hos handläggarna. Dessa
beskrivs i det följande.
Diskrepans mellan yrkat och uppvisat hjälpbehov samt bedömning av
rimlig tidsåtgång
Den mest framträdande orsaken som gör att handläggare misstänker felaktigt
nyttjande beskrivs vara diskrepanser mellan yrkat och uppvisat hjälpbehov,
eller vad som bedöms vara en rimlig tidsåtgång för dessa behov. Ett flertal
olika exempel på hur dessa diskrepanser identifieras framträder i
handläggarnas beskrivningar. Det kan t.ex. handla om diskrepans mellan
information om den sökandes behov från olika källor; ”man får även andra
uppgifter från skola/barnomsorg, daglig verksamhet”. Även diskrepanser i
förhållande till t.ex. läkarintyg eller mellan vad den sökande anger och vad
ombudet eller anordnaren anger förekommer återkommande; ”Då sökanden
säger en tid och anordnaren en annan tid det tar för att få hjälp med en
aktivitet”.
Vidare uppges hembesöken vara ett tillfälle där handläggare ibland kan få en
delvis annan bild än den som framträder av ansökan; ”kunden behöver hjälp
med att äta, men klarar att fika själv under hembesöket”. Det framkommer
också hur hembesöket kan visa att det finns alldeles för lite hjälpmedel i
hemmet i förhållande till hur sjuk den försäkrade är, vilket också utgör en
orsak till misstanke; ”man är helt förlamad (väger 100 kg) och sovrummet är
på övre plan, och det finns ingen trapphiss, och man uppger att man tar den
försäkrade på ryggen (frun)”.
Att personer med svåra funktionshinder sägs utföra många fritidsaktiviteter
är ett annat exempel som beskrivs vara en orsak till misstanke; ”Svårt sjuka
människor ska utföra många fritidsaktiviteter, undrar ofta hur de kan orka
detta”, liksom exempel om hur den beskrivna tidsåtgången för olika
hjälpbehov/aktiviteter kan överträda den tid som angetts som vaken tid
alternativt överstiger 24 timmar per dygn; ”Hjälpbehov som totalt beskrivs
till 14 timmar per dag och kunden är vaken 12 timmar säger mig att något
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inte stämmer”. Samtidigt framkommer även svårigheten i att ringa in exakt
vad i beskrivningen som är felaktigt, eftersom handläggaren ibland kan
uppleva att; ”det sannolikt är lite för mycket tid överallt i de flesta aktiviteter
och behov”.
I fråga om diskrepans lyfts även som exempel hur de beskrivna hjälpbehoven
inte ”stämmer överens” med vad personer yrkar på för andra typer av behov;
”[den sökande] behöver hjälp med att äta, men klarar att tvätta underlivet
själv eller behöver hjälp med alla personliga hjälpbehov men kan delta i
fritidsaktiviteter utan samma begränsning”.
Ett flertal av handläggarna nämner också särskilt assistansbolag som yrkar på
omfattande tider för hjälpbehov, eller att de lämnar in väldigt detaljerade
”klockade” hjälpbehovsbeskrivningar (”t.ex. dra ner byxor 3 min, ta av skor
5 min”) alternativt färdigifyllda tidsredovisningar som, eftersom de är
standardiserade, misstänks inte överensstämma med den tid där assistans
faktiskt har utförts hos den specifika brukaren. Det förekommer också att det
upptäcks vid hembesök vid tvåårsomprövningar att ingen assistent är
närvarande i hemmet, trots att den försäkrade är beviljad assistans för all
vaken tid.
Tidsredovisningen uppges också förekommande som en orsak till misstanke,
vilket handlar såväl om att exakt likadana tidsredovisningar skickas in månad
efter månad, att assistenterna har exakt samma schema varje månad, oavsett
antal dagar i månaden; ”T.ex. när tidrapporterna är dag efter dag helt lika!
Borde vara en viss variation”. Det framkommer också att det är
förekommande att tidsredovisningarna uppfattas som något som skrivs i
förväg som ett slags schema som sedan inte alltid följs; ”vid hembesök sas att
det inte fanns någon som kunde följa med på match på kvällen, varför en
granne skulle följa med. På tidrapporten fanns tiden uppskriven för en
assistent”. Slutligen anges även som exempel på orsak till misstanke om att
överdrivet hjälpbehov genom observationer i utemiljö (den försäkrade har
”setts ute på stan” med bara en assistent, trots att hen är beviljad dubbel
assistans), eller genom att dubbel assistans uppges mer än vad som beviljats.
Assistansanordnare misstänks agera utifrån ett vinstintresse
Det näst mest framträdande temat för orsaker till misstanke om brottslighet
handlar om anordnares egenintresse, eller kanske snarare misstanke om att
vissa anordnares agerande upplevs utgå från ett vinstintresse i högre grad än
den sökandes intresse; ”Yrkande från ett assistansbolag med helt orimliga
beskrivningar och tider. Kunder som är analfabeter och inte förstår vad
assistansbolaget menar och litar på dem fullt ut.”. Hembesök pekas ut som
ett tillfälle när vissa anordnare/ombud uppfattas vara väldigt pådrivande och
”lägger orden i munnen på kunden medan kunden ser oförstående ut”. Det
pekas också ut som allmänt problematiskt när anordnare/ombud för den
sökandes talan; ”Bolagen lägger ofta ord i munnen på brukarna om att det
tar nog längre tid. Brukarna tittar ofta på bolagen för att inte säga fel.”.
Vissa av handläggarna framhåller att det också finns privata anordnare som
fungerar bra, samtidigt som det också är förekommande att påpeka att man
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upplever att det överlag fungerar mycket bättre med kommunen just i dessa
sammanhang; ”Känslan är att det fungerar hur bra som helst mot
kommunerna. Det är dom privata bolagen som i deras bilagor till ansökan
kan överdriva hjälpbehovet. Även om det i slutet är FK som beviljar timmar
är det ändå svårt att göra en bedömning av hjälpbehovet om bolagen hela
tiden tar till extra med tid.”.
Det framhålls också som särskilt problematiskt när samma bolag både äger
företaget som utför assistans och företaget som skriver medicinska underlag
i samma ärende eller när vissa arbetsterapeuters ADL-bedömningar tycks
vara knutna till vissa utförare. Även s.k. ”beställningsintyg” från vården
framhålls av flera handläggare, t.ex. att; ”läkare inte alltid tycks göra en egen
bedömning, utan återberättar det som den försäkrade eller assistansutföraren
säger/beställer.”. Handläggare beskriver också hur de, när de upptäckt att
försäkrade inte fått den hjälp de blivit beviljade, ofta misstänker att det är
egenintresset som utgör en orsak; ”Personen hade verkligen ett stort behov
av detta [jour/väntetid under natten], en människa som inte hade förmåga att
tillkalla hjälp. Det här gjorde mig mycket upprörd och jag konfronterade
assistansbolaget som inte kunde lämna någon godtagbar förklaring till detta.
[…] Det är vid sådana tillfällen man inser att vinstintresset är större än att
ge den assistansberättigade det den har rätt att få.”
Det är emellertid också en tidvis svår gränsdragning. Även om t.ex.
upplevelsen av överdrivna hjälpbehov eller orimlig tidsåtgång för att möta
dessa är en vanligt förekommande orsak till misstanke om brottslighet, vilket
föregående avsnitt har visat, är det inte alltid självklart att avgöra huruvida
orsaken till att dessa överdrivs är främst på grund av anordnarens egenintresse
eller på grund av den sökande själv. I tydligare fall anger de svarande att de
har ”ögonen på” vissa assistansbolag på grund av tidigare fall där de blivit
misstänksamma (”Har man genomfört många utredningar så lär man sig
vilka man absolut inte kan lita på”), eller att försäkrade har berättat att de
blivit erbjudna vissa saker av assistansbolag för att välja dem. Därtill
framträder också misstankar om att vissa assistenter/bolag tycks motarbeta
aktiviteter i t.ex. daglig verksamhet för att istället utöka tiden hemma med
behov av dubbel assistans; ”att bolag kan tjäna pengar på
assistansersättningen är det enskilt största problemet. Den hårda
konkurrensen om brukarna gör att bolagen vill maximera sina vinster på de
personer man lyckas få avtal med.
Vissa uppenbara misstag gör självklart att misstanke väcks ”det har hänt att
de kopierar över texten från en kund till en annan där de har glömt att byta
namn.” Det är dock inte enbart bolagen som pekas ut som potentiella
”missbrukare”, handläggare uppger också att det ibland finns ”indikationer
på att assistenter och bolag gör upp och delar på pengarna”, eller genom ett
möjligtvis mer indirekt sätt att ”samarbeta” där den försäkrade skriver på
räkningarna ”in blanco”.
När anhöriga är assistenter
Det efterföljande mest framträdande temat när de svarande ska ange orsaker
till misstanke om felaktigt nyttjande handlar om anhöriga som arbetar som
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assistenter. Här anges t.ex. vad assistenten uppges göra i förhållande till vad
som uppfattas vara rimligt utifrån att man har ett familjeförhållande som en
sådan orsak; ”T.ex. vuxna barn som uppger att de utför intimhygien på syskon,
föräldrar verkar inte troligt.” Andra exempel som ges är bl.a. när en f.d. make
eller hustru arbetar som assistenter trots att de anges inte ha någon relation i
övrigt, föräldrar som anger att syskon utför assistans, närstående som är
gamla men som arbetar för personer med stora rörelsehinder där det ingår
mycket tunga lyft och liknande eller att den som säger sig utföra hjälpen är
höggravid och har flera barn att ta hand om. Även tid som redovisas på natten
eller morgon respektive kväll av föräldrar eller anhöriga framhålls vara orsak
till misstanke, inte minst när dessa har andra jobb vid sidan av; ”Jag anser
att föräldrar inte borde få arbeta som assistenter till sina barn. Det kan
många gånger vara svårt med gränsdragningen när de arbetar och när de är
föräldrar”.
Det förekommer att handläggare kan ifrågasätta om, inte minst i de fall
anhöriga arbetar, brukaren verkligen får den hjälp hen är beviljad eller om
”de ofta stannar hemma och inte gör så mycket med kunden”. Detta gäller
även misstanke om att tiden används till allmänt hushållsarbete, snarare än
till den träning eller fritidsaktiviteter den försäkrade har rätt till. Därtill
framträder också misstankar om, när flera anhöriga i hemmet tidsredovisar,
att det kanske bara är en av personerna som arbetar, och alldeles för mycket;
”Det är nog ofta släktingar som skriver upp tider men det är [en] anhörig
som utför all assistans, men kan inte få betalt för det”. Hur mycket de
anhöriga arbetar framträder vidare som en orsak till misstanke, t.ex. att de
arbetar 365 dagar om året. Det framhålls också återkommande att det är
särskilt svårt med insyn för de fall där de anhöriga är assistenter, och en
återkommande åsikt är att det borde vara enbart särskild utbildad personal
som får vara assistenter; ”Många personer behöver särskilt utbildad personal
för att kunna utvecklas och få rätt vård, istället blir det bara en hel släkt som
ska arbeta som assistenter och patienten får inte den professionella hjälp den
behöver”.
Ett flertal av handläggarna menar också att det överlag är olämpligt med nära
anhöriga som assistenter; ”det ger incitament till en försörjning istället för
den sökandes bästa och att den försäkrade blir isolerad för att de anhöriga
ska kunna utvinna så mycket som möjligt av försäkringen”. Detta gäller inte
minst barn eller ungdomar som har sina föräldrar som assistenter, då det
framhålls t.ex. hur det kan ligga i föräldrarnas intresse att den försäkrade
aldrig flyttar hemifrån. Det beskrivs vidare kunna innebära att den försäkrade
ofta kan ha svårt att kräva att få den hjälp de har rätt till; ”Jag träffar även
ungdomar som försiktigt uttrycker att de inte kommer ut, de vill inte säga det
rent ut för föräldrarna är deras assistenter och blir arbetslösa om de säger
att de vill ha andra assistenter”. När det gäller barn framkommer också
svårigheter med att dra en gräns mellan vad som bör uppfattas som
föräldraansvar och vad som ska ingå i försäkringen. Ett flertal av
handläggarna föreslår också en tidsgräns för hur länge föräldrar ska kunna
vara assistenter till sina barn. Det är viktigt att påminna att dessa frågor i
studien har haft ett fokus på misstankar om brottslighet, inte om
handläggarnas uppfattning om anhöriga som assistenter i allmänhet.
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Assistenters agerande
Det sista identifierade temat i fråga om orsaker till misstanke om felaktigt
nyttjande handlar om exempel på assistenters agerande. Det handlar t.ex. om
att deras boendeorter i förhållande till arbetad tid i beräkningsperioden
orsakar misstanke; ”Assistenten bor i en annan stad, även om avståndet är
möjligt att pendla är det tveksamt eftersom det är inte särskilt svårt att få jobb
som assistent i de flesta städer.”. Det kan dock röra sig om både få eller
väldigt många arbetade timmar i förhållande till en lång resväg, eller att man
har angivit att flera assistenter har arbetat inom samma tidsintervall.
Assistentens boende tycks också vara en anledning till misstankar i de fall de
är skrivna på c/o adress hos brukaren, vilket väcker frågor om assistenter bor
där eller bara är skriven där, och huruvida den försäkrade får sina behov
tillgodosedda.
Det framkommer även att handläggare upptäckt att assistenter omöjligt kunna
närvara de tider som angetts; ”Tidsredovisande assistent hade redovisat
arbetad tid under tid som han satt i häkte.”, eller att assistenter redovisat tid
samtidigt som hen burit andra ersättningar från Försäkringskassan;
”Assistenten hade arbetat och samtidigt fått sjukpenning, assistent som har
haft halv sjukersättning och arbetat mer än 50 procent som assistent.”
Det beskrivs även hur det förekommer att assistenter själva signalerar om
oegentligheter; ”det har hänt att assistenter har ringt in och informerat om
att det inte går rätt till. Det kan handla om att de får utföra sysslor som inte
är deras uppgift. Vid ett tillfälle har en person ringt och anmält att den
försäkrade far illa. Vid ett annat tillfälle uppdagades det att en som var egen
använde pengarna till annat än assistans”. Vissa misstankar som kretsar
kring assistenterna kompetens framkommer också, genom återkommande
efterfrågningar om krav på utbildning, inte minst vid ensamarbete.
Sammanfattande iakttagelser
Bland de handläggare som har misstänkt felaktigt nyttjande av
assistansersättning framträder fyra huvudsakliga kategorier av orsaker som
väckt deras misstankar. Den första och mest förekommande är exempel på
att misstanke orsakas av en diskrepans mellan yrkat och uppvisat (eller
rimligt) hjälpbehov i utredningarna. Därefter följer exempel på anordnare av
assistans som misstänks agera utifrån ett vinstintresse. Det tredje temat
utgörs av exempel på misstankar som har att göra med att anhöriga är
assistenter, t.ex. vad som uppfattas vara rimligt utifrån att man har ett
familjeförhållande och en bristande insyn i vilken assistans som utförs. Det
sista temat utgörs av exempel på andra misstankar som väcks utifrån
assistenters agerande, t.ex. att boendeort gör att arbetade tider verkar
orimliga, eller att assistenter själva informerat om oegentligheter.
Sammantaget visar handläggarnas svar att de behöver bättre verktyg för att
identifiera och utreda vidare sådant som väcker misstankar men som är
svåra att ”ta på”.
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5.3 Hur fungerar Försäkringskassans hantering av
räkningar och tidredovisningar?
Det här resultatkapitlet innehåller tre avsnitt. Det första ger en bakgrund till
Försäkringskassans hantering av räkningar och tidsredovisningar. I det
andra avsnittet redovisas resultat som beskriver handläggarnas arbete idag
och förutsättningar att klara uppdraget. De huvudsakliga frågeställningarna
är i vilken utsträckning olika kontroller i arbetsprocessen görs och vilka
problem handläggarna möter i arbetet? Det tredje och sista avsnittet
beskriver vilka problem- och utvecklingsområden samt behov av ytterligare
stöd som handläggarna identifierar, i syfte att än effektivare stävja brottsligt
nyttjande av assistansersättningen. Resultaten i det sista avsnittet bygger
helt och hållet på öppna svar.
Bakgrund
Under våren 2015 gjordes en uppföljning av hur processefterlevnaden såg ut
för ”Karta C” 63 som beskriver hur försäkringshandläggare ska göra när de
fattar beslut om utbetalning av assistansersättning. Uppföljningen visade att
efterlevnaden var drygt 50 procent. Det framgick att vissa delar av
processen kunde tolkas olika av handläggarna när det gäller vad som ska
bedömas och dokumenteras. Det fanns till exempel behov av förtydliganden
i arbetsmomenten som handlar om att bedöma köp av assistans och att fatta
beslut.64
Med anledning av uppföljningen uppdaterades kontrollstrukturen och
produktionsprocessen för assistansersättningen för att säkerställa att de
kontroller som görs är ändamålsenliga. Ytterligare en stor och viktig
förändring är en ny organisation för hanteringen av räkningar och
tidsredovisningar som trädde i kraft den 1 juni 2016. I den nya
organisationen centraliseras hanteringen av räkningar till ett mindre antal
orter. Styrning och ledning kommer att hållas samman och koncentreras till
FV kundmöte Väst 1 och FV kundmöte Väst 2.
Den nya organisationen, liksom det kommande IT-stödet, förväntas ge en
bättre kontroll och överblick över räkningshanteringen samt förbättrade
förutsättningar för försäkringshandläggarna i deras uppdrag. Enkäten
skickades ut till alla handläggare ett par veckor efter att
organisationsförändringen hade trätt i kraft.

