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Motion (2008:42) om ökad rättssäkerhet för
människor med personlig assistans

Förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.

Karin Norman
Stadsdelsdirektör

Kerstin Ohlsson
Avdelningschef

Sammanfattning
Motionären föreslår att det inte ska vara tillåtet att både vara personlig assistent
och god man/förvaltare till en person med funktionsnedsättningar mot bakgrund
av att en intressekonflikt kan uppstå mellan dessa roller som inte verkar för
brukarens bästa. Stadsdelsförvaltningen instämmer i motionärens uppfattning.
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Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom verksamhetsområde Äldre- och
funktionshindrade. Ärendet har behandlats av stadsdelsnämndens pensionärsråd
och handikappråd vid deras sammanträden den 19 januari 2009.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden har fått en motion om ökad rättssäkerhet för personer med
personlig assistans på remiss från Kommunstyrelsen för yttrande senast 2009-0205. Motionären Stefan Nilsson (mp) föreslår att Stockholms stad ska införa en
regel att den som är anställd som personlig assistent till en person med
funktionsnedsättning inte på samma gång kan vara dennes legala företrädare.
Detta mot bakgrund av den intressekonflikt som kan uppstå mellan brukarens
bästa och ett egenintresse som personlig assistent.
Förvaltningens synpunkter
Stadsdelsförvaltningen har inte någon direkt erfarenhet av en sådan situation som
beskrivs i motionen men håller ändå med motionären om att det finns en risk för
intressekonflikt som inte verkar för brukarens bästa.
Att både ha rollen som personlig assistent och legal företrädare är i de flesta fall
inte lämpligt och Stockholms stad bör verka för att detta inte tillåts.
Bilaga
Motion av Stefan Nilsson (mp) om ökad rättssäkerhet för människor med
personlig assistans
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