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Generaldirektörens förord

Möjligheten till personlig assistans har gett personer med stora funktionsnedsättningar en ökad frihet och ett större självbestämmande.
Det är viktigt att värna. Men det är även viktigt att förhindra fusk och
överutnyttjande.
Den 1 jul 2013 trädde en rad regeländringar, som syftar till att motverka fusk och fel i utbetalningar av assistansersättningen, i kraft.
I den här rapporten följer ISF, på regeringens uppdrag, upp vilka
åtgärder Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) vidtagit med anledning av lagändringarna och vilka effekter
dessa förändringar har haft.
Uppföljningen visar att ett resultat av lagändringarna är att Försäkringskassan har förändrat delar av sin interna styrning samt anpassat
den externa information som lämnas till brukare och assistansanordnare. ISF bedömer att lagändringarna har ökat Försäkringskassans
möjligheter att stoppa felaktiga utbetalningar i handläggningen av
assistansersättningen. Samtidigt konstaterar ISF att det inte går att
bedöma hur stora effekterna är eftersom det saknas information som
gör det möjligt att utvärdera detta.
ISF konstaterar vidare att regelverket fortfarande inte ger Försäkringskassan tillräckligt stöd för att på ett effektivt sätt kontrollera att
assistansersättning bara betalas ut till personer som uppfyller förutsättningarna för rätt till ersättningen eller att den betalas ut i rätt
omfattning. Dessutom har IVO mycket begränsade möjligheter att
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följa upp att assistansersättningen verkligen används till den typ av
assistans den är avsedd för, eller att assistansen utförs med tillräcklig
kvalitet. Mot den bakgrunden rekommenderar ISF att regeringen inför
en möjlighet för IVO att granska kvaliteten i assistansen.
Rapporten är skriven av Tomas Agdalen (projektledare).

Stockholm i februari 2018
Maria Hemström-Hemmingsson
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Genom granskningen i denna rapport fullföljer Inspektionen för
socialförsäkringen (ISF) regeringsuppdraget om att följa upp de nya
reglerna för personlig assistans och assistansersättningen som började
gälla den 1 juli 2013. Den första granskningen presenterade ISF i
rapporten Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och tillämpning (ISF 2015:9).
Regeländringarna ska motverka fusk och fel i utbetalningar av assistansersättningen. I huvudsak har ändringarna haft konsekvenser för
hur Försäkringskassan organiserar sin verksamhet men också i viss
mån för Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
ISF konstaterar både i denna och i den föregående granskningen att
regeländringarna skedde utan en inledande implementeringsperiod.
Därför saknar Försäkringskassan uppgifter som täcker in perioderna
både före och efter regeländringarna. Detta medför att det inte går
att uppskatta ändringarnas effekter för de som omfattas av regeländringarna, det vill säga i första hand assistansanordnarna.
IVO har i begränsad omfattning gjort olika kontroller. Men bristen
på data gör det svårt att avgöra om målen med lagändringarna har
uppnåtts eller inte.
Men Försäkringskassan håller på att bygga upp ett it-system som
började utvecklas med anledning av ändringarna år 2013. Systemet
ska slutlevereras i september 2018, vilket kommer att skapa bättre
förutsättningar att i framtiden kunna följa utvecklingen inom de
områden som reglerats.
Försäkringskassan bedömer också att systemet kommer att bidra till
att myndigheten helt kan automatisera utbetalningen av assistansersättning. Det ökar myndighetens möjligheter att kontrollera att
assistansersättningen används rätt. Utbetalning kommer inte att ske
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i de fall betalningsmottagaren (vanligtvis assistansanordnaren1) inte
uppfyller de krav som bland annat ställs till följd av lagändringarna,
inte ens i efterhand efter eventuell komplettering från anordnaren.
It-systemet ska också kunna leverera data för att möjliggöra uppföljning och analys.
Men ISF konstaterar också att regelverket fortfarande inte ger Försäkringskassan tillräckligt stöd för att på ett effektivt sätt kontrollera
om rätt assistansersättning har betalats ut till rätt person. De nya
reglerna handlar om redovisningen av den tid som ligger till grund
för utbetalningen av assistansersättningen och av vem som har arbetat
som personlig assistent. Det är framför allt en administrativ handläggning. Men Försäkringskassan kan fortfarande inte kontrollera att
det faktiskt har utförts personlig assistans och inte exempelvis något
som snarare ska räknas som stöd enligt socialtjänstlagen och som inte
berättigar till assistansersättning.
Även IVO har begränsad möjlighet att följa upp assistansverksamheters verkliga innehåll i samtliga fall. Det beror på att kraven för
tillstånd främst avser olika ekonomiska förhållanden hos personer
i företagens ledning. Frågan om personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet har lagstiftaren närmast helt lämnat till brukaren. Det
är alltså brukaren som avgör om stöd med assistansersättning utförs
med tillräcklig kvalitet eller inte, genom det självbestämmande som
är inbyggt i systemet. Det fördes in i den personliga assistansen för att
motverka att professionen skulle styra hur den utförs. Det finns alltså
här en inbyggd målkonflikt i systemet mellan statens möjligheter att
kontrollera att personlig assistans faktiskt ges och den enskildes rätt
att bestämma över sin personliga assistans.
ISF rekommenderar regeringen att överväga att införa lagstöd för
IVO att granska med vilken kvalitet personlig assistans utförs.

1

I formell mening är brukaren bidragsmottagaren, men i de flesta fall har brukaren befullmäktigat sin assistansanordnare att ta emot assistansersättningen, jämför 6 a § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning.
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1.1

Uppdraget

Regeringen har gett ISF i uppdrag att följa upp och analysera effekterna av de ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och i socialförsäkringsbalken (SFB) som
började gälla den 1 juli 2013.2 Ändringarna gäller personlig assistans.
Regeringen bedömde att det var nödvändigt med åtgärderna för att
begränsa fusk och felaktigheter i assistansersättningen.3 Regeringens
syfte med ändringarna är att säkerställa assistansersättningens långsiktiga hållbarhet.

1.2

Utgångspunkten för 2013 års
lagändringar

Enligt förarbetena skulle ändringarna begränsa överutnyttjande, fusk
och felaktigheter i beslut som rör assistansersättning för personlig
assistans. Syftet med ändringarna var att säkerställa assistansförmånens långsiktiga hållbarhet.4 Ändringarna bygger på de förslag som
Utredningen om assistansersättningens kostnader presenterade i sitt
slutbetänkande.5 Utredningen konstaterade bland annat att assistansersättningen inte fullt ut gått till sitt rätta ändamål.6 Utredningen
bedömde att det är viktigt för assistansersättningens trovärdighet att
öka säkerheten i beslut om utbetalningar och så långt som möjligt
begränsa problem knutna till överutnyttjande, fusk och fel i beslut.
2

Uppdrag att följa upp nya regler för personlig assistans och assistansersättning
(S2013/4380/FST).
3
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 214.
4
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 214f.
5
SOU 2012:06.
6
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 214.
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Utredningen påpekade att alla felaktiga utbetalningar av assistansersättningen inte beror på fusk och överutnyttjande.7 Vissa felaktiga
utbetalningar beror på problem med att tillämpa reglerna och på fel
i handläggningen. Regeringen ansåg mot denna bakgrund att det var
nödvändigt att genomföra åtgärder för att motverka fusk och felaktigheter, samtidigt som dessa åtgärder måste stå i rimlig proportion till
de problem som utredningen redovisade. Uppdraget har delredovisats
i ISF:s rapport Assistansersättningen – Brister i lagstiftning och
tillämpning (ISF 2015:9).
Den här rapporten beskriver om och i så fall vad Försäkringskassan
har genomfört för administrativa förändringar och förtydliganden
med anledning av 2013 års lagändringar. Dessutom redovisas vad
IVO har gjort i förhållande till assistansanordnarna efter att lagen
ändrades. Rapporten avslutas med en diskussion om förutsättningarna
för kontroll av assistansersättningen. I det avslutande kapitlet finns
även ISF:s rekommendation om att regeringen bör gå vidare med
ytterligare ändringar för att begränsa problem knutna till överutnyttjande, fusk och fel i beslut.