63

Försäkringskassan. 2007.

64

Försäkringskassan. 2015c.
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Försäkringshandläggarnas arbete idag och förutsättningar att klara
uppdraget
I enkäten har totalt 98 handläggare svarat att de arbetat med att hantera
räkningar och tidredovisningar under 2016. Det här avsnittet bygger på
deras svar (här kallade ”försäkringshandläggare”).
I figur 19 listas olika kontrollmoment som försäkringshandläggarna kan
utföra. De fyra första är moment som ska utföras. De sista är inte
obligatoriska idag.65 Nästan alla försäkringshandläggare har uppgett att de
alltid eller ofta kontrollerar att timmarna i räkningen överensstämmer med
timmarna i tidredovisningarna och att obligatoriska uppgifter är ifyllda.
Nästan lika många har uppgett att de kontrollerar att uppgifterna är läsliga
och att assistenternas arbetstid inte överskrider vad som står i lagen.
Däremot är det färre som alltid eller ofta kontrollerar att assistenterna inte
samtidigt uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning. Av enkäten framgår också
att det är väldigt ovanligt att handläggarna stämmer av utförd dubbel
assistans och assistans i samband med dygnsvila mot Försäkringskassans
beslut. Det resultatet är väntat eftersom det inte ingår i de obligatoriska
kontroller som handläggarna ska göra.
Figur 19

Andel försäkringshandläggare som uppger att gör följande
kontroller av räkningar och tidredovisningar

