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Datum: onsdag 17 februari 2016  
 
Tid: 13.00 – 16.00 
 
 
Plats: LM Ericssons väg 30 Telefonplan. Mötesrum Öringen vån 2 
 

Dagordning 
 

1. Inledning och information om Försäkringskassans hantering av 
utlämnandet av kundlistor. 
 Therese Karlberg, 30 minuter 
 

Uppgifter har tagits ut på ca 40 företag. Person, företag samt dotterbolag 
är anmälda till IVO och Polisen. Rättsprocessen är igång. Möjligheten att 
plocka ut personuppgifter i FK:s register är nu kraftigt begränsad. FK ser 
allvarligt på det inträffade, men har i dagsläget inte för avsikt att direkt 
kontakta varje enskild brukare. Endast två kunder/brukare har hört av sig 
och FK anser att risken finns att det blir ännu värre om de kontaktar varje 
enskild kund/brukare. Inga uppgifter om personer med skyddad identitet 
har läckt ut. 

 
 

2. Sammanfattning av slutrapport över regeringsuppdrag – analys av 
antal ökade timmar inom assistansersättning. 
Cecilia Eek, 20 min 
 

Uppdrag – kartlätta assistansens utveckling. 
Rapporten lämnades till regeringen 15/12 2015. Antalet 
assistansmottagare har ökat med 10 300 personer, från 6 100 till 16 400 
personer sedan 1994.  
Sedan 2009 har ökningen avstannat. FK bedömer att ändrad normering har 
bidragit till att ökningen har avstannat och uppskattar att 1900 personer 
har fått assistans tack vare ingående kunskaper (det femte grundläggande 
behovet).  
 
Två lagändringar förklarar 45 % av antalsökningen. Ökningen per vecka 
har ökat från 67 till 124 timmar. Personer som haft assistans några år får 
flera timmar än de som nybeviljats.  
 
Något snabbare ökning för personkrets 1 än krets 3. Personkrets 2 beviljas 
flest timmar. Svårt att analysera vad timökningen beror på.  
 
Andel som har valt en privat anordnare har ökat och är i dag ca 65 %. I 42 
% av nybeviljanden har den sökande ett ombud från ett assistansföretag. 
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Handläggare upplever att andelen ökade privata anordnare förändrat 
utredningssituationen. Om man byter från kommun till privat anordnare 
ökar timmarna med i snitt 8 timmar. Detta är ett konstaterande som FK 
redogör för utan vidare analys (de borde haft med ngn kommentar om att 
K ofta verkställer fler timmar än vad som anges i beslutet). Handläggare 
uppger att de saknar måttstock och att det är svårt att bedöma tid och 
avgöra vad som är rimligt vilket FK bedömer har bidragit till timökningen.  
Personliga behov har inte definierats i lag, förarbeten, rättspraxis eller 
normering. 
 
 

3. Regleringsbrev  
Therese Karlberg, 5 min 

 
Enligt regleringsbrevet 2016 ska FK: Försäkringskassan ska bidra till att bryta 
utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. 
 
FK tycker själva att det är ett tämligen märkligt regleringsbrev, liknar ett 
ministerstyre. RBU lyfte frågan huruvida regeringen kan lämna ett 
regleringsbrev som innebär en styrning av tillämpning av lagen och undrar 
samtidigt: Hur kommer FK att hantera detta? 
FK återkommer med hur de tänker lägga upp arbetat kring normeringen. 
För att lyckas nå regleringsbrevets mål kommer normeringsarbetet bli 
centralt i detta (som kan leda till minskning eller ökning av timmar, 
troligen det förstnämnda). Även bättre kontroller av brukare och företag.  
 
 

4. Strategiskt initiativ   
Daniel Johansson, 30 min 

 
FK har ett initiativ som kallas för: Ingen brottslighet inom 
assistansersättning existerar. Ett steg mot nollvision till 2020. Syftet med 
initiativet är att eliminera ett brottsligt nyttjande och värna legitimitet i 
försäkringen och minska det mänskliga lidandet.  
 
