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Tilläggsyrkande angående – Verksamhetsnomineringar 

Förslag till beslut 
I nämnden: 

Nämnden för funktionsstöd översänder följande verksamhetsnominering till 

kommunstyrelsen utöver de nomineringar som förvaltningen har föreslagit: 

 

1. Förvaltningen ser över att arbetet de inlett med att motverka assistansfusk 

fortskrider och återkopplar regelbundet till nämnden om hur arbetet fortlöper och 

om det ger eventuella resultat.  

2. Förvaltningen ska aktivt arbeta med att hitta såväl åtgärder för att komma till 

rätta med eventuellt fusk av timmar inom boende med särskild service (BmSS) - 

där personal kan missbruka timmar genom att täcka upp för varandra under 

arbetspass, som vid eventuellt fusk inom personlig assistans i kommunen. 

3. En årlig sammanställning av föregående års besparing av assistansfusk 

redovisas som en informationspunkt i förvaltningens årsredovisning. 

Yrkandet 
Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket, i synnerhet när pengarna tas 

från de särskilt utsatta och sårbara. Det allt mer utbredda assistansfusket måste 

avslöjas och åtgärdas. 

Ansvaret för personlig assistans är idag fördelat mellan kommun och staten. En 

persons behov av assistans upp till 20 timmar i veckan tas om hand av 

kommunen. Om en person bedöms behöva mer än 20 timmars personlig 

assistans i veckan är det Försäkringskassans ansvar att utreda och bevilja 

ersättning. 

L, KD och D har i nämnden för funktionsstöd inkommit med ett skriftligt yrkande 

daterat den 20 januari 2021, där de gemensamt yrkat på att: 

”förvaltningen får i uppdrag att redovisa för nämnden hur staden arbetar för att 

motverka fusk med assistansersättning, att, i samverkan med 

funktionshinderrörelsen, identifiera situationer där risk för fusk inom 

assistansersättning bedöms vara som störst och redovisar för nämnden, att, i 

samverkan med funktionshinderrörelsen, om nämnden efter ovanstående 

redovisning anser det nödvändigt, återkommer med förslag på ytterligare 

åtgärder för att förhindra missbruket och att årsvis sammanställa och redovisa för 

nämnden antalet ärenden med konstaterade oegentligheter samt kommunens 

kostnader för dessa.” 
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SD har under samma möte bifallit yrkandet från M, L, KD och D. Vi har även yrkat 

på att den strategiska rapporten OLLE1 om hur personlig assistans och 

arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av organiserad brottslighet, 

ska tas i beaktning när förvaltningen utreder riskerna med assistansfusk i 

Göteborgs Stad. Detta tilläggsyrkande röstades dock ner av nämnden. 

Sverigedemokraterna är oavsett, tillsammans med M och L i nämnden för 

funktionsstöd övertygade om att det behövs ett aktivt samarbete mellan berörda 

myndigheter för att förhindra och upptäcka denna typ av brottslighet. Även på 

kommunal nivå finns det behov av ytterligare åtgärder för att hantera och 

förhindra denna typ av brottslighet.  

Människor med omfattande funktionsnedsättning ska naturligtvis få det 

berättigade stöd som de behöver och för deras skull är det av största vikt 

att vi på kommunnivå gör vad vi kan för att komma till rätta med systemet. 

Kombinationen av en rättighetslagstiftning (LSS) och en generöst utformad 

arbetskraftslagstiftning där behovsprövning åligger arbetsgivaren möjliggör ett 

grovt systemutnyttjande. Med starkt servicefokus och bristfälliga åtgärder och 

kontroller riskerar myndigheterna att bli möjliggörare för den organiserade 

brottligheten. När utsatta individer exploateras uppnås ekonomisk vinning. 

Funktionshindrade personer används som ”handelsvaror” och 

”intäktsgeneratorer” och det finns inslag av människohandel i branschen 

avseende såväl assistenter som brukare. 

Det är hög tid att nämnden under kommande verksamhetsår tar krafttag i dessa 

allvarliga och kostsamma problem, utreder och följer upp arbetet runt 

assistansfusk. 

 

 

 

 
1 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-

f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-

23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f7fe1935-26c5-4ba4-bf18-f76b501739b4/rapport-olle-nationellt-underrattelsecentrum-2020-09-23.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