Jag kontrollerar att antalet timmar i räkningen
överensstämmer med antalet timmar i
tidsredovisningen (n=93)
Jag kontrollerar att obligatoriska uppgifter är
ifyllda på räkningar och tidsredovisningar (n=93)
Jag kontrollerar att uppgifterna är läsliga (n=93)
Jag kontrollerar att assistenternas arbetstid inte
överskrider vad som står i lagen (n=92)
Jag kontrollerar att assistenterna inte har sjukeller aktivitetsersättning (n=93)
Jag jämför den assistans som redovisats under
dygnsvila med det bedömda behovet i beslutet
(n=92)
Jag jämför den dubbla assistans som redovisats
med det bedömda behovet i beslutet (n=91)
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Inte alla begär in kompletteringar när det behövs
I figuren ovan har en stor andel av försäkringshandläggarna uppgett att de
ofta eller alltid genomför olika kontroller av räkningar och tidredovisningar.
Figur 20 visar dock att försäkringshandläggarna är något mindre benägna att
begära in kompletteringar när något saknas eller inte stämmer. Knappt 70
procent har svarat att de alltid begär in kompletteringar. Det gäller oavsett
om det handlar om räkningar eller tidredovisningar. Elva procent har
uppgett att de begär kompletteringar ”ibland” när något saknas på räkningen
och drygt tre procent har svarat ”sällan/aldrig”.
Figur 20

Andel försäkringshandläggare som uppger att de begär in
kompletteringar när något saknas eller inte stämmer i räkningen
respektive tidredovisningarna

Jag begär in kompletteringar från
assistansmottagaren (eller ombud) när
något saknas eller inte stämmer på
räkningen (n=91)
Jag begär in kompletteringar från
assistansanordnaren när något saknas eller
inte stämmer i tidredovisningarna (n=92)
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Otillräckliga resurser och svårt att hinna granska
Att drygt 14 procent inte begär in kompletteringar eller bara gör det ibland
(figuren ovan) kan hänga ihop med en hög arbetsbelastning. Figur 21 visar
att drygt 30 procent instämmer helt i påståendet att de hinner med att begära
in kompletteringar, tio procent instämmer inte alls och resten svarar
instämmer delvis. Knappt 30 procent av försäkringshandläggarna instämmer
helt i påståendet att de hinner med att granska inkomna räkningar och
tidredovisningar, 22 procent instämmer inte alls.
Endast tre procent försäkringshandläggarna instämmer helt i påståendet att
Försäkringskassan avsätter de resurser som behövs för att granska räkningar
och tidredovisningar. Det är också få handläggare som anser att räkningar
och tidredovisningar innehåller de uppgifter de behöver för att hitta felaktigt
eller brottsligt nyttjande av assistansersättning.
När de väl begär in kompletteringar så instämmer i princip hälften helt i
påståendet att de får de efterfrågade uppgifterna.
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Figur 21

Andel försäkringshandläggare som instämmer i följande
påståenden om Försäkringskassans hantering av tidredovisningar

Vi hinner med att begära in kompletteringar från
assistansanordnare och assistansmottagare när
något saknas eller inte stämmer (n=91)
Vi hinner med att granska inkomna räkningar och
tidredovisningar (n=91)
Räkningar och tidsredovisningar innehåller de
uppgifter vi behöver för att kunna hitta felaktigt
eller brottsligt nyttjande (n=90)
Försäkringskassan avsätter de resurser som behövs
för att granska räkningar och tidredovisningar på
ett tillfredsställande sätt (n=90)
När vi begär in kompletteringar får vi de uppgifter
vi behöver (n=91)
0%
Instämmer helt

Instämmer delvis

20%

40%

Instämmer inte alls

60%

80%

Vet inte

Som konstaterades i inledningen av det här avsnittet så har verksamheten
genomgått flera förändringar i syfte att stärka kontrollerna. Handläggarna
fick besvara de här frågorna nära inpå organisationsförändringen. Resultaten
visar handläggarnas uppfattningar precis före sommaren. Förhoppningsvis
har förutsättningarna för försäkringshandläggarna stärkts i och med den nya
organisationen. Resultaten pekar dock på en kritisk situation för den
verksamhet som ansvarar för att hantera räkningar och tidsredovisningar vid
mättillfället. Det finns många utmaningar som verksamheten måste arbeta
med.
I de öppna svaren framkommer än mer konkreta beskrivningar av behov av
ytterligare stöd och förslag på åtgärder.
Behov av ytterligare stöd i arbetet med kontroll av räkningar och
tidsredovisningar
Utvecklade IT-verktyg frigör resurser och förbättrar beslutsunderlag
Behov av elektronisk positionering, app, för kontroll av utförd assistans
När det gäller temat IT/administrativa verktyg efterfrågas återkommande
möjligheten att registrera assistenternas närvaro, på ett liknande sätt som
inom hemtjänsten; ”För att garantera att timmarna som assistenterna uppger
på tidrapporten stämmer med verkligen behövs det kanske någon
stämpelklocka där varje assistent har ett unikt id-nummer som registreras
in/ut för varje arbetspass.”
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Automatiserade kontroller av tidredovisningar och räkningar
Återkommande är också efterfrågan på automatiserade kontroller av
tidsredovisningar och räkningar; ”Om tiderna kan läsas in elektroniskt och
schemahanteras så ser vi direkt om dubbel och trippel assistans är redovisad
utan beslut om det. Jag tror att många kvartar och halvtimmar vid
överlappning i schemat slinker igenom i dagsläget utan att vi på ett enkelt
sätt kan se det”, samt automatisk samkörning med Skatteverket för kontroll.
Efterskottsbetalningar lovordas; ”Jag tror efterskottsbetalning är ett bra steg.
Då finns det ett intresse för att få in uppgifterna och det blir mer kopplat till
assistentens lön, som det är idag så känns det som att vissa assistenter inte
förstår innebörden i dessa tidsredovisningar, de får sin lön ändå.”, men man
önskar även en koncentration av utbetalningarna. Möjlighet till automatisk
kontroll av att arbetstidslagstiftningen följs efterfrågas vidare, liksom
möjlighet att kunna kontrollera om flera assistenter redovisar samma timmar
hos en och samma brukare eller om en assistent redovisar samma timmar hos
olika brukare.
Automatiserade kontroller av om assistenter parallellt uppbär ersättning
från Försäkringskassan
Handläggare efterfrågar även automatiska kontroller av huruvida
assistenterna har någon annan förmån från försäkringen samma dagar som de
tidsredovisar som assistenter (som t.ex. tfp, sjp eller ae) eller har något annat
arbete; ”Gör en digital inläsning med scanning av assistentens ålder och vad
för förmåner de har inom försäkringen. Har de vård av barn eller är
föräldralediga, är det arbetslösa och har de arbetstillstånd? Vi har personer
som arbetat som assistenter och fött barn samma dag. Och som arbetat på
andra jobb samma dag.”
Överlag framträder en tydlig bild av att de manuella kontrollerna uppfattas
som tidskrävande och osmidiga, därför blir förenklade och automatiserade
sådana även en fråga om resurser och ett förbättrat beslutsunderlag. Det
framkommer även synpunkter på att snarare än att lägga fokus på fler
kontroller bör systemet byggas på ett sådant sätt att; ”riskerna byggs bort
redan i första ledet – gör det tekniskt svårare för anordnarna att fuska!”. Här
menas just automatisering av kontroller av räkningar och tidredovisningar
utgöra viktiga komponenter i ett sådant system.
Nuvarande regelverk för ”lamt” för att kunna stävja brottsligt
nyttjande
Ett tydligt framträdande tema när det gäller kontroller handlar om en
uppfattad brist på resultat eller effekt av de kontroller som genomförs.
Utmaningarna beskrivs delvis handla om problem med lagstiftningen som
beskrivs vara för tandlös; ”Med nuvarande lagstiftningen behöver man inte
vara kriminell för att som anordnare berika sig själv på det allmännas
bekostnad. Det FK sysslat med avseende kontroll är i det stora hela endast
kosmetik eftersom nuvarande regelverk inbjuder till såväl fusk,
överutnyttjande samt att det är kostnadsdrivande.”
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Kommentarerna handlar således både om att det befintliga regelverket är
otillräckligt för att ”komma åt” missbruk (”Försäkringskassan kan upptäcka
många konstigheter men i slutändan har vi inga muskler till att faktiskt sätta
ner foten när det kommer till att minska på tiden eller dylikt”), samt om
önskade förändringar av regelverket för att motverka incitamenten för
missbruk, som t.ex. möjligheterna att göra vinst; ”Ändring av regelverket.
Bolag överdriver ofta hjälpbehovet, begränsa möjligheterna till stora
vinster.”.
Ökade resurser en förutsättning för förbättrade utredningar och
kontroller
Ett starkt framträdande tema i fråga om problem eller utvecklingsområden för
utredningar är behov av resurser i olika former. Detta gäller inte minst i form
av behov av ökad bemanning för att genomföra kontroller; ”Det måste finnas
tid för att göra kontroller. Som det är nu är det alldeles för få personer som
är anställda!!”. Det påpekas också återkommande att kontrollerna är särskilt
viktiga eftersom det ofta handlar om stora belopp som betalas ut.
Mer tid krävs för att klara uppdraget
Många av svaren om problem med utredningarna handlar om just mer tid för
att hinna kontrollera, t.ex. att assistenterna inte arbetar hos flera brukare
samtidigt, eller att de har ett heltidsarbete vid sidan av ett heltidsarbete som
assistent; ” […] största orsaken till att vi inte kan göra de kontroller som
krävs för att motverka felaktigt nyttjande är p.g.a. bemanningen just nu. Vi är
för få som handlägger i förhållande till räkningar och den tid vi har på oss
att utföra arbetet.”. Det framkommer också önskemål om att man ska få
tillräckligt med tid för att kunna göra bra hembesök och kunna gå igenom den
sökandes alla behov utan att stressa och att det finns förutsättningar för att
differentiera ärenden; ”så att alla ärenden inte behöver handläggas på lika
vis, utan att det finns möjlighet att låta vissa ärenden få ta mer tid, dvs. den
tid som varje ärende behöver för att få ett bra beslut.”
Bättre möjligheter att kunna begära in ekonomiska underlag för stärkta
kontroller
Vidare efterfrågas även möjligheter att alltid begära in underlag (dvs. kvitton
och fakturor) som kostnadsredovisningarna grundar sig på för att pengarna
inte ska kunna användas till annat, och rätt till utökade ekonomiska kontroller
av bolag, fler oanmälda hembesök; ”Rätt till utökade ekonomiska kontroller
av bolag, fler oanmälda hem/kontrollbesök, som inte ska behöva föranledas
av någon misstanke, utan bara är ’efterkontroll’”. Man vill ha möjlighet att
kontrollera såväl att de försäkrade får den hjälp de har rätt till, samt att
beviljade antal timmar faktiskt stämmer överens med det behov den
försäkrade har; ”Ge oss handläggare resurser att följa upp våra beslut genom
att få tid att kontrollera att de aktiviteter som beviljas faktiskt utförs.”.
Stor tilltro till centralisering av räkningshanteringen
Det lyfts också fram önskemål om resurser för mer förebyggande arbete;
”Man borde t.ex. kontakta kund för ett samtal några månader efter ett
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beviljande av assistansersättningen, i syfte att följa upp om det finns
frågeställningar från kunden kring hur hen får/kan använda sin assistans och
hur man redovisar den använda assistansen på tidrapporter och räkning.”
Centralisering av räkningshantering framkommer som ett förslag för att
lättare upptäcka mönster av oegentligheter, och för att frigöra tid för övriga
utredningar; ”Genom att centralisera räkningshanteringen tror vi i min
arbetsgrupp att man kan upptäcka mer, nu sitter vi var och en på var sitt rum.
Gör man det centralt kan man nog se mönster/oegentligheter på ett annat
sätt”.