Målet är att kostnaden ska minskas med 2-3 miljarder till 2021. Vi förde en 
diskussion kring vikten av att FK har rätt utgångsläge i detta arbete, dvs. 
hur omfattande är fusket idag. Antagandet på 2-3 miljarder är sex år 
gammalt och behöver ses över och underbyggas med fakta, som inte finns 
i dagsläget.  

 
Målet för initiativet ska nås genom förstärkt kontroll i handläggningen före 
beslut om ersättning, förstärkt kontrollutredning efter beslut genom intern 
eller extern kontroll. Och samverkan med andra myndigheter/partner. 
 
FK uppskattar mycket det initiativ Vårdföretagarna har tagit till att samla 
alla centrala myndigheter för att diskutera hur vi kan få bort brottsligheten 
inom branschen. 
 

 
Paus, 10 min 
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5. Status IT-utveckling och efterskottsbetalning. 
Christine Liljendahl och Carl-Johan Hardt, 40 min 

 
Ny blankett för tidsredovisning kan släppas tidigast vecka 12, arbetet med 
förändrad räkning pågår. Ett arbete pågår även för möjligheten att skicka 
in tidsredovisning elektronisk till september 2016. Assistansräkning 
kommer inte att vara möjlig att skicka elektroniskt, FK anger att 
möjligheten till detta sannolikt inte kommer vara klart före hösten 2018.  
 
Strikt övergång till efterskott gäller from oktober 2016, innebärande att 20 
oktober sker ingen preliminär utbetalning och timmar för efterskott ska 
redovisas from 1 oktober. 
 
För personer med högre timbelopp kommer övergången att ske vid start av 
ny avräkningsperiod efter oktober. Detta är fortfarande avhängigt 
förordningsförändring som troligen blir klar inom en snar framtid. 
 
FK kommer att ha ytterligare en utbetalningsdag from november 2016: 
 

- Utbetalningsdagar blir den 5e och 20e varje månad 
- Sista inlämningsdatum kopplat till varje utbetalningsdatum 

 
Vad gäller tidigare begäran om att få inrapporteringsdatum senarelagt till 
tidigast den 8:e, kommer det inte att bli av då FK inte hinner med sin 
handläggningshantering.  
 
Anordnargruppen lämnade än en gång önskemål om möjlighet att få 
bekräftelse när räkningen har skickats in så att anordnaren vet det. FK har 
med denna fråga i sitt arbete men just nu så kan detta endast ske genom 
att handläggaren manuellt ger denna info till anordnaren vilket inte är 
aktuellt. 
 
FK kommer att tolka nuvarande föreskrift snävare, innebärande att 
ersättning inte betalas ut om redovisning lämnas in senare än den 5:e 
månad två. Enligt nuvarande lydelse i föreskriften kan FK neka ersättning 
vid försenad inrapportering men har valt att tillämpa föreskriften 
generösare. Eftersom FK ska göra en översyn av föreskriften och förfogar 
över möjligheten att skapa en annan tillämpning, har vi möjlighet att 
påverka. Vi påtalade för FK att deras redogörelse för denna hantering 
indikerar att man vill göra en besparing på 5-10%.  
 
Vi lämnade önskemål om att FK ordnar separata möten för att diskutera 
efterskott i mindre grupper istället för den tidigare referensgruppen. FK 
återkommer i frågan. 
 
Se PPT. 
 
 

6. Psykisk funktionsnedsättning/ICF  
Carl Höckerfelt Försäkringsmedicinsk koordinator, 40 min.   

 
Carl Höckerfelt, Försäkringsmedicinsk koordinator, var på plats för att 
svara på frågor. JAG presenterade fem fall beskrivningar över hur 
tillämpningen av det 5:e grundläggande behovet har påverkat rätten till 

 
 
 



 
 

INBJUDAN 
 
4 (4) 

 Datum  
 2016-02-09  
 

assistans. FK tog med sig kritiken och har en intern diskussion om 
tillämpningen. 
 
Försäkringsmedicinska rådgivare finns att tillgå för handläggaren och om 
denna tillfrågas ska detta dokumenteras i beslutsunderlaget.  
 
 
Avslutning 
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