1.3

Utgångspunkterna för granskningen

ISF beskrev i rapporten från år 2015 att det saknas säkra uppgifter,
kontroller och utredningar om omfattningen på fusket och felaktigheterna inom ramen för det område som lagändringarna är avsedda
att påverka. Det finns därför varken relevant eller generaliserbar
information att jämföra med för perioden före 2013 års ändringar.
Det innebär också att det saknas både kvalitativa uppgifter och kvantitativa data för att genomföra en uppföljning eller för att utvärdera
regeländringarnas effekter när det gäller fusk och felaktigheter.8 Detta
medför att det inte finns någon förutsättning för att djupare beskriva
hur brukarnas och assistansanordnarnas beteende har förändrats.
Bristen på information har medfört att ISF koncentrerat granskningen
på att följa upp de konsekvenser regeländringarna haft för ansvariga
myndigheters arbete och hur de till följd av ändringarna valt att orga7

Jämför Regeringskansliet (2018), där regeringens utredare bland annat tonar ner fuskets
omfattning inom assistansersättning och beskriver att systemet i sig har genererat den
stora kostnadsutvecklingen.
8
För en genomgång av vad som krävs för att analysera effekter av politiska reformer,
se Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (2002).
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nisera sin verksamhet för att minska riskerna att felaktigheter uppstår
och att minska fusket. Rapporten behandlar också de brister som även
efter förändringarna kvarstår i regelverket.

1.4

Tillvägagångssätt i granskningen

Rapporten bygger på uppgifter som Försäkringskassan och IVO har
lämnat till ISF. Därutöver har ISF genomfört en rättslägesanalys över
de lagliga förutsättningarna för Försäkringskassan och IVO att agera
gentemot fusk och överytnyttjande i assistansersättningen.
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2

Försäkringskassans arbete med
2013 års lagändringar

Försäkringskassan har genomfört olika administrativa förändringar
och förtydliganden med anledning av 2013 års lagändringar. Förändringarna handlar om ändringar i produktionsprocessen och i olika
blanketter och informationer, både till brukarna och till deras assistansanordnare. När det gäller den interna styrningen har Försäkringskassan ändrat och anpassat vägledningar.
En vägledning är avsedd att vara ett stöd i det dagliga arbetet hos
Försäkringskassan. Dokumentet är alltså riktat inåt i organisationen.
Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller
på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning
kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser, allmänna
råd, förarbeten, rättspraxis och JO:s beslut. En vägledning kan även
innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det
aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Med produktionsprocesser avses arbetsbeskrivningar av hur handläggningen
ska gå till.
Detta kapitel redovisar de åtgärder Försäkringskassan vidtagit utifrån
fyra teman. Dessa är
–

åtgärder som rör ändrade förhållanden som kan innebära nedsatt eller indragen assistansersättning

–

åtgärder som leder till indragning av tillstånd för att bedriva
verksamhet med personlig assistans

–

åtgärder för att säkra att utbetalningen går till verksamhet som
är personlig assistans
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–

olika administrativa åtgärder för samverkan mellan myndigheter.

De olika avsnitten i detta kapitel börjar med en sammanfattning av
lagändringen med kursiverad text. Efter sammanfattningen följer ett
kort referat av de utgångspunkter som enligt förarbetena låg till grund
för ändringen. Därefter redovisas vilka åtgärder Försäkringskassan
genomfört och eventuella resultat av åtgärderna.

2.1

Ändrade förhållanden som kan innebära
nedsatt eller indragen
assistansersättning

Avsnittet beskriver kommunernas underrättelse- och anmälningsskyldighet gentemot Försäkringskassan, assistansanordnares anmälningsskyldighet till Försäkringskassan om ändrade förhållanden och
Försäkringskassans rätt att sätta ned eller dra in assistansersättningen.
Innan de aktuella lagändringarna infördes saknades det tydliga regler
om vilka omständigheter som påverkar rätten till den assistansersättning som Försäkringskassan har beviljat.
Kommunernas underrättelse- och anmälningsskyldighet gentemot
Försäkringskassan

Kommunerna ska underrätta Försäkringskassan när någon som får
assistansersättning av myndigheten får stöd i form av boende med
särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan
insats som kan påverka behovet av personlig assistans. Detta gäller
alltså när brukaren får en kommunal stödinsats. Kommunen ska
också anmäla till Försäkringskassan om den misstänker att brukaren
använder assistansersättningen för annat än att köpa personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter.9
Lagändringen handlar inte om en sådan anmälningsskyldighet som
bidragsbrottslagen beskriver, utan betonar att aktörerna mer rutinmässigt ska lämna information om beslut som har fattats av kommunen. Anmälningsskyldigheten omfattar även sådant som tyder på att
assistansersättningen används felaktigt. Så kan exempelvis vara fallet
9

15 § punkterna 9–10 LSS.
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när kommunen genom sin övriga verksamhet får veta att en assistansberättigad klarar betydligt mer av sin dagliga livsföring än vad som
borde vara fallet för den som får assistansersättning. Avsikten är inte
att kommunen ska göra någon utredning av förhållandena. Det är Försäkringskassan som efter en anmälan från en kommun ska göra en
närmare undersökning. De uppgifter som kommunen lämnar ska vara
sådana som har avgörande betydelse för rätten till och omfattningen
av assistansersättning.10
Försäkringskassan har tagit fram en blankett som kommunerna kan
använda för att anmäla beviljade kommunala insatser enligt LSS för
den som har ansökt om eller har beviljats personlig assistans med
assistansersättning. Under år 2016 kom ett antal anmälningar in från
olika kommuner. Enligt uppgift från Försäkringskassan går det inte
att ta redan på hur många anmälningar. Under januari – oktober 2017
kom 310 anmälningar in. Försäkringskassan uppger att det i dagsläget
inte är möjligt att ta fram uppgifter som visar hur anmälningarna har
hanterats.
Syftet med blanketten är att kommunerna ska underrätta Försäkringskassan när kommunen har beviljat boende med särskild service,
daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan
påverka behovet av personlig assistans till någon som får assistansersättning av Försäkringskassan. Det är viktigt att komma ihåg att en
anmälan inte automatiskt förändrar rätten till assistansersättning för
den assistansberättigade.
Kommunerna ska också anmäla till Försäkringskassan om de misstänker att brukaren använder assistansersättningen för annat än att
köpa personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter.11
Genom blanketten får Försäkringskassan större möjligheter att följa
upp om brukaren har rätt beslut i förhållande till annat stöd som
brukaren kan få av det allmänna. En ändring i det kommunala stödet
kan innebära väsentligen ändrade förhållanden för rätten till assistansersättningen, eftersom den assistansberättigade enbart har rätt
till ersättning i den mån behovet inte tillgodoses på annat sätt.12

