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Motion av Stefan Nilsson (mp) om ökad rättssäkerhet för människor med personlig
assistans
Bland människor som har personlig assistans är det en liten grupp som kan betraktas som
särskilt utsatta. Det handlar om de med förståndshandikapp eller förvärvad hjärnskada.
Det är idag möjligt att vara anställd som personlig assistent åt en person och samtidigt vara
dennes god man/förvaltare; dvs dennes företrädare. I enskilda fall kan ett sådant arrangemang
visserligen fungera väl, men det finns en påtaglig intressekonflikt mellan vad som är
brukarens bästa och vad som är den gode mannens respektive den personliga assistentens
egenintresse.
Det finns många fall där en företrädare både är anhörig till en vuxen person och samtidigt är
dennes personliga assistent. Det finns naturligtvis också flera fall där det inte finns något
anhörigförhållande utan bara kopplingen företrädare och personlig assistent. Detta är det
viktiga; att det är olämpligt att företräda en persons bästa och samtidigt vara personlig
assistent åt denna person. Att i en sådan situation t ex ojävigt bedöma om personen får bäst
livskvalitet av att bo i ett gruppboende eller i egen lägenhet med personlig assistans är mycket
svårt. Om företrädaren kommer fram till att gruppboende är det bästa innebär ett beslut om
flyttning till gruppboende samtidigt att denne förlorar hela eller en del av sin försörjning.
I ett rättsamhälle borde det vara en självklarhet att denna typ av jävsförhållande undviks för
att undvika rättsosäkerhet hos några av de allra mest utsatta i vårt samhälle. Sveriges
kommuner och landsting beslutade på sin kongress 2007 (sedan Miljöpartiet motionerat om
problemet) att föreslå regeringen att familjebalken ändras, så att det inte är möjligt att vara
personlig assistans och företrädare åt samma person. Om en sådan lagändring blir av i
framtiden är dock mycket oklart. Därför bör Stockholms stad införa en regel med
motsvarande syfte.
Jag föreslår att den som är anställd som personlig assistent åt en person av
överförmyndarnämnden inte ska kunna förordas som företrädare åt samma person. Detta
skulle innebära en ökad rättssäkerhet åt människor som har både personlig assistent och god
man eller förvaltare.
Jag föreslår att fullmäktige beslutar att
en regel ska införas som innebär att den som är anställd som personlig assistent åt en person
av övermyndarnämnden inte ska kunna förordas som företrädare åt samma person
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