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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Sara Eriksson 

Socialnämnden 
2022-03-22 

Svar på motion: Utred potentiellt fusk inom LSS 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Utred fusk inom LSS  

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
föreslagit att Täby kommun ska utreda potentiellt fusk inom LSS. Motionären 
menar att det riskerar att finnas utbrett fusk kring reglerna för statlig 
assistansersättning som bland annat handlar om ekonomisk brottslighet, illegal 
migration samt våldsbejakande extremism.  

Socialnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till arbete som redan 
görs.  

Ärendet 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 
beskrivit att reglerna kring statlig assistansersättning utnyttjas i kombination 
med Sveriges regler kring arbetskraftsinvandring av organiserad brottslighet. 
Vidare beskriver motionären tre varningssignaler på att fusk kan förekomma i 
situationen runt en brukare. Dessa är anställning av närstående, stort vårdbehov 
och att brukaren är utlandsfödd eller har skador uppkomna utanför Sverige.  

Sammanfattningsvis föreslår motionären att Täby ska utreda potentiellt fusk för 
ca 75 berörda brukare inom LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). 
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Handläggning och uppföljning av assistans i Täby  

Det finns assistans beslutad både statligt (av Försäkringskassan i form av 
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken) och kommunalt (i form av 
personlig assistans enligt LSS). De ansökningar som inkommer till Täby kommun 
avser personlig assistans enligt LSS. Dessa handläggs och beslutas sedvanligt där 
den sökandes behov kartläggs. 

I utredningen inhämtas alltid intyg från hälso- och sjukvården, som ska styrka 
den sökandes behov utifrån vilka konsekvenser som en skada eller diagnos ger. 
Behovet ska vara varaktigt, det vill säga inte härröra från en övergående skada 
eller sjukdom. Det är behovet som ligger till grund för bedömning av antal 
timmar som den sökande kan få beviljat. Uppföljningar görs sedan löpande och 
på förekommen anledning. Vid uppföljning säkerställs om behovet fortfarande 
finns samt att stödet faktiskt utförs enligt de utredningsmöjligheter som finns. 

Det finns övergripande strukturer i kommunen som bidrar till att säkerställa att 
skattepengar används effektivt och säkert. Exempel på dessa är kommunens 
revision, socialnämndens interna kontrollplan samt upphandlingsregler, liksom 
regler för attest och hantering av jäv. Utöver detta har socialnämnden i 
verksamheten väl utarbetade rutiner för fakturahantering och uppföljning. Vid 
misstänkta oegentligheter runt enskilda brukare har kommunen möjlighet att 
begära ytterligare utlåtanden från hälso- och sjukvården och att samarbeta inom 
lagens möjligheter med Skatteverket, Försäkringskassan eller andra myndigheter. 
Kommunen följer den utveckling som sker på området vad gäller bland annat 
sekretessbrytande regler i vissa fall. 

Med hänvisning till ovanstående bedöms att motionen ska avslås.  

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Claes Lagergren 
Socialchef 
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Camilla Wass 
Avdelningschef funktionsnedsättning 

Bilagor 

- Motion Utred potentiellt fusk inom LSS daterad den 4 oktober 2021 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 
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