10

Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 234f.
Se också nedan om Försäkringskassans anmälningsskyldighet i liknande frågor till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 110 kap. 42 a § SFB.
12
6 § LSS.
11
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En underrättelse eller en anmälan föranleder därför en utredning hos
Försäkringskassan. Det kan medföra att assistansersättningen ska
minskas eller dras in.13
Sveriges kommuner och landsting (SKL) samlar inte in uppgifter
om underrättelserna och anmälningarna från kommunerna till Försäkringskassan. Men SKL har till ISF uppgett att de är medvetna om
kommunernas skyldigheter i detta hänseende. SKL har uppfattat
att anmälningarna fungerar på olika sätt i olika kommuner. Några
kommuner har en väl upparbetad samverkan med Försäkringskassan
där båda parter informerar varandra. Informationen utbyts då efter
samtycke från den enskilde. SKL har också uppgett att flera kommuner har påtalat att det generellt är svårt att komma i kontakt med
Försäkringskassan. I stället för att komma till Försäkringskassans
kundcenter vill kommunerna hellre ha ett direktnummer till eller
en direktkontakt med handläggare.
Anordnares anmälningsskyldighet om ändrade förhållanden

Anmälan om ändrade förhållanden ska göras av den till vilken assistansersättningen har betalats om denna känner till dessa. Det gäller
både kommunen som assistansanordnare och privata assistansanordnare.14
Redan före lagändringen år 2013 kunde tillståndshavare dömas för
brott enligt bidragsbrottslagen om de lämnar oriktiga uppgifter. Det
som har tillkommit med ändringarna år 2013 är att både kommunen
och den privata assistansanordnaren även kan straffas för att ha låtit
bli att anmäla de ändrade förhållandena.15
Försäkringskassan har tagit fram ett informationsbrev till assistansanordnare där det framgår att den assistansanordnare som får assistansersättning utbetald till sig är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om den känner till att något har ändrats som kan påverka
rätten till eller storleken på assistansersättningen. Det som ändrats
gäller till exempel uppgifter om bosättning, hälsotillstånd, daglig
verksamhet, barnomsorg, sjukhusvistelse eller liknande. Brevet
skickas till alla assistansanordnare som tar emot assistansersättning.
13

51 kap. 12–13 §§ SFB.
110 kap. 46 § tredje stycket SFB.
15
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 240.
14
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Försäkringskassans rätt att sätta ned eller dra in
assistansersättningen

Försäkringskassan får dra in eller sätta ner assistansersättningen
om brukaren vid upprepade tillfällen, utan giltig anledning, vägrar
att medverka till besök av Försäkringskassan, bland annat som en del
av utredningen av den enskildes behov av personlig assistans, eller
till en inspektion av IVO. Detta gäller vid besök eller inspektion när
den personliga assistansen utförs av någon som är närstående eller
lever i hushållsgemenskap med brukaren och inte är anställd av en
kommun.16
Syftet med Försäkringskassans besök är att utreda brukarens behov av
personlig assistans. Försäkringskassan fick redan innan lagändringen
göra sådana besök hos den försäkrade enligt 110 kap. 14 § 2 SFB.
Men 2013 års ändring innebär att den enskilde inte längre kan vägra
besök i bostaden utan att riskera någon påföljd. Brukaren riskerar
också samma påföljd vid vägran att medverka till en inspektion i
bostaden av IVO.17 Syftet med en sådan inspektion är att IVO ska
få möjlighet att granska de tillståndshavare som bedriver verksamhet
i brukarens hemmiljö och att kontrollera att de uppfyller de lämplighetskrav som ställs på dem. Ett viktigt syfte är vidare, enligt förarbetena, att IVO genom inspektionen får möjlighet att kontrollera att
brukaren får de insatser hon eller han behöver, att personlig assistans
har lämnats med tillräcklig kvalitet och att brukarens behov inte förbises när en närstående är assistent.18 Men det saknas bestämmelser
i lagen om när det kan anses att personlig assistans har lämnats med
tillräcklig kvalitet, se vidare i kapitel 3. Dessutom gäller bestämmelsen från år 2013 bara i vissa fall, nämligen när den personliga
assistansen utförs av en närstående.
Försäkringskassan har inga sammanställda uppgifter om indragningar
eller nedsättningar av assistansersättning med anledning av lagändringen. Sådan information finns i de enskilda ärendena, men Försäkringskassan har inte särskilt registrerat eller sammanställt sådana
uppgifter. Försäkringskassan uppger att man inte fått i uppdrag att
följa upp detta specifikt, och att man därför saknar en samlad bild
av i vilken utsträckning som lagändringen haft någon effekt. Försäkringskassan bedömer att lagändringen har begränsad betydelse,
16

110 kap. 57 a § punkten 1 SFB.
110 kap. 57 a § punkten 2 SFB.
18
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 223ff.
17

17

Försäkringskassans arbete med 2013 års lagändringar

eftersom den endast gäller när den personliga assistansen utförs av en
närstående till brukaren. Så kallad anhörigassistans är emellertid ofta
förekommande, särskilt gällande personlig assistans till barn med
omfattande stödbehov.

2.2

Indragning av tillstånd för att bedriva
verksamhet med personlig assistans

Detta avsnitt beskriver olika lagändringar från år 2013 som har betydelse för IVO:s möjligheter att löpande bedöma om en assistansanordnare ska få behålla sitt tillstånd att bedriva verksamhet med
personlig assistans. Försäkringskassan har vidtagit olika åtgärder i
sin handläggning för att meddela IVO när det förkommer brister som
skulle kunna innebära indragning av tillstånd. De lagändringar som
avhandlas här är
–

assistansanordnares skyldighet att tillhandahålla all personlig
assistans

–

fortlöpande tillsyn av att assistansverksamhet uppfyller lämplighetskraven

–

Försäkringskassans anmälningsskyldighet gentemot IVO och
dess anmälningar till IVO

Avsnittet beskriver också i vilken omfattning IVO dragit in tillstånd
och på vilka grunder det då skett.
Assistansanordnares skyldighet att tillhandahålla all personlig
assistans

Den som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en brukare
är skyldig att tillhandahålla all den personliga assistans som brukaren har fått assistansersättning för, om det inte finns särskilda skäl
däremot.19
Tidigare förekom det att assistansanordnare bara tog sig an assistansberättigade med enklare behov och endast åtog sig att lämna
personlig assistans under normal arbetstid. Lagstiftaren såg att det
var ett växande problem att brukare ofta hade många olika personliga
19

24 § LSS.

18

Försäkringskassans arbete med 2013 års lagändringar

assistenter under ett dygn. Det var ett problem eftersom syftet med
lagstiftningen är att ha ett begränsat antal personliga assistenter och
detta syfte höll på att urholkas. Därför ville lagstiftarna skärpa lagen.
Men för att inte försvåra främst för mindre företag att anordna personlig assistans skulle det ändå, om det finns särskilda skäl, vara
möjligt att hänvisa en brukare till en kommun eller en annan anordnare för att få viss tid av sin personliga assistans utförd, till exempel
i samband med att en personlig assistent blivit sjuk.20
Försäkringskassan har utvecklat metodstöd för när Försäkringskassan
ska göra en anmälan om detta till IVO. Metodstödet finns i myndighetens vägledning om assistansersättning.21 De rutinerna som beskrivs i metodstödet innebär bland annat att handläggaren ska göra
en anmäla till IVO om handläggaren får signaler om att en assistansanordnare inte tillhandahåller all personlig assistans. Det kan till
exempel handla om att anordnaren köper tjänster från ett hemtjänstbolag som utför personlig assistans under vissa obekväma tider på
dygnet.
Försäkringskassan har inga samlade uppgifter gällande frågan om
att någon assistansanordnare inte utfört all personlig assistans åt en
brukare.
Fortlöpande tillsyn av att den som bedriver assistansverksamhet
uppfyller lämplighetskraven

Den tillsyn som IVO bedriver innebär även granskning av att den som
har fått tillstånd för att bedriva assistansverksamhet fortlöpande uppfyller lämplighetskraven.22
De nya reglerna innebär att IVO ska ha tillsyn över att de som har fått
tillstånd och de övriga personer som lämplighetsprövas i samband
med tillståndsgivningen uppfyller de krav på lämplighet och skötsamhet som krävs för att ha tillstånd för verksamheten (se nedan i avsnittet Olika åtgärder inom IVO:s verksamhet). Bestämmelsen omfattar
situationen när tillstånd har meddelats felaktigt på grund av att IVO

