Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till LSS-kommittén
(S 2004:06)

Dir.
2007:109

Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007
Sammanfattning av tilläggsuppdraget
LSS-kommitténs uppdrag utvidgas till att kommittén även ska
− lämna författningsförslag som innebär att assistansersättning som utbetalats till en assistansberättigad som inte själv
är arbetsgivare endast får användas till att betala assistansanordnare,
− lämna författningsförslag som innebär att en assistansanordnare inte får betala ut ersättning eller andra ekonomiska
förmåner till en assistansberättigad samt att en assistansberättigad inte får ta emot ersättning eller andra förmåner från
en assistansanordnare.
− lämna författningsförslag på ytterligare reglering av
återbetalningsskyldighet i det fall assistansersättning lämnats, tagits emot eller i övrigt använts i strid med de föreslagna bestämmelserna,
− se över om det finns behov av ytterligare sanktioner än de i
brottsbalken och bidragsbrottslagen (2007:612) vid användning av assistansersättning i strid med de föreslagna bestämmelserna och, om så är fallet, lämna förslag på sådana
sanktioner, samt
− lämna författningsförslag på hur Försäkringskassan ska
kunna kontrollera att bestämmelserna om användning av
assistansersättning efterlevs.
Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2007.
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Bakgrund
Med stöd av regeringens bemyndigande den 15 juli 2004 (dir
2004:107) gav det dåvarande statsrådet Andnor en parlamentariskt kommitté i uppdrag att göra en översyn av personlig
assistans för vissa personer med funktionshinder (S 2004:06).
Regeringen har därefter gett den parlamentariska kommittén
fyra tilläggsuppdrag för att
1. analysera förutsättningarna för att införa krav på tillstånd
för verksamheter med personlig assistans (dir. 2004:179),
2. ta hand om Försäkringskassans rapport Reglering av kostnader och ekonomisk kontroll av den statliga assistansersättningen – förslag till skärpta regler, och behandla den
inom ramen för kommitténs delbetänkande (dir 2005:66),
3. göra en bred översyn av lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och se över vem
som ska vara huvudman för LSS (dir 2006:68), samt
4. undersöka hur personer med psykiska funktionshinder som
ingår i personkrets 3 enligt LSS ska få tillgång till
meningsfull sysselsättning som ryms i insatsen daglig verksamhet enligt LSS (dir 2007:84). Utredningen ska enligt
direktiven redovisa sitt slutbetänkande den 30 juni 2008.
Uppdraget
Assistansersättning som utbetalats till en assistansberättigad
person som inte själv är arbetsgivare ska endast få användas
till att betala assistansanordnare
Kommittén ska
− lämna författningsförslag som innebär att assistansersättning som utbetalats till en assistansberättigad som inte själv
är arbetsgivare endast får användas till att betala assistansanordnare.
Assistanskommittén, som år 2006 byte namn till LSSkommittén, redovisade i delbetänkandet På den assistansberättigades uppdrag (SOU 2005:100) att det i olika samman-
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hang förekommit felaktig användning av assistansersättning.
Bland annat förekommer att vissa assistansanordnare erbjuder
den assistansberättigade överskott av assistansersättningen som
kan användas för fri konsumtion. Det finns i dag inte någon
uttrycklig reglering i LSS eller i lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) som hindrar att en assistansanordnare, som
på uppdrag av den assistansberättigade får ersättning från Försäkringskassan, betalar en viss summa till den assistansberättigade eller betalar ersättning till en assistansberättigad för
att denne ska välja att sluta avtal med assistansanordnaren.
Regeringen anser att det är av synnerlig vikt att assistansersättning endast används till kostnader för personlig assistans.
Kommittén ska därför lämna förslag som innebär att – i de fall
den assistansberättigade väljer att anlita en assistansanordnare –
assistansersättning som utbetalats till en assistansberättigad
endast ska få användas till att betala assistansanordnare. Med
assistansanordnare avses här den som den assistansberättigade
köper assistanstjänster av. Det kan vara exempelvis ett kooperativ, ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild person som
är näringsidkare med F-skattsedel. Kommitténs förslag ska även
innehålla bestämmelser som reglerar inom vilken tidsperiod
som pengarna ska ha använts till att köpa assistans.
