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Datum Vår beteckning 

2022-01-28 FK 2021/017825 

Justitiedepartementet 

103 33 Stockholm 

Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering 
m.m. (SOU 2021:88)
(Ju2021/03785) 

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 

Avsnitt 5.3.8 Personlig assistans 

Försäkringskassan tillstyrker förslaget. 

De uppgifter i Migrationsverkets beslut om avslag på ansökan om arbetstillstånd som i 
dagsläget omfattas av sekretess bedöms nödvändiga för att förbättra Försäkrings-
kassans möjligheter att upptäcka missbruk och brottslighet inom assistansbranschen 
och därmed förhindra och minska antalet felaktiga utbetalningar inom denna bransch. 
Uppgifter som kommer in till myndigheten i ett socialförsäkringsärende omfattas av  
28 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Ett kontinuerligt och systematiserat mottagande av aktuell information skulle innebära 
förbättrade kontrollmöjligheter för Försäkringskassan och skulle förenkla ett sådant 
arbete. Uppgifterna som omfattas av den föreslagna informationsskyldigheten skulle 
vara av betydelse för Försäkringskassans kontrollutredningar, som kan utmynna i bl.a. 
minskning, indragning och återkrav av assistansersättning, vid beslut om utbetalning av 
assistansersättning samt för utredning av betalningsmottagare och om anmälan ska 
göras till Inspektionen för vård och omsorg.  

Utifrån ovanstående skulle förslaget innebära kostnader för Försäkringskassan såväl 
administrativt som utredningsmässigt då informationen från Migrationsverket får antas 
medföra ett ökat antal utredningar avseende assistansersättningen.   

Övriga synpunkter m.m. 

Försäkringskassan har tidigare, i en skrivelse till regeringen (dnr 6346-2020), föreslagit 
en ändring av bestämmelsen i 110 kap. 14 § socialförsäkringsbalken som ger 
Försäkringskassan rätt att fråga om andra personer än den försäkrade när det har 
betydelse för bedömningen av frågan om ersättning eller i övrigt för tillämpningen av 
balken. En sådan ändring skulle innebära att mer fullständiga och gedigna utredningar 
kan ske av såväl ärenden gällande assistansersättning som i andra ärendeslag och på 
så sätt förhindra felaktiga utbetalningar.  

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 
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Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av 
avdelningscheferna Marie Axelsson och Sandra Petersson och rättslig expert Frida 
Englund, den senare som föredragande. 

Mikael Westberg 

Frida Englund 
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