20

Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 218f.
Försäkringskassan (2017), s. 23ff.
22
26 § första stycket LSS.
21
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inte har känt till alla relevanta omständigheter. Men också när tillståndshavaren, eller någon annan i den personkrets som prövas, visat
sig vara misskötsam.23
Försäkringskassans handläggare ska enligt Vägledning om assistansersättning anmäla till IVO när de misstänker att lämpligheten för att
bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas för den
som har ett sådant tillstånd.24 Men före anmälan är det ofta lämpligt
att handläggaren kontaktar brukaren eller assistansanordnaren eller
båda om det förhållande som handläggaren överväger att anmäla.
Då kan handläggaren ta ställning till om anordnaren bör få viss tid på
sig att rätta till dessa förhållanden. Produktionsprocessen beskriver
moment som gäller anmälan till kontrollutredare respektive till IVO.
Försäkringskassans anmälningsskyldighet gentemot IVO

Försäkringskassan ska anmäla till IVO om den misstänker att lämpligheten för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan
ifrågasättas när det gäller någon som har tillstånd enligt LSS.25
I förarbetena till lagen anges att tillsynsmyndigheten (IVO) behöver
få kännedom om omständigheter som gör att tillståndet kan ifrågasättas, i syfte att effektivisera tillsynen över tillståndshavarna för assistansverksamhet. I motivet till lagförändringen anges därför att Försäkringskassan bör vara skyldig att anmäla sådana omständigheter till
IVO. En anmälan till IVO innebär att tillsynsmyndigheten kan inleda
en utredning eller en inspektion av den aktuella anordnaren. Anmälningsskyldigheten innebär även att Försäkringskassan efter lagändringen kan lämna ut uppgifter till IVO utan att hindras av sekretess.26
Försäkringskassans handläggare ska enligt vägledningen om assistansersättning anmäla till IVO när de misstänker att lämpligheten för
att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas för
den som har ett sådant tillstånd.27 Handläggaren ska också anmäla till
IVO när hon eller han får uppgifter om att det råder missförhållanden
för brukaren.28 Men före anmälan är det ofta lämpligt att handlägg23

Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 217.
Försäkringskassan (2017), s. 23ff.
25
110 kap. 42 a § SFB.
26
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 235f.
27
Försäkringskassan (2017) s. 23ff.
28
Försäkringskassan (2017), s. 25.
24
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aren kontaktar brukaren eller assistansanordnaren eller båda om det
förhållande som handläggaren överväger att anmäla. Då kan handläggaren ta ställning till om anordnaren bör få viss tid på sig att rätta
till dessa förhållanden. Produktionsprocessen beskriver moment som
gäller anmälan till kontrollutredare respektive till IVO.
Försäkringskassan har skrivit in i sin produktionsprocess att anmälan
ska göras till IVO om assistansanordnaren saknar F-skattsedel. Försäkringskassan ska också informera IVO om att Försäkringskassan
dragit in eller sänkt ersättningen på grund av att den personliga assistansen har
–

utförts av någon som är under 18 år

–

utförts på arbetstid som överstiger den tid som i arbetstidslagarna eller kollektivavtal anger

–

utförts av någon som på grund av ålderdom, sjukdom eller
liknande orsak inte kan utföra arbete som personlig assistent.

Försäkringskassan har i ett antal fall anmält till IVO att det finns
anledning att anta att lämpligheten att bedriva verksamhet med
personlig assistans kan ifrågasättas för någon som har ett sådant
tillstånd. Under 2016 har det skett 30 gånger och under år 2017 vid
62 tillfällen. Det finns ingen samlad information om orsakerna till
dessa anmälningar.
Olika åtgärder inom IVO:s verksamhet

Nedan följer en redovisning av vad IVO har gjort i förhållande till
assistansanordnare. IVO:s åtgärder är framför allt kopplade till den
lagändring som gäller den fortlöpande tillsynen gällande lämpligheten
att bedriva verksamhet med personlig assistans. Avsnittet beskriver
också mer samlat hur IVO arbetar med tillstånden och tillsynen.
År 2016 fanns det sammanlagt 1 013 assistansanordnare som IVO
hade beviljat tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.
Tillstånd får beviljas endast till den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt visar sig lämplig att
bedriva sådan verksamhet.29

29

23 § LSS.
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I fråga om en juridisk person ska lämplighetsprövningen även avse
1. den verkställande direktören och annan som genom en
ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över verksamheten
2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av
eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig
gemenskap med den juridiska personen, som är grundad på
andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
Kommuner och landsting som ska bedriva verksamhet med personlig
assistans ska anmäla denna verksamhet till IVO innan verksamheten
påbörjas. Men kommunerna behöver inte ansöka om tillstånd för att
bedriva verksamhet med personlig assistans.
Det saknas regler för tillstånd som anknyter till verksamheternas
kvalitet.30 Regler med sådana krav finns däremot i socialtjänstlagen
för en enskild verksamhet som bedrivs enligt den lagen (se vidare
kapitel 3).
Under år 2016 mottog IVO sammanlagt 133 anmälningar om bristande lämplighet att bedriva assistansverksamhet (tabell 1).

30

I 23 § LSS anges också omständigheter i övrigt som ett kriterium för tillstånd. Det är bland
annat kompetens, utbildning och erfarenhet som har betydelse för verksamheten (jämför
förordningen (1993:390) om stöd och service vissa funktionshindrade, se också Lundgren
(2017)).
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Tabell 1.

Avdelning

Anmälningar år 2017 till IVO om bristande lämplighet
att bedriva assistansverksamhet. Redovisning utifrån
IVO:s regionindelning
Försäkringskassan

Kommuner

Totalt

Mitt

19

3

Sydöst

2

6

8

Nord

7

7

14

Öst

35

9

44

Syd

20

5

25

Sydväst

14

6

20

Totalt

97

36

133

22

Källa: IVO personlig kommunikation.

IVO har dessutom sedan lämplighetskriteriet31 infördes genomfört en
rad inspektioner och prövat ett stort antal tillståndsansökningar utifrån lämplighetskriteriet.
I juni 2016 publicerade IVO rapporten Lämplig eller inte – det är
prövningen som redovisar ett nationellt tillsynsprojekt som granskar
lämpligheten hos enskilda utförare av personlig assistans.32
I projektet tillsynades 55 tillståndspliktiga verksamheter utifrån
lämplighetskriteriet, vilket ledde till att flera tillstånd återkallades.
Tillsynen gjordes i förhållande till verksamheternas ekonomiska
förutsättningar med underlag från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen och Bolagsverket. Det handlade bland annat om att
granska årsredovisningar. IVO granskade även omständigheter i
övrigt,33 såsom kvalitet i verksamheten, personlig lämplighet och
kopplingar till brottslighet.
I cirka 40 procent av dessa tillsynsärenden har IVO ställt krav på
åtgärder. Detta kan jämföras med att inte ens en fjärdedel av de nya
ansökningarna om tillstånd som kommer in till IVO varje år får bifall.
IVO har återkallat 19 tillstånd efter genomförd lämplighetsprövning,
se tabell 2.
31

26 § andra stycket LSS.
Inspektionen för vård och omsorg (2016).
33
Se not 29.
32
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Tabell 2.

IVO har år 2017 återkallat 19 tillstånd. Redovisning
utifrån IVO:s regionindelning

Avdelning

Återkallade tillstånd

Mitt

3

Sydöst

4

Nord

0

Öst

7

Syd

3

Sydväst

2

Totalt

19

Källa: IVO personlig kommunikation.