Sammanfattande iakttagelser
Resultaten visar på en mycket utbredd uppfattning om otillräckliga resurser
för att klara uppdraget. Endast tre procent av försäkringshandläggarna anser
att Försäkringskassan avsätter de resurser som behövs för att granska
räkningar och tidredovisningar på ett tillfredsställande sätt. Drygt 30 procent
instämmer helt i att de hinner med att begära in kompletteringar från
anordnare och mottagare när något saknas eller inte stämmer. Behov lyfts av
t.ex. elektronisk positionering (app) för kontroll av utförd assistans,
automatiserade kontroller av räkningar och tidredovisningar, automatiska
kontroller av huruvida assistenter får ersättningar från socialförsäkringen.
Det finns även en tilltro till att centralisering av räkningshanteringen
kommer att skapa bättre förutsättningar att bygga kompetens och bidra till
att stävja brottsligt nyttjade.
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5.4 Hur ser handläggarna på samarbetet med
kontrollutredningsverksamheten?
Det här resultatkapitlet innehåller två avsnitt. I det första presenteras
handläggarnas syn på samarbetet och deras egna erfarenheter av att ha
kontaktat kontrollutredningsverksamheten. 66 Det andra avsnittet
sammanfattar handläggarnas beskrivningar som på olika sätt berör
kontrollutredningsverksamheten i de öppna svaren.
Handläggarnas syn på samarbetet med kontrollutredningsverksamheten och erfarenheter av kontakt med densamma
Som konstaterats i inledningen av den här rapporten så har bland annat
Statskontoret pekat på behovet av bättre samarbete mellan handläggningen
och kontrollutredningsverksamheten. Deras enkätundersökning från 2011
visade att handläggare valt att inte följa upp misstankar om felaktigt
nyttjande bland annat för att det fanns en uppfattning att det ändå inte leder
till åtgärd därför att man upplever att kontrollutredningsverksamheten
saknar resurser och förutsättningar att utreda misstankar närmare.67
I vår enkät har handläggarna fått ta ställning till några påståenden. Det ska
inledningsvis poängteras att en betydande andel har svarat ”vet inte” på
dessa påståenden vilket rimligtvis har att göra med att många handläggare
inte har haft kontakt med kontrollutredningsverksamheten och därmed inte
kunnat bilda sig en egen uppfattning om samarbetet osv. Figur 26 visar att
tre av tio handläggare inte har haft kontakt med kontrollutredningsverksamheten under de senaste 12 månaderna.
Figur 22

Handläggarnas syn på Försäkringskassans kontrollutredningsverksamhet. Andel som instämmer i följande påståenden

Jag kontaktar alltid kontrollverksamheten
om jag misstänker felaktigt eller brottsligt
nyttjande av assistansersättning (n=165)
Samarbetet mellan oss och
kontrollverksamheten fungerar bra (n=166)
Kontrollverksamheten tar tillvara på de
impulser vi lämnar vad gäller misstankar om
felaktigt eller brottsligt nyttjande (n=166)
Kontrollverksamheten har tillräckligt med
resurser för sitt arbete (n=164)
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I det här avsnittet har alla handläggare besvarat frågorna, både ”personliga handläggare”
och ”försäkringshandläggare”.
67
Statskontoret. 2011.
66
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Figur 22 visar att strax under 60 procent av handläggarna instämmer helt i
påståendet att de alltid kontaktar kontrollutredningsverksamheten om de
misstänker felaktigt eller brottsligt nyttjande, 30 procent svarar att de delvis
instämmer och fyra procent svarar att de inte instämmer alls. Ytterligare
beskrivningar följer längre fram.
Handläggarnas syn på hur samarbetet fungerar och hur väl de tycker att
kontrollutredningsverksamheten tar tillvara de impulser som de överlämnar
hänger ihop och det återspeglas i svarsmönstren. Många har ingen
uppfattning i frågorna och de som yttrar sig mer positivt respektive mer
negativt är ungefär lika många.
Vad gäller resursfrågan så har endast ungefär en tredjedel av handläggarna
tagit ställning till påståendet att kontrollutredningsverksamheten har
tillräckligt med resurser. Bland dem finns en utbredd uppfattning om att
verksamheten inte har tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag.
Ungefär 70 procent har någon gång (eller flera gånger) kontaktat
Försäkringskassans kontrollutredningsverksamhet under de senaste 12
månaderna.
Figur 23

Andel handläggare som har kontaktat Försäkringskassans
kontrollutredningsverksamhet de senaste 12 månaderna (n=167)
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Ännu mer intressant är att veta om handläggarna avstått från att kontakta
kontrollutredningsverksamheten trots misstanke om brottslighet eller andra
oegentligheter inom assistansersättningen. Även en sådan fråga ställdes i
enkäten. Figur 24 visar att 23 procent någon gång avstått från att kontakta
kontrollutredningsverksamheten.

63

PM 2017:2

Figur 24

Andel handläggare som någon gång avstått från att kontakta
kontrollutredningsverksamheten trots misstanke om brottslighet
eller andra oegentligheter inom assistansersättningen (n=164)
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De handläggare som svarade ”ja, någon gång” eller ”ja, flera gånger” fick en
följdfråga om vad som var anledningen till att de avstått från att kontakta
kontrollutredningsverksamheten. Totalt fick 37 handläggare den frågan.
Svaren redovisas i figur 25. Den vanligaste orsaken var att det var svårt att
avgöra om de uppgifter som lämnats var medvetet felaktiga och den näst
vanligaste orsaken var tidsbrist.
Figur 25

Anledningar till att handläggarna inte kontaktat
kontrollutredningsverksamheten (n=37). Andelar i procent
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Handläggarnas uppfattningar som berör
kontrollutredningsverksamheten
Upplevelse av bristande effekter av genomförda kontroller
Som tidigare har redovisats efterfrågar många av handläggarna ökade resurser
(inte minst i tid) för att få möjlighet att faktiskt genomföra kontroller vid
misstankar. Vid sidan av dessa önskemål om mer tid framkommer också svar
som indikerar att handläggare känner en viss hopplöshet inför möjligheterna
att faktiskt kontrollera; ”Meningslösa kontroller. Vi har inte kommit
någonstans med detta. Det har bara tagit en massa tid och leder ingenstans.
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Vi kan misstänka att något inte är rätt men vi kommer inte åt det. Vi skickar
impulser till kontrollgruppen men vi får inte någon återkoppling.”
Det återfinns i de öppna svaren således en tydlig frustration med att de
impulser som skickas till kontrollutredningsverksamheten sällan upplevs
”leda någonvart”; ”Det händer oftast ingenting utan ärendena avslutas utan
åtgärder. Kontrollutredarna har själva sagt att de inte utreder så ”små”
saker, att de ändå inte kommer åt det. Dock är de små sakerna ibland
ingången till något mycket större som vi kan ana, men inte ’ta på’”. Det
framkommer även synpunkter på att arbetet med att motverka brottslighet är
något som borde ha inletts mycket tidigare; ”Försäkringskassan skulle ha
börjat bekämpa oegentligheterna för många år sedan. Inga av de signaler vi
försökt lämna under årens lopp har nått fram uppåt.”
Brist på dialog och återkoppling från kontrollutredningsverksamheten
Det finns således kritiska synpunkter på kontrollutredningsverksamheten
(brist på) dialog och återrapportering; ”När jag har haft kontakt med
kontrollutredare tidigare så har jag först fått lägga ganska mycket tid på att
överhuvudtaget kunna få kontakt och när jag väl har fått det så har jag inte
fått någon direkt hjälp utan bara hänvisats till att skicka ett mejl med
information om vad som hänt. När jag efter ca ett års tid kontakta för att höra
hur det har gått i ärendet så har det visat sig att de glömt bort denna impuls.”
En mer synlig och aktiv kontrollutredningsverksamhet efterfrågas
återkommande, ”Det vore bra med återkoppling från kontroll när man lämnat
en impuls eller om de fått in någon impuls om ett pågående ärende som de
sen avslutat. Jag ser bara att kontrollen är avslutad. Jag kanske har
information som kan vara av vikt”, liksom ett allmänt förbättrat samarbete
mellan kontrollgruppen och handläggare.
Behov av ökad kompetens om assistansersättning inom kontrollutredningsverksamheten
Slutligen efterfrågas också att utredarna i kontrollutredningsverksamheten får
ökad kompetens inom assistansersättning, då handläggare uppger att man från
kontrollutredningsverksamheten använt bristande kompetens inom
assistansersättning som anledning till att inte gå vidare med ärenden: ”Många
impulser kan inte åtgärdas av kontrollverksamheten. Vet att de inte finns
möjlighet att gå vidare med impulser som handlar om assistansersättning
därför att den försäkringen är så komplex har man sagt”.

