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Yttrande över betänkandet Översyn av 
insatser enligt LSS och 
assistansersättningen (SOU 2018:88) 

Ert Dnr: S2019/00088/SOF 

 

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, 

EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets 

uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för 

fri rörlighet på den inre marknaden och för liberaliseringar av 

handeln mellan EU och omvärlden samt globalt. 

 

Utifrån det uppdrag kollegiet har att verka för en väl 

fungerande inre marknad och värna den fria rörligheten har 

kollegiets granskning begränsats till de delar av utredningens 

förslag som berör förslagens överensstämmelse med EU-rätten 

och eventuella konsekvenser för EU-medborgare av förslagen. 

 

Kollegiet fungerar som Sveriges Solvit-center med uppdrag att 

hjälpa privatpersoner och företag som upplever hinder för den 

fria rörligheten inom EU. Vi arbetar genom dialog med 

berörda myndigheter i syfte att säkerställa att nationella 

myndigheter tolkar och tillämpar EU-rätten korrekt. Det är 

endast inom Solvit-verksamheten som kollegiet kommer i 

kontakt med frågor som berör personrörlighet. Solvit Sverige 

har hittills inte erfarenhet från att ha hanterat något ärende som 

har handlat om förmåner vid långvarigt vårdbehov, såsom 

assistansersättning eller insatser i LSS i förhållande till 

samordningen inom EU.  

 

Kollegiet välkomnar att utredningen har lämnat en mycket 

genomarbetad redogörelse för EU-rätten på området och 
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genomgång av hur de svenska förmånerna förhåller sig till 

bestämmelserna i förordning 883/20041 och därtill hur de sätts 

i sitt sammanhang utifrån de förslag som lämnats av 

kommissionens om förbättrade samordningsbestämmelser på 

området. 

 

Kollegiet lämnar ingen synpunkt på utredningens bedömning 

att insatserna i LSS är sociala trygghetsförmåner enligt 

förordningen och att assistansersättning och insatserna i LSS 

inte kan komma att föras in i bilagan över särskilda icke 

avgiftsfinansierade kontantförmåner.  

 

Ur ett generellt samordningsperspektiv är kollegiet positiv till 

förslaget om att kompetensen koncentreras till en myndighet 

som får hela ansvaret som behörig institution för insatserna 

enligt LSS i en samordningssituation. Kollegiet delar 

motiveringen till detta förslag utifrån att det underlättar för 

behöriga myndigheter i andra medlemsstater vid kontakter i 

samordningsfrågor. Det framstår även som positivt för 

regelefterlevnaden att kompetens vid komplexa bedömningar 

koncentreras till en institution, vilket även bedöms ge goda 

förutsättningar för en effektiv hantering av EU-medborgares 

rättigheter.  

 

Kollegiet har inte i övrigt någon kommentar på förslagen i 

betänkandet. 

 

 

Agnès Courades Allebeck 

Enhetschef 

Charlotte von Mentzer 

Utredare 

 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 883/2004 av den 29 april 2004 om 

samordning av de sociala trygghetssystemen 