Men det är viktigt att poängtera att prioriteringen av vilka verksamheter som granskades var ett riskurval. Urvalet och resultatet är därför
sannolikt inte representativt för alla assistansanordnare.
Om en assistansanordnare brister i ekonomisk lämplighet och får sitt
tillstånd återkallat så betyder det inte per automatik att den enskilde
har fått en assistans av dålig kvalitet eller har utsatts för risker. Det
poängterar IVO i rapporten Lämplig eller inte – det är prövningen.
I vissa fall kan det vara så, men inte i alla. De flesta assistansanordnare får efter IVO:s granskning behålla sina tillstånd och är i det
avseendet lämpliga att bedriva verksamhet. Däremot kan verksamheterna i många fall förbättras, inte minst när det gäller systematiskt
kvalitetsarbete och dokumentation.
IVO har förstärkt sin tillståndsprövning och tillsyn parallellt med, och
delvis med anledning av, IVO:s tillsynsprojekt. Förstärkningen ska
förbättra arbetet med lämplighetsprövningen. Hösten 2016 startade
IVO ett projekt för att ta fram ett stöd för de bedömningar som behöver göras vid en prövning av lämpligheten av både utförare av personlig assistans och av andra företag som bedriver eller vill bedriva
tillståndspliktig verksamhet (exempelvis HVB, daglig verksamhet
och gruppbostäder).
När det gäller tillståndsfrågan med hänsyn till utförarnas ekonomiska
förhållanden och omständigheterna i övrigt uppger IVO att myndigheten har förbättrat sina bedömningar.
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Efter lagändringen har IVO också förändrat organisationen för myndighetens tillståndsprövning av bland annat privata assistansanordnare. För att förstärka den del av prövningen som rör lämplighet hos
utförarna har IVO:s avdelning för tillståndsprövning genomgått en
organisationsförändring så att lämplighetsprövningen numera är
koncentrerad till ett mindre antal utredare med en mer samlad kompetens, i motsats till den ordning som tidigare rådde, där samtliga
utredare hanterade lämplighetsprövningen.
Den nya organisationen skapar enligt IVO bättre förutsättningar för
samverkan internt mellan avdelningar samt samverkan externt med de
myndigheter och organisationer som IVO behöver utbyta information
med och samarbeta med. Lämplighetsteamet har en bred samlad kompetens. Utredarna är bland annat socionomer, statsvetare, jurister och
ekonomer.
IVO uppger att den nya organisationen för tillståndsprövningen sammantaget har inneburit en högre effektivitet. Dessutom finns nu en
bättre träffsäkerhet och en högre kvalitet i bedömningar och beslut.
Under år 2017 beviljade IVO knappt 20 procent av ansökningarna
om tillstånd att få bedriva personlig assistans. Året innan var siffran
37 procent. IVO konstaterarar mot den bakgrunden att effekten av
att ta in ekonomisk kompetens har varit god. IVO har utvecklat
granskningen av anordnarna.
IVO har även genom principbeslut arbetat fram rutiner för de ekonomiska bedömningarna. Myndigheten har avslagit ansökningar
på grund av att det har saknats ekonomiska förutsättningar för att
bedriva verksamhet med god kvalitet och säkerhet i de fall det visar
sig att bolagen har förbrukat aktiekapital.
IVO har beslutat att inom tillsynen centralisera lämplighetsprövningen. Det ger en specialisering och därmed bättre förutsättningar
för en enhetlig och kvalitativ bedömning.

2.3

Åtgärder för att säkra att utbetalningar
går till personlig assistans

Detta avsnitt beskriver kraven för utbetalning av assistansersättning
för retroaktiv tid och utbetalning av assistansersättning för personlig
assistans som utförts av någon som bor utanför EES-området.
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Assistansersättning för personlig assistans utförd före
Försäkringskassans beslut om ersättningen

Assistansersättning för personlig assistans som utförs innan ett beslut
om assistansersättning har fattats betalas endast ut om brukaren
varje månad under handläggningstiden redovisar till Försäkringskassan att den personliga assistansen utförs i enlighet med kraven
och förutsättningarna i socialförsäkringsbalken.34
Det förekommer krav från assistansanordnare på stora belopp assistansersättning för personlig assistans som uppges ha utförts i förfluten tid och i avvaktan på slutgiltigt avgörande i frågan om assistansersättning. Det kan handla om ersättning för mer än ett år.
Försäkringskassan har då haft små möjligheter att kontrollera att
personlig assistans som berättigar till assistansersättning har utförts.
Risk för fusk med assistansersättningen har därför förelegat. I och
med ändringen har Försäkringskassans möjlighet att kontrollera den
personliga assistansen under den tid Försäkringskassans handlägger
ett ärende ökat.35
Försäkringskassan har i produktionsprocessen beskrivit moment som
gäller utbetalning för retroaktiv tid vid nyansökan eller ansökan om
fler timmar. Handläggaren ska då bedöma om det finns underlag som
styrker att personlig assistans har utförts tidigare och om samtliga
underlag har kommit in i rätt tid för att ersättningen ska kunna betalas
ut retroaktivt. Följande underlag krävs:
–

avtal med assistansanordnaren

–

handlingar som visar att assistenterna varit anställda

–

räkningar

–

tidredovisningar.

När ansökan har kommit in skickar Försäkringskassan ett bekräftelsebrev till de assistansberättigade. Brevet informerar om att assistansersättning kan betalas ut för månaden innan ansökan kom in till Försäkringskassan om den sökande haft personlig assistans innan beslut
fattades. Utbetalning förutsätter att sökanden beviljas assistansersättning och skickar in de handlingar som krävs. I bekräftelsebrevet
anges även när handlingarna ska komma in till Försäkringskassan.
34
35

51 kap. 7 § SFB.
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 232.
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Lagändringen har gjort det lättare för Försäkringskassan att under
handläggningen kontrollera om personlig assistans verkligen har
utförts.
Utbetalning av assistansersättning för personlig assistans som
utförts av någon som bor utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

Försäkringskassan betalar ut assistansersättning med skäligt belopp
om den personliga assistansen utförts av någon som bor utanför
EES-området och då endast om det finns särskilda skäl.36
Assistansersättning som betalas ut för personlig assistans som har
utförts av någon som är bosatt utanför EES ska inte ersättas med
schablonbeloppet. I stället ersätts den personliga assistansen med
ett skäligt belopp utifrån de faktiska kostnaderna. Det beror på att de
förutsättningar som gäller för schablonbeloppet inte alltid är relevanta
när andra arbetsförhållanden råder.37
Det framgår av Försäkringskassans produktionsprocess att handläggaren i samband med beslut om utbetalning av assistansersättning
ska utreda om ersättningen ska betalas ut med skäligt belopp i stället
för med schablonen.
Försäkringskassan har uppgett att lagändringen gällande utbetalningar
av assistansersättningen har inneburit ett bra stöd för handläggarna
när de ska göra kontroller i den manuella handläggningen av utbetalningar för personlig assistans som utförts av någon som bor utanför
EES. Ett sådant stöd efterfrågades också före lagändringen. Före
ändringen upplevde många handläggare det som orimligt att inte
få göra de kontroller som de nu får göra.
Det finns inga samlade uppgifter hos Försäkringskassan om i vilken
omfattning det funnits anledning att kontrollera personlig assistans
som har utförts av en person som bor utanför EES-området.