Av 12 § LASS följer att Försäkringskassan i vissa fall kan
betala ut assistansersättning till någon annan person än den
assistansberättigade, exempelvis till en god man eller förvaltare.
Kommittén ska lämna förslag som medför att även vid utbetalning till någon annan än den assistansberättigade ska assistansersättningen endast få användas till att betala assistansanordnare.
En assistansanordnare får inte betala ut ersättning eller andra
förmåner till en assistansberättigad och en assistansberättigad
får inte ta emot ersättning eller andra förmåner från en
assistansanordnare
Kommittén ska
− lämna författningsförslag som innebär att en assistansanordnare inte får betala ut ersättning eller andra ekonomiska
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förmåner till en assistansberättigad samt att en assistansberättigad inte får ta emot ersättning eller andra förmåner från
en assistansanordnare.
Som redovisats ovan förekommer det att vissa assistansanordnare erbjuder den assistansberättigade överskott av assistansersättningen som kan användas för fri konsumtion. För att assistansersättning inte ska användas på detta sätt behövs ett uttryckligt förbud mot att en assistansanordnare betalar ut ersättning eller andra förmåner till en assistansberättigad.
Det är även lämpligt att införa ett förbud för den assistansberättigade att ta emot ersättning eller andra förmåner från en
assistansanordnare.
De regler som föreslås ska vara tillämpliga både när
assistansersättningen betalas ut från Försäkringskassan direkt
till assistansanordnaren eller annan person och när pengarna
betalas ut från Försäkringskassan till den assistansberättigade
själv, och denne därefter betalar till en assistansanordnare.
Kommittén ska även överväga om det finns behov av
undantag från förbudet, t.ex. om den assistansberättigade är
aktieägare i ett bolag som är assistansanordnare och, om behov
finns, lämna förslag på undantagsbestämmelser.
Återbetalningsskyldighet av assistansersättning och sanktioner
Kommittén ska
− lämna författningsförslag på ytterligare reglering av
återbetalningsskyldighet i det fall assistansersättning lämnats, tagits emot eller i övrigt använts i strid med de föreslagna bestämmelserna, samt
− se över om det finns behov av ytterligare sanktioner än de i
brottsbalken och bidragsbrottslagen (2007:612) vid användning av assistansersättning i strid med de föreslagna bestämmelserna och, om så är fallet, lämna förslag på sådana
sanktioner.
För att förbud mot viss användning av assistansersättningen ska
efterlevas, bör det finnas sanktionsmöjligheter. Kommittén ska
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därför lämna förslag på reglering av återbetalningsskyldighet
vid felaktig användning av assistansersättning.
Mot bakgrund av den nya bidragsbrottslagen och brottsbalkens bestämmelser ska kommittén se över om det finns behov av ytterligare sanktioner vid användning av assistansersättning i strid med de föreslagna bestämmelserna och, om så är
fallet, lämna förslag på sådana sanktioner.
Försäkringskassans kontrollmöjligheter av
assistansersättningens användning
Kommittén ska
− lämna författningsförslag på hur Försäkringskassan ska
kunna kontrollera att bestämmelserna om användning av
assistansersättning efterlevs.
Det är viktigt att Försäkringskassan har möjlighet att kontrollera
att bestämmelserna efterlevs. Det kan ske genom att det införs
bestämmelser som medger att Försäkringskassan kan kräva in
vissa uppgifter från den assistansberättigade, assistansanordnaren eller banker. Det kan också ske genom att den assistansberättigade, som villkor för ersättning, ska lämna sitt medgivande
till vissa kontroller. Ett annat alternativ är att den assistansberättigade ska redovisa att utbetalning av hela ersättningen gjorts
till en assistansanordnare.
Redovisning av uppdraget
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2007.
(Socialdepartementet)

