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Yrkande angående fusk med Assistansersättning 

 
Personer som erhåller ersättning för funktionsstöd är bland de grupper vi som samhälle 
behöver värna extra om. Att resurser som skall gå till dessa grupper felaktigt hamnar i 
skrupelfria människors fickor utan något vårdbehov är oacceptabelt och måste i största 
möjliga utsträckning bekämpas. Det skapar både moraliska problem om våra gemensamma 
skattepengar används vidlyftigt och kriminellt med liten påföljd som resultat. Men framförallt 
att resurser som avsätts till de assistansberättigade inte når dem, fullt ut.  

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.  

Förra veckan rapporterade Försäkringskassan att de krävde tillbaka 460 miljoner i felaktig 
utbetald assistansersättning, en ökning på 250%. Missbruket var ofta väl organiserat med 
många inblandade. Det behövs ett mycket aktivt samarbete mellan berörda myndigheter som 
exempelvis Försäkringskassan, Polismyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket för att 
förhindra och upptäcka denna typ av brottslighet. Även på kommunal nivå kan det finnas 
behov av ytterligare åtgärder för att hantera denna typ av brottslighet. Samtidigt är det viktigt 
att metoderna mot fusket inte leder till att människor med omfattande funktionsnedsättning 
inte får det stöd de behöver. Åtgärderna får inte innebära att enskildas assistansberättigades 
rättigheter och självbestämmande beskärs.  

Vi yrkar följande: 
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa för nämnden hur staden arbetar för att motverka fusk 
med assistansersättning. 
Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med funktionshinderrörelsen, identifiera 
situationer där risk för fusk inom assistansersättning bedöms vara som störst och redovisar 
för nämnden. 
Förvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med funktionshinderrörelsen, om nämnden efter 
ovanstående redovisning anser det nödvändigt, återkommer med förslag på ytterligare 
åtgärder för att förhindra missbruket.  
Förvaltningen får i uppdrag att årsvis sammanställa och redovisa för nämnden antalet 
ärenden med konstaterade oegentligheter samt kommunens kostnader för dessa. 
 
 
 
Åsa Hartzell (M)  Jens Adamik (L)  Karolina Mildgrim (KD)  
 

 

Eva Svensson (D) 

Protokollsbilaga 5. Nämnden för funktionsstöd 2021-01-20 § 35