36
37

51 kap. 11 § tredje stycket och 51 kap. 16 § andra stycket SFB.
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 222.
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2.4

Olika administrativa åtgärder för
samverkan mellan myndigheter

Detta avsnitt beskriver olika administrativa lagändringar för att öka
Försäkringskassans kontroll av hur assistansersättningen används.
Ändringarna gäller:
–

Försäkringskassans återbetalningskrav för assistansersättning
som inte har använts till köp av eller kostnader för personlig
assistans

–

återkrav av assistansersättning från brukarens förmyndare
eller annan företrädare

–

skyldighet för ombud för brukaren att lämna uppgifter på
heder och samvete

–

Försäkringskassans utökade utredningsbefogenheter

–

assistansanordnarens utökade uppgiftsskyldighet

–

Försäkringskassans informationsskyldighet gentemot den assistansberättigade om att ersättningen kan dras in eller sättas
ned

–

Skatteverkets uppgiftsskyldighet gentemot Försäkringskassan

–

Försäkringskassans möjlighet att lämna ut personuppgifter
elektroniskt

Försäkringskassans återbetalningskrav för assistansersättning som
inte har använts för att köpa personlig assistans eller till kostnader
för personlig assistans

Försäkringskassan ska av förmyndare, om sådan finns, begära återbetalning av utbetalad assistansersättning som inte har använts för
att köpa personlig assistans eller till kostnader för personlig assistans.38
Lagändringen innebär att också den som har tagit emot assistansersättning för brukarens räkning är skyldig att utan uppmaning betala
tillbaka den ersättning som inte har använts för att köpa personlig
assistans eller för kostnader för personliga assistenter. Om det inte
38

51 kap. 20 § andra stycket SFB.
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finns särskilda skäl ska ersättningen betalas tillbaka av brukarens
förmyndare i stället för av brukaren om denna är under 18 år.39
Särskilda skäl kan vara att barnet är nära 18 år och själv ansökt
om förmånen, eller att förmyndaren placerat alla tillgångar hos
barnet. Då kan kravet i stället riktas mot barnet.
Försäkringskassan har beskrivit denna ändring i vägledningen om
assistansersättning.40 Myndigheten informerar också om bestämmelsens innehåll till assistansanordnaren i ett informationsbrev. Försäkringskassan har inga samlade uppgifter om i vilken omfattning Försäkringskassan har begärt återbetalning enligt den nya bestämmelsen.
Återkrav av assistansersättning från brukarens förmyndare eller
annan företrädare

Försäkringskassan får besluta om återkrav av assistansersättning
från den försäkrades förmyndare, annan ställföreträdare eller den
till vilken ersättningen har betalats ut till i stället för från brukaren.41
Det var före lagändringen ofta svårt för Försäkringskassan att få tillbaka utbetalad ersättning. Ett av skälen var att krav endast kunde
riktas mot brukaren. Det gällde även om ersättningen aldrig hade
utbetalats till honom eller henne, utan i stället till en ställföreträdare
eller en assistansanordnare. Det har också förekommit att barn belastas av stora skulder till Försäkringskassan, trots att det är vårdnadshavare eller förmyndare som har tagit emot och tillgodogjort sig pengarna. Ofta var det fusk med assistansersättning som hade lett till att
ersättningen hade betalats ut med ett felaktigt belopp.42
Försäkringskassan har i och med lagändringen förändrat sina rutiner
och informerar i brev till assistansanordnarna om vilka förutsättningar
för återkrav som finns. Försäkringskassan har inga uppgifter om i
vilken omfattning det förekommit återkrav av assistansersättning
i relation till en vårdnadshavare eller förmyndare.

39

Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 229ff.
Försäkringskassan (2017), s. 25.
108 kap. 9 a § SFB.
42
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 229ff.
40
41
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Ombud för brukaren lämnar uppgifter på heder och samvete

Ombud för brukaren ska lämna uppgifter på heder och samvete.43
En viktig faktor för att motverka fusk och felaktiga utbetalningar
är att fatta rätt beslut från början. Uppgifter i ärenden om assistansersättning lämnas ofta av andra än brukaren. Därför är det viktigt att
den information som lämnas av andra lämnas på heder och samvete
på samma sätt som om brukaren själv skulle ha lämnat uppgifterna.44
Det är vanligt att ett ombud företräder den försäkrade i assistansersättningsärenden. Ombud har tidigare inte varit skyldiga att intyga
uppgifterna på heder och samvete.
Med anledning av lagändringen och som stöd för handläggningen har
Försäkringskassan infört kompletteringar i sin vägledning om förvaltningsrätt i praktiken.45 Även ett ombud kan i och med lagändringen
underteckna en ansökan om faktiska förhållanden på heder och samvete. Men det är endast i undantagsfall (som vid ansökan om högre
timbelopp) som Försäkringskassan godtar att ansökan undertecknas
av ett ombud.
Försäkringskassans utökade utredningsbefogenheter

Försäkringskassan har i och med lagändringen fått utökade utredningsbefogenheter genom en möjlighet att göra förfrågan hos anordnare av personlig assistans när det behövs för bedömningen av rätten
till ersättning. Försäkringskassan kan också för bedömningen begära
att den försäkrade genomgår undersökning av viss läkare eller någon
annan utredning eller deltar i avstämningsmöte för att bedöma
behovet av hjälp i den dagliga livsföringen.46
En förutsättning för att Försäkringskassan ska kunna kontrollera att
ersättningen används korrekt är att assistansanordnaren är skyldig att
lämna uppgifter. Detta uppgiftslämnande är också en förutsättning för
att myndigheterna ska kunna fatta riktiga beslut. Försäkringskassans

43

110 kap. 5 § tredje stycket SFB.
Prop. 2012/13:1, uppgiftsområde 9, s. 241.
Försäkringskassan (2017b), s. 47.
46
110 kap. 14 § punkterna 1 och 4 SFB.
44
45
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nya utredningsbefogenheter syftar till att förstärka Försäkringskassans förutsättningar att göra riktiga bedömningar och fatta korrekta
beslut.47
Försäkringskassan har skrivit in i produktionsprocessen att handläggarna ska utreda oklara förhållanden. Assistansanordnarna informeras
genom brev om skyldigheten att lämna uppgifter. I en bilaga till
beslutet om assistansersättningen informeras brukarna om att den
assistansanordnare de har valt är skyldig att lämna uppgifter om
deras personliga assistans. Försäkringskassan informerar också
brukaren i bekräftelsebrevet som skickas när ansökan eller anmälan
från kommun kommit in.
Utökad skyldighet för assistansanordnare att lämna uppgifter till
Försäkringskassan

En arbetsgivare eller en uppdragsgivare åt personliga assistenter ska
lämna uppgifter till Försäkringskassan bland annat om assistenten
är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade, om assistenten fyllt 18 år och om assistenten bor inom
eller utanför EES-området.48
För att Försäkringskassan ska kunna genomföra maskinella kontroller
om assistenternas arbete behöver de finnas registrerade per assistansberättigad. Försäkringskassan har sedan den 1 juli 2013 registrerat
alla anställda personliga assistenter i myndighetens nya it-system.
Försäkringskassan uppger att detta har varit mycket arbetsbetungande. Men Försäkringskassan uppger också att uppgifterna har varit
viktiga för myndighetens möjlighet att kontrollera assistenterna.
Försäkringskassan har registrerat fler än 400 000 assistenter. Många
är timanställda assistenter, vilket förklarar det stora antalet.
När Försäkringskassans nya it-system är i drift (planerat till
september 2018) kommer assistansersättning inte att betalas ut för
anmäld tid gällande personliga assistenter som inte är anmälda i
förväg. Det är sedan november 2017 möjligt för arbetsgivarna att
registrera assistenterna elektroniskt hos Försäkringskassan. Det går
även att ringa eller skicka en blankett.

47
48

Prop. 2012/13:1, uppgiftsområde 9, s. 239f.
51 kap 24 § p 1 SFB.

