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Angående betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU
2018:88)
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerat betänkande.
Ett av utredningens uppdrag har varit att se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i
syfte att skapa en långsiktigt hållbar och kostnadsmässigt effektiv lagstiftning av insatsen
personlig assistans.
Utredningen föreslår ett antal förändringar och bedömer att dessa ska bidra till att utvecklingen av insatsen personlig assistans blir ekonomiskt hållbar. Bl.a. föreslås ett samlat huvudmannaskap och en differentiering av schablonbeloppet.
Ekobrottsmyndigheten anser att förslagen inte är tillräckliga för att nå en långsiktig och hållbar utveckling av insatsen personlig assistans. För att nå detta mål behöver ytterligare åtgärder vidtas. Krav på att anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till en insats är exempel på en åtgärd som skulle kunna fungera brottsförebyggande. Ekobrottsmyndigheten vill liksom i tidigare remissyttrande framhålla vikten av effektiva kontrollmekanismer och myndighetssamverkan för att i möjligaste mån kunna förhindra fusk, oegentligheter och överutnyttjande inom assistansersättningen (se myndighetens yttrande 2012-04-24
över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, SOU 2012:6).
Utredningen berör helt kort hur bedrägerier och andra oegentligheter påverkat kostnadsökningen, men landar i att problemen har minskat tack vare insatser från främst Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan. Ekobrottsmyndigheten anser att det behövs en djupare analys av vilken påverkan bedrägerier och andra oegentligheter har haft för
kostnadsutvecklingen 1. IVO har i rapporten Förslag till åtgärder gällande oseriösa assistansanordnare, daterad den 26 oktober 2020, lämnat ett antal förslag på åtgärder. Det är angeläget
att dessa förslag beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet i syfte att kunna skapa en långsiktigt hållbar och kostnadsmässigt effektiv lagstiftning av insatsen personlig assistansen.
I övrigt föranleder utredningens överväganden och förslag inga särskilda synpunkter från
Ekobrottsmyndighetens sida.

Se bl.a. annat Rapport från nationellt underrättelsecentrum: ”Olle - Strategisk rapport om hur personlig
assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet”, daterad 23
september 2020.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Eva Melander Tell deltagit. Verksjuristen Eva Bergholm Guhnby
har varit föredragande.
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