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Förvaltningsrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta,
följande synpunkter på förslagen i det remitterade betänkandet.

Även om det inte ingått i utredningens uppdrag vill förvaltningsrätten som
en allmän synpunkt framföra att det hade varit önskvärt om lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade setts över i syfte
att göra den tydligare och lättare att överblicka. Även en del av de nya
författningsförslag som föreslås skulle behöva ses över i det fortsatta arbetet
för att bli mer överskådliga och lättare tillgängliga, vissa paragrafer har blivit
för långa.

Förvaltningsrätten ställer sig positiv till förslaget om införande av två nya
grundläggande behov för att stärka rätten till personlig assistans, men anser
att förslagen behöver förtydligas ytterligare i det fortsatta arbetet. Det gäller
exempelvis hur bedömningen ska göras av vilka stödbehov som är av
tillräckligt kvalificerat slag för att ge rätt till assistans som ett grundläggande
behov.

Det är även önskvärt att förslaget rörande hur föräldraavdraget ska tillämpas
förtydligas ytterligare, bland annat med avseende på från vad avdraget ska
göras. Ska barns hjälpbehov på grund av ålder räknas med innan avdrag
görs?

Utredningen föreslår vidare att hänsyn ska tas till barnets bästa vid en
kommuns bedömning av barns rätt till personlig assistans. Det är önskvärt
att de hänsyn som ska tas vid bedömningen av vad som är barnets bästa
förtydligas särskilt som begreppet är vagt och det inte heller alltid behöver
vara till barnets bästa att få assistans, exempelvis om barnets behov bättre
skulle kunna tillgodoses på ett boende.
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I konsekvensanalysen bedöms att antalet enskilda som omfattas av insatsen
personlig assistans kommer att öka. Vilka konsekvenser utredningens förslag
kan komma att få för förvaltningsdomstolarna behöver analyseras i det
fortsatta lagstiftningsarbetet.
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