31

Försäkringskassans arbete med 2013 års lagändringar

Assistansanordnares utökade uppgiftsskyldighet på förfrågan

Assistansanordnaren har en skyldighet att på förfrågan lämna uppgifter som avser en namngiven person till Försäkringskassan eller till
andra handläggande myndigheter enligt SFB.49
Med stöd av lagändringen kan Försäkringskassan göra förfrågningar
hos assistansanordnare om uppgifter som behövs för bedömningen
av rätten till assistansersättning. Dessutom ska assistansanordnaren
på begäran av Försäkringskassan lämna uppgifter om en namngiven
person när det gäller förhållanden som har betydelse för hur Försäkringskassan tillämpar socialförsäkringsbalken.50
Försäkringskassan har förtydligat produktionsprocessen och skrivit in
i den att handläggaren ska inhämta uppgifter om personliga assistenter från brukaren eller någon annan och utreda oklara förhållanden.
Det saknas däremot uppgift om i vilken omfattning handläggarna gör
detta. I informationsbrevet till assistansanordnarna upplyser Försäkringskassan om sina nya utredningsbefogenheter.
Försäkringskassans informationsskyldighet gentemot den assistansberättigade om att ersättningen kan dras in eller sättas ned

Brukare ska av Försäkringskassan blivit informerade om att ersättningen kan dras in eller sättas ned för att påföljden ska kunna
tillämpas.51,52
Försäkringskassan har inte genomfört några specifika åtgärder mot
bakgrund av denna förändring.
Skatteverkets uppgiftsskyldighet gentemot Försäkringskassan

Skatteverket ska på Försäkringskassans begäran lämna de uppgifter
om personliga assistenter och dem som bedriver yrkesmässig verksamhet med personlig assistans som Försäkringskassan behöver för
att kontrollera användningen av assistansersättning.53

49

110 kap. 31 § SFB. Se också ändringen i 110 kap. 46 § SFB.
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 238.
51
110 kap. 57a § SFB.
52
110 kap. 58 § SFB.
53
110 kap. 34a § SFB.
50
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Innan lagändringarna år 2013 hade Försäkringskassan endast begränsade möjligheter att stämma av uppgifter om bland annat den personliga assistans som utförs mot uppgifter om inkomster och arbetsgivare
hos Skatteverket. Om Försäkringskassan misstänker att de uppgifter
som redovisas är felaktiga ska myndigheten därför kunna begära uppgifter från Skatteverket.54
Myndigheter ska kunna bistå varandra för att upptäcka och förhindra
felaktiga utbetalningar. Därför har lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen införts.
Lagen gäller bland annat sådana ekonomiska förmåner som beslutas
av Försäkringskassan och kommunerna. Vissa myndigheter är därmed skyldiga att underrätta den myndighet som har fattat beslut om
en förmån om det finns anledning att misstänka att en ekonomisk
förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt
belopp. Underrättelseskyldigheten gäller bland annat för Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, men inte för kommunerna.55
Försäkringskassan uppger att de utreder de personliga assistenternas
identiteter och att det är en hantering som innefattar en rad olika manuella moment. Försäkringskassan för diskussioner med Skatteverkets
om att få direktåtkomst till den myndighetens register över samordningsnummer för personer eller för att få veta om det finns något
sådant nummer för en person. Det handlar om att kontrollera om
brukaren är bosatt i Sverige och att de personliga assistenterna har
arbetstillstånd (se vidare avsnitt 2.4 om Utökad skyldighet för assistansanordnare att lämna uppgifter till Försäkringskassan).
Försäkringskassans får lämna ut personuppgifter elektroniskt

Försäkringskassan får lämna ut personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen på medium för automatiserad behandling för att möjliggöra kontroll av användningen av assistansersättningen.56
Försäkringskassan har inte upprättat några specifika handläggningsrutiner med anledning av lagändringen.

54

Prop. 2012/13, utgiftsområde 1, s. 236f.
Prop. 2007/08:48, s. 21.
56
114 kap. 26 a § SFB.
55

33

Förutsättningarna för kontroll av assistansersättningen

3

Förutsättningarna för kontroll av
assistansersättningen

Systemet för assistansersättningen är fortfarande i huvudsak uppbyggt
på ett sätt som innebär att kravet på kvalitet i den personliga assistansen överlämnas åt brukaren att bestämma. Frågan hur Försäkringskassan och IVO på ett ändamålsenligt vis ska kunna följa upp om
personlig assistans utförs med tillräcklig kvalitet kvarstår därför,
inte minst eftersom det saknas lagregler om vad som ska anses vara
”kvalitet” i detta sammanhang.
Under senare år har det på olika sätt rapporterats om fusk och felaktigheter när det gäller assistansersättning för personlig assistans.
Det har lagts många förslag för att motverka detta, till exempel den
utredning som låg till grund för 2013 års lagändringar om personlig
assistans. Men fusket och felaktigheterna ser ut att fortgå. Tidigt
under år 2018 anmälde Försäkringskassan till exempel bedrägeri i
13 fall hos en assistansanordnare till Ekobrottsmyndigheten. I dessa
13 ärenden stoppades också utbetalningen av assistansersättningen.57
De berörda brukarna ska i fortsättningen få sin personliga assistans av
en annan assistansanordnare som, för deras räkning, tar emot ersättningen från Försäkringskassan. Försäkringskassan anmälde dessutom
företaget till IVO för granskning av om företaget är lämpligt att
inneha tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans.
Försäkringskassan har dessutom uttryckt en oro över vad som sker
med myndighetens brottsanmälningar till polisen. Försäkringskassan
har också intensifierat arbetet med att anmäla bidragsbrott, bland
annat gällande misstänkta brott rörande assistansersättning.58
57

58

Stoppet påverkade inte de 13 brukarnas rätt till assistansersättningen. De fick sin personliga
assistans utförd av en annan assistansanordnare.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/12-personer-misstankta-for-bidragsfusk, hämtad den
8 februari 2018.
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Som assistansersättningen är uppbyggd saknar Försäkringskassan
lagligt stöd för tillsyn som grundar sig i hur assistansanordnare
använder de pengar som de mottagit från Försäkringskassan för
brukarens räkning. Försäkringskassans uppdrag begränsas i fråga
om själva ersättningen till att besluta hur många timmars personlig
assistans som ska beviljas och att därpå betala ut assistanserättningen
till den assistansanordnare som brukaren valt.59
Ibland består fusket av att någon har ljugit om sitt funktionshinder
eller av att hon eller han har överdrivit sitt stödbehov. Men ofta handlar det om själva kvaliteten, det vill säga att det egentligen inte har
lämnats personlig assistans i den mening som avses i LSS. Det som
faktiskt lämnats kan då i stället vara en hemtjänstinsats, helt utan
brukarens inflytande och självbestämmande.60 ISF konstaterade i
rapporten Assistansersättningen – brister i lagstiftning och tillämpning (ISF 2015:9) att det, i de mål avseende bidragsbrott som dittills
hade prövats av hovätterna, fanns en personlig relation i form av
släktskap mellan brukaren, anhöriga, assistenter och företag. Det
innebär att risken för fusk med assistansersättningen är större när
det saknas utomstående i gruppen av anordnare, anställd administrativ
personal, personliga assistenter och brukare. Försäkringskassan har
små möjligheter att upptäcka fusk och felaktigheter när assistansverksamheten sker i en sluten krets, både av praktiska och legala skäl.
Försäkringskassans bedömning i de enskilda ärendena grundar sig
i huvudsak på olika utlåtanden från sakkunniga, till exempel läkare
och arbetsterapeuter. Underlaget är ofta skriftligt. Den huvudsakliga
tillsynen utförs av IVO, som kontrollerar att assistansanordnaren
uppfyller de villkor som gäller för tillstånd. Villkoren är knutna till
företrädarnas ekonomiska vandel (se ovan avsnitt 2.2).
Alltsedan tillståndskravet infördes, har det funnits en diskussion om
under vilka omständigheter tillstånd ska kunna dras in. Detta har varit
en angelägen fråga, inte minst eftersom tillstånd inte beviljas utifrån
kvalitativa utgångspunkter, som i annan omsorg, till exempel inom
äldreomsorgen. Tillstånd för enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen får beviljas av IVO endast om verksamheten uppfyller kraven
59
60