Sammanfattande iakttagelser
Tre av tio handläggare har inte haft kontakt med kontrollutredningsverksamheten under de senaste 12 månaderna. Resultaten visar att
handläggare uppfattar att samarbetet med kontrollutredningsverksamheten
skulle kunna fungera mycket bättre. Den vanligaste orsaken uppgavs vara
att det var svårt att avgöra om de uppgifter som lämnats var medvetet
felaktiga och den näst vanligaste orsaken var tidsbrist. De öppna svaren
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förstärker bilden av en upplevelse av bristande effekter av genomförda
kontroller, brist på återkoppling kring resultat av lämnade impulser och
behov av en tydligare dialog med kontrollutredarna.
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6. Diskussion och
rekommendationer
Syftet med den här enkätstudien är att få en aktuell bild av handläggarnas
syn på hur administrationen och tillämpningen av assistansersättningen
fungerar. I rapporten har vi därför fokuserat på att återge erfarenheter och
upplevelser hos handläggarna utifrån perspektivet hur administrationen av
assistansersättningen kan förbättras så att legitimiteten till den värnas.
Tidigare studier har riktats till Försäkringskassans handläggare, men inte till
hela handläggarkollektivet, i närtid och med fokus på kopplingen till
enkätens samlade frågeställningar. Inledningsvis ställde vi några frågor som
vi mot bakgrund av resultaten och handläggarnas egna förslag på
förändringar försöker besvara i det här avsnittet.
Hur kommer det sig, utifrån handläggarnas perspektiv, att
Försäkringskassan beviljar allt fler timmar av assistans över tid?
Bakgrunden till att denna frågeställning formulerades i den här
undersökningen var att handläggarnas perspektiv på timökningen och
handläggningsprocessen saknades för att få till stånd en helhetsbild.
I tidigare kapitel har olika förklaringar till orsaker bakom timökningen
presenterats. Utifrån handläggarperspektivet är en viktig förklarande orsak
att handläggarna som utreder och bedömer rätten till assistansersättning
upplever sig ha ett bristande stöd i utredningsarbetet i form av riktlinjer
och/eller schabloner, kollegialt stöd från andra handläggare och från
försäkringsmedicinska rådgivare, beslutsfattare och specialister. Den
information och det stöd som finns behöver utifrån detta perspektiv
tillgängliggöras och presenteras på ett mer överskådligt sätt.
Det bristande stödet i utredningsarbetet är således enligt handläggarna en
viktig delförklaring till timökningen. Handläggarna har svårt att bedöma det
verkliga behovet av assistans samtidigt som det i systemet saknas incitament
att begränsa antalet beviljade timmar i de fall lagstiftning, praxis och andra
stöddokument inte ger tillräcklig vägledning. Det stöds också av att
undersökningen visar att de behov där många handläggare tycker att de har
tillräckligt med stöd är behov som, enligt en annan studie68, inte tycks ha
ökat över tid, vad gäller antalet beviljade timmar.
Att den upplevda resursbristen i form av tid innebär att nödvändiga
kontroller av t.ex. tidrapporter och räkningar nedprioriteras är uppenbart
relevant för den sista frågan om oegentligheter och missbruk, men spelar

68

Försäkringskassan. 2015b.
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även en roll när det gäller att förklara timutvecklingen. Det är också
samstämmigt med de slutsatser Statskontoret drog redan 2011.
Undersökningen visar att det hos handläggarna finns en stor tilltro till vilka
möjligheter som finns med ett förbättrat och automatiserat administrativt ITstöd. Detta inte bara för att effektivisera kontrollarbetet i sig, men även för
att frigöra resurser till det centrala utredningsarbetet.
Det är viktigt att framhålla att det är Försäkringskassans uppdrag att
tillförsäkra att ersättningen hanteras på ett rättssäkert och likvärdigt sätt.
Tidigare uppföljningar och Försäkringskassans egna utredningar har, som
nämnts, visat att Försäkringskassan som myndighet till stor del själv
förfogar över de medel som krävs för att komma till rätta med missbruk och
felaktiga utbetalningar. Denna undersökning förstärker bilden av att det
finns stor potential i att utveckla arbetet med att utreda och bedöma rätten
till assistansersättningen för att tillförsäkra att rätt individer får rätt
ersättning.
Vilken roll spelar de privata anordnarna i handläggningen av
assistansersättning?
Privata anordnarna utgör en del, men inte hela, förklaringen till
timutvecklingen. I denna rapport har, utöver ovan angivna orsaker i form av
bristande stöd m.m. till handläggare, andra förklaringar lyfts. Bland dessa,
t.ex. förändringar i regelverk (utgör ca hälften av utvecklingen), att de behov
som assistansersättningen kan täcka har blivit fler med tiden, att när barn
blir äldre minskar den tid som räknas som föräldraansvar vilket leder till att
barnen beviljas fler timmar och att det finns en otydlighet i lagen som
bidragit till ökningen av genomsnittligt antal timmar.
Det går dock inte att bortse från att enkäten visar att handläggare uppfattar
att de privata anordnarna i många fall kan ha en pådrivande roll i
handläggningen av assistansersättningen. Handläggarna tecknar en tydlig
bild av pådrivande privata anordnare i kombination med att det uppfattas
saknas motkrafter i systemet. Hela 15 procent av handläggarna uppger att
privata anordnare ofta försöker pressa dem att bevilja fler timmar och åtta
procent uppger sig ha blivit hotade av privata anordnare. Det kan varken
accepteras av myndigheten som arbetsgivare eller av staten som finansiär.
Tidigare uppföljningar har också visat att assistansmottagare som har, eller
byter till, en privat assistansanordnare har en något snabbare ökning av
timmar än vars assistans anordnas av kommunen. Sammantaget ger detta en
bild av att de privata anordnarnas vinstincitament spelar en betydande roll
för att driva på ökningen av antalet timmar. Bilden stöds också av
handläggarnas utsagor om att kontakten med kommunala anordnare
fungerar mycket bättre, och att just vinstmöjligheten framhålls som
problematisk i kontakten med vissa privata anordnare, eftersom det ger
incitament att överdriva de sökandes behov.
Försäkringskassans handläggare har i många fall redan en god kännedom
om anordnarna, men identifieringen av de som ”sticker ut” behöver ske på
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ett mer systematiskt sätt och det måste finnas bättre verktyg för att kunna
motverka denna form av systemmissbruk. Som tidigare konstaterats ligger
mycket fortfarande i händerna på Försäkringskassan, och undersökningen
har visat att det finns betydande utrymme för att öka stödet till handläggarna
i utredningsprocessen.
Vad kan vi lära oss av handläggarnas erfarenheter av brottslighet och
missbruk inom assistansersättning?
Handläggarnas erfarenheter av brottslighet och missbruk med
assistansersättningen visar återigen att det finns en stor potential i att i större
utsträckning prioritera utredningarna av ”rätten till” för att upptäcka
missbruk och brottslighet. Ett stärkt utredningsstöd, vare sig det är i form av
riktlinjer/schabloner, utbildning, ett stärkt stöd av nyckelfunktioner och
andra kollegor, och en högre automatiseringsgrad av vissa kontroller, skulle
med all sannolikhet ha stor betydelse för att inte minst identifiera
diskrepanser mellan yrkat och uppvisat hjälpbehov. Det är också den orsak
till misstanke om oegentligheter som handläggarna också lyfter fram som en
av de vanligaste orsakerna.
En annan fråga som studien också tydliggör är hur många handläggare
uppfattar att det kan vara problematiskt när anhöriga är assistenter. I
huvudsak kan detta förstås som ett insynsproblem, det försvårar
möjligheterna för handläggarna att få den nödvändiga insyn som krävs för
att säkerställa att den försäkrade faktiskt får det stöd och den
(professionella) hjälp som hen har rätt till. Men det framkommer även som
problematiskt utifrån ett assistentperspektiv, då en förekommande misstanke
även är familjesituationer där en av de anhöriga i praktiken gör allt jobb,
men att flera anhöriga tidrapporterar. I bägge fall rör det sig om ett missbruk
som på sikt utmanar hållbarheten i systemet.
I enkäten uppmanas handläggarna att uppskatta omfattningen av potentiell
brottslighet och missbruk inom assistansersättningen. Att handläggarna som
kollektiv uppskattar att hela 20 procent av utbetald assistans inte är utförd är
en tydlig signal om att problemet kan vara utbrett. Vårt tillvägagångssätt att
be handläggarna uppskatta omfattningen av problemet kan och bör givetvis
ifrågasättas. FUT-delegationen lät experter uppskatta omfattningen av
problemet med fusk och oegentligheter som vid tidpunkten kom fram till
siffran tio procent69 och som då ifrågasattes på grund av dess osäkerhet.
Riksrevisionen kritiserade uppskattningen då den skilde sig kraftigt åt från
de bedömningar av fuskets och oegentligheternas omfattning som baseras på
antalet kontrollutredningar, återkravens storlek, antalet polisanmälningar
m.m.70
I vilken utsträckning bör Försäkringskassans handläggares uppskattning
tolkas mot bakgrund av den senaste tiden fokus på fusk och oegentligheter
och det tidigare regeringsuppdraget att bryta timutvecklingen? Det går inte
69

FUT-delegationen 2007.

