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Remiss av betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med
assistansersättning (SOU 2012:6)
(S2012/1273/FST)
I betänkandet föreslås bl.a. att det ska införas en ny bestämmelse i 9 c § 1 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt den
bestämmelsen ska ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans enligt
9 § 2 inte lämnas för assistans som utförs av bl.a. någon som företräder en
assistansberättigad som har fyllt 18 år i egenskap av god man, förvaltare eller
ombud. En ändring med motsvarande innebörd föreslås i 51 kap. 16 § 1 socialförsäkringsbalken, SFB.
Enligt ordalydelsen omfattas varje form av uppdrag som ombud av de föreslagna
bestämmelserna i 9 c § LSS respektive 51 kap. 16 § SFB. Ett uppdrag som ombud
kan vara tillfälligt och begränsat till att avse exempelvis utförandet av ett enstaka
bankärende eller inköp. Syftet med förslaget synes dock vara att bestämmelserna
ska gälla för ombud som företräder den funktionshindrade i ärenden som rör
personlig assistans. Detta bör enligt min mening framgå av lagtexten.
Jag vill också tillägga att i förslaget till ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade har ordet ”vissa” fallit bort i rubriken och i
första meningen i det inledande stycket (s. 27 i betänkandet).
Såvitt gäller utredningens förslag för att förbättra rutiner och kontroll hos
Försäkringskassan vill jag framhålla att jag delar utredningens uppfattning om
vikten av kvaliteten på myndighetens första beslut. En snabb genomströmning är i
och för sig viktig men får inte prioriteras framför en noggrann utredning och
kontroll av om försäkringsvillkoren är uppfyllda.
Utifrån de synpunkter som JO har att beakta föranleder inte bestänkandet några
kommentarer i övrigt.
Jag har i ärendet samrått med justitieombudsmannen Lilian Wiklund.
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