Jämför prop. 2007/08:61.
Jämför prop. 1992/93:159, s. 176 där det beskrivs att stöd som inte ges till den enskilde som
ett led i det personliga stödet inte ska tas med vid beräkningen av behovet av personlig assistans.
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på god kvalitet och säkerhet. Tillstånd får dessutom förenas med
särskilda villkor som har betydelse för kvaliteten och säkerheten i
verksamheten.61 Motsvarande regler finns inte för tillstånd för enskild
verksamhet med personlig assistans enligt LSS.
Försäkringskassan har uppgett att en stor vinst med 2013 års lagändringar är att myndigheten under år 2018 kommer att kunna lansera ett
nytt it-system för redovisning. Systemet innebär bland annat att alla
personliga assistenter finns registrerade hos Försäkringskassan och att
det då kommer att finnas en direkt koppling mellan en korrekt redovisning och utbetalningen av assistansersättning. I detta sammanhang
spelar också Försäkringskassans nya ordning med efterskottsbetalning in. I sitt svar på ISF:s rapport Assistansmarknaden – lönsamhet
och konkurrensförhållanden (ISF 2017:16) konstaterar Försäkringskassan att efterskottsbetalningen medfört minskade kostnader.62
Försäkringskassan efterfrågar i svaret lagstöd för att göra elektronisk
redovisning obligatorisk för assistansanordnarna. Det skulle effektivisera hanteringen av assistansersättningen ytterligare. Detta är
förändringar på administrativ nivå som bidrar till förenklad redovisning för brukaren, assistenterna och assistansanordnarna. Samtidigt
ökar statens möjlighet att kontrollera olika uppgifter som ligger till
grund för utbetalningarna.
Försäkringskassan har med 2013 års lagändringar visserligen fått
utökade möjligheter att kontrollera hur assistansersättningen används.
Men reglerna handlar framför allt om redovisningen av användningen
av assistansersättningen, om kontrollen av de personliga assistenterna
och om möjligheterna att utbyta uppgifter mellan olika myndigheter.
Försäkringskassan har inte fått ökade möjligheter att kontrollera med
vilken kvalitet den personliga assistansen faktiskt utförs.

61
62

Se 7 kap. 2 § socialtjänstlagen.
Försäkringskassan (2018).
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Diskussion, slutsatser och
rekommendation

Försäkringskassan menar att 2013 års lagändringar har haft en viss
positiv verkan, framför allt för myndighetens möjligheter att i handläggningen av assistansersättningen stoppa felaktiga utbetalningar.
Men samtidigt är det enligt Försäkringskassan inte möjligt att i dag
bilda sig en uppfattning om hur stor betydelse och effekt som lagändringarna har haft.
Försäkringskassans åtgärder för att efterleva lagändringarna, har i
huvudsak bestått i att genomföra ändringar i interna styrsystem och
anpassningar av den information som lämnas externt till brukare och
assistansanordnare.
Den här granskningen visar att Försäkringskassan inte på ett adekvat
och heltäckande sätt kan följa upp vilka eller hur stora effekter som
lagändringarna har gett upphov till. Det beror till stor del på att Försäkringskassan har mycket begränsade möjligheter att i sina nuvarande it-system följa upp de åtgärder som genomförts.
En påtaglig effekt av lagändringarna har varit att Försäkringskassan
har påbörjat utvecklingen av ett nytt it-system som ska stödja handläggningen av assistansersättning. Systemet är ännu inte färdigutvecklat och en slutleverans är planerad till september 2018. Avsikten
med systemet är att assistansansanordnare, brukare av personlig
assistans och personliga assistenter ska kunna registrera relevanta
uppgifter direkt i it-systemet, till exempel avseende vem som är
personlig assistent, den personliga assistentens ålder och hur mycket
assistenten arbetar. Ett annat syfte med it-systemet är att utbetalningen ska bli helt automatiserad. Manuell handläggning ska bara
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behöva ske när uppgifter saknas eller är felaktiga. Ytterligare ett syfte
är att systemet på ett enkelt sätt ska generera underlag för analys och
uppföljning.
ISF konstaterar att Försäkringskassan saknar övergripande information och data som möjliggör en uppföljning av vilka effekter som
2013 års lagändringar har haft.
ISF har noterat att IVO har dragit in ett antal tillstånd efter bland
annat anmälningar från Försäkringskassan om olämplig assistansverksamhet. Det är emellertid inte möjligt att veta om detta är ett
resultat av lagändringarna. Det är heller inte möjligt att veta om det
fusk och de fel som lagändringarna syftade till att reducera faktiskt
har minskat.
En slutsats som ISF drar av det som framkommit i granskningen, är
att Försäkringskassan, under de år som lagändringarna varit i kraft,
dröjt med att försöka få till stånd en övergripande utvärdering av de
nya arbetssätt och rutiner som myndigheten infört med anledning av
ändringarna. När det gäller en av ändringarna förklarar Försäkringskassan detta med att myndigheten inte fått i uppdrag att följa upp
effekterna (se avsnittet om Försäkringskassans rätt att sätta ned eller
dra in assistansersättningen). ISF menar att Försäkringskassan varken
beträffande nu aktuella eller andra, stora lagändringar, bör invänta
eventuella regeringsuppdrag innan myndigheten vidtar de åtgärder
som krävs för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten.
Vid sidan av rent administrativa och juridiska aspekter på assistansersättningen, finns även den betydelsefulla frågan om vilken kvalitet
som kan krävas när det gäller offentligt finansierad personlig assistans. Den personliga assistansen är redan genom sin utformning svår
att kontrollera och följa upp. Det beror på att avsikten med förmånen
är att den enskilde själv ska bestämma hur pengarna används och med
vilken kvalitet stödet ska ges. Därför har stödet konstruerats på så
sätt att Försäkringskassan betalar ut kontanta medel till den ersättningsberättade som i sin tur vanligen63 använder medlen för att köpa
personlig assistans. Den assistansberättigade och dennes assistansanordnare redovisar enbart att assistans har utförts. Hur den utförs
är en sak mellan den ersättningsberättigade och assistansanordnaren.
63

Så kallade egna arbetsgivare använder ersättningen till kostnader för personlig assistans,
men de är enbart några hundra personer.
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Denna princip blir också tydlig genom att reglerna för tillstånd för att
bedriva verksamhet med personlig assistans enbart gäller anordnarens
ekonomiska vandel. Här finns det en skillnad i förhållande till annan
omsorg, där det ställs krav på viss utbildning av personalen. På detta
vis har lagstiftaren med assistansreformen garanterat självbestämmandet för den assistansberättigade och samtidigt bidragit till en
avprofessionalisering av det samhälleliga stödet för målgruppen.
I propositionen om stöd och service till vissa funktionshindrade uttrycktes detta som att man därigenom ville bryta det förmynderi som
hade uppstått genom regelsystem utan flexibilitet inom handikappstödet.64
Mot bakgrund av förmånens uppbyggnad och syfte saknas i allt
väsentligt möjligheter för Försäkringskassan och IVO att ifrågasätta
med vilken kvalitet personlig assistans utförs av assistansanordnarna.
Kommunerna och Försäkringskassan är fortfarande i huvudsak bara
finansiärer av personlig assistans.
ISF rekommenderar regeringen att överväga att införa lagstöd som
tillåter att IVO granskar med vilken kvalitet personlig assistans utförs.

64

Prop. 1992/93:159, s. 44.
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