70

RiR 2011.
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att säga att handläggarnas uppskattning är oberoende av detta. Samtidigt
visar svaren också att det här är en mer långvarig utveckling och en
frustration som vuxit fram över tid. Snarare bör det kanske betraktas som en
signal om att det finns ett uppdämt behov av att få komma till tals kring
frågorna och om att man därtill inte upplevt att samarbetet med
kontrollutredningsverksamheten fungerat tillräckligt tillfredsställande.
En slutsats från FUT-delegationens och Försäkringskassans uppskattningar
av omfattningen är att det i alla fall inte finns några signaler om att
problemen minskar i omfattning. Det i sig är mycket allvarligt, både utifrån
de försäkrades perspektiv som inte får det stöd de har rätt till, som utifrån ett
samhälleligt perspektiv att våra gemensamma skattemedel inte används på
det sättet som är tänkt. Även i detta sammanhang är det därmed tydligt att
Försäkringskassan behöver prioritera en verksamhetsutveckling som på
olika sätt stöttar och stödjer handläggarna i arbetet med att utreda och
bedöma rätten till assistansersättning.
Sammantaget bekräftar undersökningen på samtliga punkter behovet av att
Försäkringskassan fortsätter att utveckla såväl handläggningen som
kontrollutredningsverksamheten. Målet är en god rättstillämpning och
kontroll för att förebygga brott med ersättningen och värna legitimiteten till
både ersättningen och administrationen.
Avslutande rekommendationer
Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete på Försäkringskassan inom de
rekommendationer rapporten berör. Mot bakgrund av slutsatserna från
handläggarnas erfarenheter och förslag, har följande tre områden
identifierats som viktiga utvecklingsområden inom det framtida arbetet med
assistansersättningen på Försäkringskassan:

Utveckla formerna för tvåårsomprövningar respektive hembesök inom
ramen för utredningar av rätten till assistansersättning
Försäkringskassan har under lång tid brottats med uppdraget att klara det
lagstadgade kravet att genomföra omprövningar av beslut om rätten till
assistansersättning vartannat år. Myndigheten lever fortfarande inte upp till
kravet och en målmedveten prioritering för att klara genomförandet av
tvåårsomprövningarna framöver är av stor betydelse. Nya siffror visar att
nettoeffekten av tvåårsomprövningarna innebär en dämpning av
ökningstakten av det totala antalet beviljade timmar något. Effekten skulle
sannolikt vara större om Försäkringskassan gjorde alla tvåårsomprövningar
som ska göras.
De senaste årens utveckling med mindre omfattande utredningar har
inneburit att personliga möten i form av hembesök hos de sökande har
genomförts i allt mindre utsträckning. Handläggarna själva lyfter vikten av
hembesök då det ger ett bra underlag inför beslut genom att det ger en
möjlighet att se den sökanden i sin hemmiljö och vilka behov och
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möjligheter som finns, mm. I enkäten framkommer emellertid även
indikationer på att det kan vara svårt att samla och dokumentera all
nödvändig information vid hembesök och att arbetsmiljön vid hembesöken
ofta behöver stärkas. Handläggarna själva föreslår möjligheten att vara två
handläggare vid hembesök.
För att värna utvecklingen av en god rättstillämpning och kontroll behöver
styrning och stöd utvecklas och tydliggöras när det gäller hur utredning av
rätten till assistansersättning ska genomföras. Det gäller
tvåårsomprövningarna, men också hur hembesök används på bästa sätt i sin
helhet i utredningar av rätten till assistansersättning, såväl när det gäller
utredningsmetodiken som handläggarnas arbetsmiljö- och situation.
Handläggarnas splittrade bild över mindre omfattande utredningar vid
tvåårsomprövningar indikerar att vi behöver skaffa oss mer information så
att vi vet att utredningarna har en god rättstillämpning.

Utveckla formerna för ansökningsprocessen
Handläggarnas erfarenheter visar sammantaget att de måste lägga ansenlig
tid på att hantera och bemöta synpunkter och underlag från anordnare.
Undersökningen visar också att anordnarnas medverkan i utredningarna på
olika sätt kan upplevas försvåra utredningsarbetet. Det kan t.ex. handla om
att anordnare uppfattas överdriva de sökandes behov och att för många
deltaganden vid utredningssamtal försvårar möjligheten att få en tydlig
dialog med den sökande. Att anordnare inkommer med synpunkter i
kommunikationen kan vara något som har positiva effekter för vår kvalitet.
Utredningsprocessen och stöd till handläggarna kan emellertid behöva
utvecklas på ett sådant sätt att arbetet med att kunna bedöma och ta hand om
dessa synpunkter inte skapar ett omfattande merarbete. Utifrån de sökandes
perspektiv kan det även vara positivt att ha företrädare ”på sin sida”.
Samtidigt är det inte oproblematiskt eftersom det innebär en risk för att
sökanden med ombud beviljas fler timmar än sökanden utan, en risk som
myndigheten måste hantera och motarbeta. Det går inte heller att bortse från
att handläggarna uppger att de uppfattar anordnarnas medverkan som något
som försvårar deras arbetssituation och möjligheterna att fastställa det
verkliga behovet.
En ytterligare aspekt som handläggarna lyfter är behovet av att öka
kunskapen i samhället om vad assistansersättningen är till för och för vem.
Olika informationsinsatser inför en eventuell ansökan kan därför vara ett sätt
att indirekt avlasta handläggarna i deras uppdrag.
Handläggarna beskriver en ansträngd och svår arbetssituation som kräver
konkreta åtgärder för förändring. Formerna för ansökningsprocessen och
tillhörande utredning av rätten till assistansersättning bör därför fortsätta
utvecklas i syftet att underlätta för handläggarna att fatta korrekta och
rättssäkra beslut.
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Utveckla administrativa verktyg och IT-stöd för assistansersättningen
är en förutsättning i syfte att effektivisera kontrollarbetet
Det finns en hög tilltro bland handläggarna till potentialen i pågående
utveckling av administrativa verktyg och IT-stödet för assistansersättningen.
Mot bakgrund av undersökningen menar vi att en förutsättning för att kunna
åstadkomma effektivare kontroller som en del av det ordinarie
utredningsarbetet är att dessa till större del automatiseras. Handläggarna
beskriver hur de ofta kan misstänka oegentligheter och felaktigheter i
ärenden där deras befintliga ”verktyg” för att utreda vidare upplevs vara för
begränsade. Därför är det så viktigt att fortsätta fånga impulser och att
handläggningarna kan få återkoppling från kontrollutredningsverksamheten.
Hos vissa handläggare finns en upplevelse av bristande effekter av
genomförda kontroller vilket i förlängningen skulle kunna påverka impulser
som skickas vidare till kontrollutredningsverksamheten. Återkopplingen är
viktig därför att den kan ge ett lärande kring vilka impulser som resulterar i
konkreta åtgärder. En viktig utmaning för utvecklingen av
kontrollutredningsarbetet är vidare att utforma rutiner och samarbetsformer
som klarar av att ta tillvara och hantera handläggarnas kännedom om
potentiellt missbruk.
En högre grad av automatisering har vidare stor potential att frigöra tid till
andra delar av uppdraget. Pågående utvecklingsarbete avseende
administrativa verktyg och IT-stöd bör därför värnas och effekter av
utvecklingsarbetet bör följas upp.
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Bilaga 1. Enkäten
1.1. Enkätfrågor

Har du under 2016 arbetat med att utreda och bedöma assistansbehov?

Här avses nya ansökningar, ansökningar om fler timmar eller
tvåårsomprövningar

 Ja
 Nej

Har du under 2016 arbetat med att hantera tidredovisningar/räkningar?

 Ja
 Nej

Hur länge har du arbetat med frågor som rör assistansersättning?

 Mindre än 1 år
 1-3 år
 4-7 år
 8 år eller längre
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Hur ofta har du anledning att tro att en ansökan innehåller medvetet
felaktiga uppgifter?

 Sällan/aldrig
 Ibland
 Ofta

Hur ofta har du anledning att tro att en tidredovisning/räkning innehåller
medvetet felaktiga uppgifter?

 Sällan/aldrig
 Ibland
 Ofta

Om du tänker på de AKTIVITETER ELLER BEHOV som
assistansersättningens omfattning har bedömts utifrån - hur stor del av
dessa aktiviteter (eller behov) tror du genomförs i praktiken?

Ange ditt svar mellan 0-100 procent i rutan nedan.

Den här frågan handlar inte nödvändigtvis om ett brottsligt nyttjande utan
snarare om att behov överdrivs - medvetet eller omedvetet.

Vi vet att frågan är svår att besvara men är intresserade av vad du tror
utifrån vad du ser och hör i ditt arbete. Det handlar om din personliga
uppfattning och det finns inget "rätt" eller "fel" svar på frågan.

___________

Om du tänker på den TID som redovisas i tidsredovisningarna - hur stor
del av den redovisade tiden tror du har utförts i praktiken?

Ange ditt svar mellan 0-100 procent i rutan nedan.
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Den här frågan handlar om ett potentiellt brottsligt nyttjande av
assistansersättning där tid redovisas trots att all assistans inte utförts.

