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Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp nya regler för personlig assistans och
assistansersättning
Regeringens beslut

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att
följa upp och analysera effekterna av de ändringar i lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade och i socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 juli 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9,
bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115).
ISF ska också följa upp de åtgärder som Försäkringskassan vidtagit för
att utveckla styrning och organisation i syfte att effektivisera handläggningen och kontrollen av ärenden inom assistansersättningen. ISF ska
även följa Försäkringskassans arbete med att utveckla ett ändamålsenligt
it-stöd för handläggning och kontroll av ärenden om assistansersättning.
ISF ska göra en bedömning av om kompletterande åtgärder behöver
vidtas för att förhindra oegentligheter, överutnyttjande eller andra
orsaker till felaktiga utbetalningar. Om så är fallet, ska ISF lämna förslag
på sådana åtgärder. ISF ska även lämna förslag på ytterligare åtgärder om
man finner att det behövs för att förbättra handläggning, beslut, utbetalningar och kontroll av ärenden om assistansersättning.
Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och
omsorg och Försäkringskassan. ISF bör även samråda med relevanta
myndigheter och organisationer samt Sveriges Kommuner och
Landsting.
ISF ska lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 15 december 2015 och en slutlig
redovisning senast den 15 december 2017. Redovisningarna ska hänvisa
till det diarienummer som detta beslut har.
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Bakgrund

I Budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9,
s. 248 f.) angav regeringen att ISF bör ges i uppdrag att följa upp och
utvärdera föreslagna lagändringar.
I propositionen framhöll regeringen att det är angeläget att förslagen
som genomförs inte strider mot lagstiftningens mål och allmänna inriktning. Det framhölls vidare att det är betydelsefullt att förslagen är väl
avvägda och motverkar fusk och felaktigheter.
Enligt Försäkringskassans regleringsbrev för 2013 gäller nya mål för assistansersättningen. Enligt det ena målet ska Försäkringskassan effektivisera kontrollen av assistansersättningen, effektivisera handläggningen
och förbättra utredningarnas kvalitet samt öka kvaliteten och säkerheten
i besluten, särskilt i det första beslutet om assistansersättning. Enligt det
andra målet ska myndigheten vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen för att effektivisera beslutsstöd, kontroll och informationsförsörjning.
Försäkringskassan ska enligt regleringsbrevet redovisa måluppfyllelse
och genomförda insatser för att uppnå målen. Försäkringskassan ska
också redovisa hur myndigheten utifrån sin kompetens och sitt myndighetsansvar utformat styrformer som innebär att beslut, utbetalningar
och kontroll av assistansersättningen förbättras.
Närmare om uppdraget

Uppföljningen och analysen bör ge information om hur de beslutade
lagändringarna har bidragit till att undanröja oegentligheter, överutnyttjande och andra orsaker till felaktiga utbetalningar. De bör även
ge information om hur reglerna fungerat i övrigt och exempel på konsekvenser som reglerna fått för dem som berörs av förslagen.
Uppföljningen bör även innehålla en bedömning av om de nya bestämmelserna inneburit ökade kostnader för myndigheter när det gäller
administration, handläggning och tillsyn. I detta sammanhang är det
angeläget att bedöma den samlade kostnadsbilden för staten. Det är
vidare angeläget att frågan om den enskildes rättigheter och skyldigheter
i förhållande till ökade möjligheter till uppföljning och kontroll uppmärksammas.
I den del av uppdraget som omfattar Försäkringskassans åtgärder för
effektiviseringar inom området, ska ISF bedöma och rapportera bl.a.
om Försäkringskassan vidtagit nödvändiga åtgärder för att utveckla sin
organisation och styrning i syfte att förbättra handläggning, beslut,
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utbetalningar och kontroll för att uppfylla de mål som anges i
myndighetens regleringsbrev.
På regeringens vägnar

Maria Larsson
Inger Laudon
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