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Remissvar – SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Utifrån de intressen som Åklagarmyndigheten har att beakta finns ingen erinran
mot förslagen i betänkandet, men följande synpunkter lämnas.
Det är viktigt att det i ny lagstiftning på detta område finns kontrollmekanismer
hos de utbetalande myndigheterna som är effektiva så att fusk och missbruk med
exempelvis assistansersättning upptäcks och stoppas. Det är också angeläget att
det skapas förutsättningar som leder till att brott förebyggs. I betänkandet har
inte dessa aspekter berörts på något ingående sätt. Exempelvis skulle införandet
av en skyldighet att anmäla ändrade förhållanden eller ytterligare kontroller ske
av t.ex. inlämnade intyg, kunna vara åtgärder som kan vara positiva sett ur ett
brottsförebyggande perspektiv.
Det finns påtagliga risker för att den organiserade brottsligheten utnyttjar
möjligheterna till ersättning på LSS-området Det finns många exempel på
brottsutredningar gällande bl.a. assistansbedrägerier och människohandel, något
som belyses bl.a. i Nationellt underrättelsecentrums strategiska rapport om hur
personlig assistans och arbetstillstånd otillbörligt och systematiskt utnyttjas av
organiserad brottslighet (från september 2020). Dessa risker och sätt att
minimera dem är inte alls belysta i betänkandet, vilket är en brist. I det fortsatta
lagstiftningsarbetet bör dessa aspekter övervägas. I avsnitt 17.4.6 i betänkandet
konstateras att brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet inte påverkas
av förslagen i någon nämnvärd utsträckning. Denna bedömning ifrågasätts
således.
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I övrigt föranleder betänkandets förslag ingen ytterligare kommentar från
Åklagarmyndighetens sida.

Detta beslut har fattats av överåklagaren Lennart Guné efter föredragning av
kammaråklagaren Malin Eriksdotter. I den slutliga handläggningen av ärendet
har också överåklagaren Astrid Eklund deltagit.
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