Vi vet att frågan är svår att besvara men är intresserade av vad du tror
utifrån vad du ser och hör i ditt arbete. Det handlar om din personliga
uppfattning och det finns inget "rätt" eller "fel" svar på frågan.

___________

Försäkringskassan som myndighet behöver bli bättre på att upptäcka
felaktigt nyttjande och oegentligheter inom assistansersättningen. I de fall
du har misstänkt något sådant - vad var det du såg som fick dig att
reagera? Ge gärna exempel.

Har du några tankar om vad Försäkringskassan kan göra för att motverka
felaktigt nyttjande och oegentligheter inom assistansersättningen? Du
kanske själv (eller med kollegor) har funderat på vilka stöd eller verktyg
som skulle behövas? Kanske tycker du att det finns andra saker som kan
göras internt? Eller kanske finns det möjliga åtgärder utanför
Försäkringskassan, såsom t ex förändringar i regelverket?

Vi är intresserade av alla dina tankar om vad som kan göras för att
motverka felaktigt nyttjande och oegentligheter.

Beskriv gärna nedan.

Vi är intresserade av att få veta mer om hur behovsutredningen går till vid
NYANSÖKNINGAR.

Hur ofta går utredningen till på följande sätt vid nyansökningar?
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Sällan
/aldrig

Ibla
nd

Oft
a

Allti
d

Utredningssamtalet görs genom hembesök
hos den sökande



  

Utredningssamtalet görs genom ett
personligt möte utanför den sökandes hem



  

Utredningssamtalet görs endast genom ett
telefonsamtal med den sökande/ombud



  

Kommunens biståndshandläggare/LSShandläggare deltar i hembesöket



  

Aktuella medicinska underlag och intyg ingår
i utredningen



  

Kontakt tas med skola, daglig verksamhet
eller liknande för ytterligare information



  

Vi är intresserade av att få veta mer om hur behovsutredningen går till vid
ANSÖKNINGAR OM FLER TIMMAR.

Hur ofta går utredningen till på följande sätt vid ansökningar om fler
timmar?

Sällan
/aldrig

Ibla
nd

Oft
a

Allti
d

Utredningssamtalet görs genom hembesök



  

Utredningssamtalet görs genom ett
personligt möte utanför den sökandes hem



  

Utredningssamtalet görs endast genom ett
telefonsamtal med den sökande/ombud



  

Aktuella medicinska intyg och underlag ingår
i utredningen



  

Kontakt tas med skola, daglig verksamhet
eller liknande för ytterligare information



  

Hur ofta går utredningen till på följande sätt vid tvåårsomprövningar?
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Säll
an/
aldr
ig

Ibla
nd

Oft
a

Allti
d

Vet
inte

Utredningssamtalet görs genom
hembesök



   

Utredningssamtalet görs genom ett
personligt möte utanför
assistansmottagarens hem



   

Utredningssamtalet görs genom ett
telefonsamtal med
assistansmottagaren/ombud



   

En förenklad omprövning görs genom ett
brev där assistansmottagaren/ombudet
får ta ställning till om hjälpbehovet har
ändrats



   

Aktuella medicinska intyg och underlag
ingår i utredningen



   

Kontakt tas med skola, daglig
verksamhet eller liknande för ytterligare
information



   

Hur många personer brukar oftast närvara vid hembesöket om du inte
räknar dig själv, den sökande och handläggare från kommunen?

Gör en uppskattning av hur det vanligen brukar vara

 Inga fler personer
 1-2 ytterligare personer
 3-5 ytterligare personer
 6-8 ytterligare personer
 9 ytterligare personer eller fler

Hur upplever du hembesöken? Finns det några särskilda problem som du
vill lyfta fram?
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Beskriv gärna nedan.

Hur ofta stämmer du av med FMR i de situationer då det är aktuellt?

Utgå från de situationer som anges nedan

Sälla
n/ald
rig

Ibla
nd

Oft
a

Allti
d

För att tolka det medicinska underlaget vid
bedömning av personkrets 3



  

För att bedöma psykisk funktionsnedsättning i
samband med annan hjälp som förutsätter
ingående kunskap



  

För att formulera kompletterande frågor i
samband med sjukvårdande insatser



  

För att ta ställning till om det behövs intyg som
är mer aktuella



  

För att ta ställning när det finns olika underlag
som innehåller motstridiga uppgifter



  

Har du tillgång till FMR när du behöver?

 Ja, alltid
 Ofta/ibland men inte alltid
 Nej

Hur många tvåårsomprövningar har du gjort de senaste 12 månaderna?

Gör en ungefärlig uppskattning
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Ing
a

1-5

610

1115

1620

21
eller
fler

Antal tvåårsomprövningar som
görs på Försäkringskassans
initiativ



   



Antal tvåårsomprövningar som
görs i samband med ansökan
om fler timmar



   



I vilken grad instämmer du i följande påståenden om Försäkringskassans
tvåårsomprövningar?

Inst
äm
mer
helt

Instä
mme
r
delvi
s

Instä
mmer
inte
alls

Vet
inte

Försäkringskassan hinner med att göra de
tvåårsomprövningar som ska göras









Försäkringskassan avsätter de resurser som
behövs för att göra tvåårsomprövningar









De nya förenklade tvåårsomprövningarna är
ett bra arbetssätt









De nya förenklade tvåårsomprövningar
försämrar möjligheten att upptäcka felaktigt
nyttjande av assistansersättningen









Tvåårsomprövningarna görs framför allt i
samband med att det kommer en ansökan
om fler timmar









Vilket stöd får du av Försäkringskassans styrande och stödjande
dokument när det gäller att bedöma assistansbehovens omfattning? Utgå
från nedanstående behov.

Med styrande och stödjande dokument avses vägledning, process, IMmeddelanden, domsnytt och rättsliga ställningstaganden. Vi är
intresserade av din upplevelse - du behöver inte gå in i dokumenten för
att läsa vad det står i dem.
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Tillräckli
gt stöd

Visst stöd men
inte tillräckligt

Otillräckli
gt stöd

Vet
inte

Personlig hygien









Måltider









På- och avklädning









Kommunikation









Annan hjälp som
förutsätter ingående
kunskap









Andra personliga behov









Behov under dygnsvilan









Behov av dubbel
assistans









Vilket ytterligare stöd skulle du önska dig i utredningen i stort eller i
samband med hembesöket? Kanske har du själv funderat över detta eller
diskuterat frågan med dina kollegor?

Beskriv gärna nedan.

Hur ofta upplever du att privata assistansanordnare agerar i enlighet med
påståendena nedan?

Det finns även möjlighet att lämna ytterligare kommentarer i rutan längst
ner

Sällan/
aldrig
De är ett viktigt stöd för den försäkrade i
utredningssituationen
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De överdriver de sökandes behov



 

De gör egna utredningar av den sökandes behov



 

De går igenom Försäkringskassans frågor med
den sökande före hembesöket



 

De lägger sig i utredningen och försöker få den
sökande att säga "rätt" saker



 

De försöker att påverka intyg och underlag från
hälso- och sjukvården



 

De försöker påverka de uppgifter som lämnas av
skola, daglig verksamhet och andra



 

De kommer med omfattande synpunkter i
samband med kommunicering



 

De försöker pressa mig att bevilja fler timmar än
vad som är rimligt



 

De begär att få byta handläggare



 

De beter sig hotfullt mot mig som handläggare



 

______________________________

Upplever du att det finns privata assistansanordnare som "sticker ut"
genom att de satt i system att överdriva de sökandes behov?

 Ja, det finns många
 Ja, det finns några
 Nej
 Vet inte

Kan du ge exempel på vad det är som fått dig att särskilt uppmärksamma
just dessa assistansanordnare? Vad är det som har fått dig att reagera?

______________________________
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Vi vet att det kan vara svårt att hinna granska alla räkningar och
tidredovisningar i praktiken. Hur ofta gör du de olika kontroller som
beskrivs nedan?

Säll
an/
aldri
g

Ibla
nd

Oft
a

Allti
d



  

Jag kontrollerar att uppgifterna är läsliga 

  

Jag kontrollerar att antalet timmar i
räkningen överensstämmer med antalet
timmar i tidsredovisningen



  

Jag kontrollerar att assistenternas
arbetstid inte överskrider vad som står i
lagen



  

Jag kontrollerar att assistenterna inte har
sjuk- eller aktivitetsersättning



  

Jag jämför den dubbla assistans som
redovisats med det bedömda behovet i
beslutet



  

Jag jämför den assistans som redovisats
under dygnsvila med det bedömda
behovet i beslutet



  

Jag begär in kompletteringar från
assistansanordnaren när något saknas
eller inte stämmer i tidredovisningarna



  

Jag begär in kompletteringar från
assistansmottagaren (eller ombud) när
något saknas eller inte stämmer på
räkningen



  

Annat, beskriv



  

Jag kontrollerar att obligatoriska
uppgifter är ifyllda på räkningar och
tidsredovisningar

___
___
___
__

I vilken grad instämmer du i följande påståenden om Försäkringskassans
hantering av tidredovisningar?
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Inst
äm
mer
helt

Inst
äm
mer
delv
is

Instä
mme
r inte
alls

Vet
inte

Vi hinner med att granska inkomna räkningar
och tidredovisningar









Vi hinner med att begära in kompletteringar
från assistansanordnare och
assistansmottagare när något saknas eller
inte stämmer









När vi begär in kompletteringar får vi de
uppgifter vi behöver









Försäkringskassan avsätter de resurser som
behövs för att granska räkningar och
tidredovisningar på ett tillfredsställande sätt









Räkningar och tidsredovisningar innehåller de
uppgifter vi behöver för att kunna hitta
felaktigt eller brottsligt nyttjande









Upplever du att det finns privata assistansanordnare som "sticker ut"
genom att tidredovisningar och räkningar ofta innehåller felaktigheter?

 Ja, det finns många
 Ja, det finns några
 Nej
 Vet inte

Hur hanterar du de assistansanordnare vars räkningar och
tidredovisningar ofta innehåller felaktigheter?

Beskriv gärna med egna ord.

Vi är intresserade av att få veta hur Försäkringskassans kontroll av utförd
assistans skulle kunna förbättras. Ger räkningar och tidredovisningar den

85

PM 2017:2

information vi behöver eller finns det bättre sätt? Har du några tankar om
hur Försäkringskassan skulle kunna arbeta? Du kanske har funderat på
detta själv eller diskuterat frågan med dina kollegor?

Beskriv gärna nedan.

I vilken grad instämmer du i följande påståenden om Försäkringskassans
kontrollverksamhet?

Inst
äm
mer
helt

Inst
äm
mer
delvi
s

Instä
mmer
inte
alls

Vet
inte

Samarbetet mellan oss och
kontrollverksamheten fungerar bra









Kontrollverksamheten har tillräckligt med
resurser för sitt arbete









Kontrollverksamheten tar tillvara på de
impulser vi lämnar vad gäller misstankar om
felaktigt eller brottsligt nyttjande









Jag kontaktar alltid kontrollverksamheten om
jag misstänker felaktigt eller brottsligt
nyttjande av assistansersättning









Har du under de senaste 12 månaderna kontaktat Försäkringskassans
kontrollverksamhet?
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 Ja, någon gång
 Ja, flera gånger
 Nej

Har du någon gång avstått från att kontakta kontrollverksamheten vid en
misstanke om brottslighet eller andra oegentligheter inom
assistansersättningen?

 Ja, någon gång
 Ja, flera gånger
 Nej, aldrig

Varför valde du att inte kontakta kontrollverksamheten?

Flera alternativ kan markeras

 Tidsbrist gjorde det svårt för mig att hinna med
 Misstanken var inte så allvarlig
 Det var svårt att avgöra om de uppgifter som lämnats var medvetet
felaktiga
 Kontrollutredarna hinner ändå inte utreda alla impulser
 Jag vet inte vem jag ska kontakta
 Annat, beskriv ___________

Du har nu besvarat alla frågor. Vill du lägga till ytterligare något vad gäller
brottslighet/felaktigt nyttjande inom assistansersättningen eller
Försäkringskassans arbete med kontroll?
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1.2. Beskrivning av respondenterna
Personliga handläggare och försäkringshandläggare
Av de 169 som svarat på enkäten har 145 yrkesrollen personliga
handläggare och 24 yrkesrollen försäkringshandläggare.
I praktiken visar det sig att yrkesrollerna inte är så självklara. När
handläggarna själva fick svara på frågorna om de under året arbetat med att
utreda och bedöma assistansbehov respektive arbetat med att hantera
räkningar och tidredovisningar visar det sig att det finns överlapp mellan
handläggargrupperna. Av figur 3 framgår att 71 handläggare har arbetat med
bedömning och utredning av assistansbehov, 26 handläggare har arbetat
med hantering av räkningar och tidredovisningar medan 72 handläggare har
utfört båda typen av arbetsuppgifter.
Figur 3

Antal handläggare som under 2016 arbetat med att utreda och
bedöma assistansbehov respektive att hantera
räkningar/tidredovisningar (n=169)
Har arbetat med utredning och bedömning av
assistansbehov
Har arbetat med hantering av räkningar och
tidredovisningar

71

72

Har arbetat både med utredning och
bedömning av behov och hantering av
räkningar/tidredovisningar

26

De två inledande frågorna om arbetsinriktning har använts för att kunna
ställa rätt följdfrågor till rätt handläggare. Det betyder att alla handläggare
som uppgett att de arbetat med att utreda och bedöma assistansbehov har fått
frågor om dessa arbetsuppgifter medan alla handläggare som uppgett att de
arbetat med att hantera räkningar och tidredovisningar har fått följdfrågor
om detta.
Det innebär att totalt 143 handläggare har fått frågor om bedömning och
utredning av assistansbehov. I rapporten kallar vi dessa handläggare för
”personliga handläggare”. De 98 handläggare som har fått frågor om
hantering av räkningar och tidredovisningar kallar vi i rapporten för
”försäkringshandläggare”. Det betyder dock inte att handläggarna rent
formellt har dessa yrkesroller. Som framgått ovan överlappar grupperna
eftersom 72 handläggare har fått frågor om båda typerna av arbetsuppgifter.
Antal yrkesverksamma år med assistansersättning
Många av assistanshandläggarna har arbetat länge på Försäkringskassan.
Över hälften har arbetat 10 eller längre på myndigheten och en femtedel har
arbetat längre än 25 år. I tabellen visas hur länge de uppgett att de arbetat
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med assistansersättning71. Knappt var tionde handläggare har arbetat med
assistansersättning mindre än ett år och 28 procent har arbetat åtta år eller
längre med assistansersättning.
Tabell 1.

Antal år som handläggarna arbetat med assistansersättning. Andel
i procent
Procent

Mindre än ett år
1-3 år
4-7 år
8 år eller längre

9
37
26
28

Regional fördelning
De svarande handläggarna arbetar inom sex enheter som är placerade inom
lika många geografiska områden. Tabellen nedan visar andel av de svarande
handläggarna som arbetar inom respektive område.
Tabell 2.

Andel svarande handläggare per enhet

Område

Procent

Område

Procent

FV Nord
FV Syd
FV Väst 1

18
18
10

FV Väst 2
FV Öst 1
FV Öst 2

20
19
15

71

Enligt uppgifter har drygt hälften assistansersättning som sekundär inriktning. Vanligast
är att de även arbetar med handikappersättning eller vårdbidrag.
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Bilaga 2. Kodningsschema, öppna
svar.
Teman

Underkategorier

Orsaker till misstanke
om fusk/brott
Anhöriga

Problem/ utvecklingsområden för kontroller

Behov (av stöd) i
utredning

Diskrepans mellan yrkat och
uppvisat/”rimligt” hjälp-/behov

Assistenter

Bristande
resultat/effekt

Hembesök

Riktlinjer

IT/Administrativa
verktyg

Beslutsunderlag
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Bilaga 3. Handläggarnas förslag
Vad anser handläggarna behöver göras för att stärka ersättningen,
administrationen och tillämpningen? Här presenteras en sammanfattning av
de slutsatser och förslag som kan utläsas utifrån analysen av handläggarnas
erfarenheter och synpunkter.
Den generella utvecklingen att assistansersättningen kommit att
omfatta allt fler i en omfattning som kommit att öka över tid lyfter
centrala frågor om försäkringens syfte och intentioner. Handläggarna
pekar på att det mot denna bakgrund finns ett informationsbehov:


Förbättra informationsmaterial om assistansersättningens syfte och
regelverk till allmänheten, brukare och anordnare i syfte att skapa en bättre
förståelse för assistansersättningen och rätt förväntningar (handläggarnas
upplevelse är att många söker som inte har rätt till ersättningen).



Tydliggör vilka olika insatser samhället som helhet kan erbjuda personer
med betydande och långvariga funktionsnedsättningar. Assistansersättning
är inte den enda insatsen. Den som inte beviljas statlig assistans har nästan
alltid rätt till andra insatser från samhället. Det är viktigt att ha hela bilden
av samhällets skyddsnät

De personliga handläggarna behöver bättre stöd för att klara
uppdraget att utreda och bedöma rätten till assistansersättning:








Två personliga handläggare deltar alltid vid hembesök.
Tydligare normering och stärkt juridiskt stöd för att öka likvärdigheten i
bedömningar och beslut. Handläggare upplever att befintliga stöd- och
styrdokument är otillräckliga när det gäller att bedöma följande
assistansbehovs omfattning; annan hjälp som förutsätter ingående kunskap,
kommunikation, dubbel assistans och andra personliga behov.
Förbättrade medicinska underlag såsom ADL-utredning i alla ärenden.
Bättre samarbete med vården och önskan om särskilda medicinska team
som gör gedigna utredningar.
Förbättrat stöd av nyckelfunktioner internt såsom beslutsfattare, FMR och
specialister.
Förbättrade möjligheter (och tid) till erfarenhetsutbyte handläggare
emellan.

Försäkringshandläggarna behöver stärkta förutsättningar att klara
uppdraget att kontrollera räkningar och tidredovisningar.



Elektronisk positionering (app) för kontroll av utförd assistans.
Automatiserade kontroller av räkningar och tidredovisningar.

91

PM 2017:2






Automatiska kontroller av om assistenter får ersättningar från
socialförsäkringen.
Resurstillskjutning för att få tid att klara grunduppdraget.
Skapa möjligheter att kunna begära in ekonomiska underlag som förbättrar
förutsättningarna att genomföra utökade ekonomiska kontroller av bolag.
Resurser för att kunna arbeta mer förebyggande. Exempelvis kunna göra
uppföljande samtal några månader efter beslut om assistans för att kunna
informera och svara på frågor om ersättningen samt klargöra kring
regelverk och ett korrekt nyttjande av ersättningen.

Samarbetet mellan handläggningen och
kontrollutredningsverksamheten behöver förbättras:



Handläggare efterfrågar mer dialog och återkoppling från
kontrollutredningsverksamheten när en impuls har lämnats dit.
Handläggarna lyfter behovet av ökad kompetens om assistansersättning
hos kontrollutredare. Det förekommer att kontrollutredningsverksamheten
inte går vidare med ett ärende med hänvisning till bristande kunskaper om
ersättningen.
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