Underteckna inte Försäkringskassans blankett ”Räkning Assistansersättning” utan vidare!!
Försäkringskassan kräver av oss gode män och förvaltare som har huvudmän som erfordrar assistans
från ett assistansförtag att vi varje månad med vår underskrift på kassans blankett ”Räkning Assistansersättning” på heder och samvete - alltså under straffansvar - ska garantera att det antal timmar som
assistansbolagen äskar betalning för från kassan stämmer med verkligt antal arbetade assistanstimmar.
Utan denna vår försäkran vägrar Försäkringskassan sonika att betala ut ersättningen till assistansföretagen, och detta försätter naturligtvis oss gode män och förvaltare i en knepig situation där vi kan angripas från två håll, både från Försäkringskassan och från assistansföretagen; det är lätt att vi anklagas
för att inte sköta vårt arbete och att vi omöjliggör för huvudmännen att få sin assistans eftersom assistansföretagen naturligtvis upphör med sitt arbete om de inte får betalt.
Detta är ett systemfel och ett feltänk från Försäkringskassans sida som bottnar i att kassan i sina interna föreskrifter i förstone kräver att den som erhåller assistansen - våra huvudmän - på heder och samvete med sina underskrifter på den sagda blanketten ska försäkra att de har erhållit assistans det antal
timmar som assistansföretagen kräver betalt för.
I de fall våra huvudmän av en eller annan anledning - t ex av fysiska eller psykiska orsaker - inte kan
försäkra detta med sin namnteckning, vilket jag vill påstå är mycket vanligt, kräver kassan således att
vi gode män och förvaltare ska försäkra detta istället för våra huvudmän.
Den stora skillnaden i detta sammanhang mellan oss gode män och förvaltare och våra huvudmän är
dock att vi normalt inte är på plats när assistansen utförs, i motsats till våra huvudmän, och att vi därför faktiskt inte kan avge en försäkran till Försäkringskassan att våra huvudmän har erhållit assistans
det antal timmar som assistansföretagen kräver betalt för.
Min rekommendation till er är därför att ni endast skriver under en sådan försäkran om ni är helt säkra
på att antalet timmar som assistansföretaget kräver betalt för stämmer med verkligt antal arbetade timmar, vilket torde vara sällsynt.
I det fall ni inte är helt säkra på att assistansföretagets begärda ersättning är korrekt in i minsta detalj
kan ni gode män och förvaltare annars drabbas ytterst hårt, vilket faktiskt har skett.
I Södertälje tingsrätts mål B 2692-12 dömdes således en god man till fängelse i 2 år (!) och att betala
ett skadestånd om 1.813.438 kr (!!) till Försäkringskassan för felaktigt utbetald assistansersättning
efter det att hon med sin underskrift månad efter månad hade försäkrat att assistansföretaget hade redovisat korrekt antal arbetade timmar i den aktuella blanketten, vilket alltså inte var fallet.
Den gode mannen dömdes därför av tingsrätten för grovt bidragsbrott medelst osant intygande, vilket
sedermera fastställdes av överinstanserna.
Försäkringskassans nu sagda systemfel och feltänk måste ändras av kassan själv, men detta gör de inte
utan vidare. Det torde krävas både att vi får hjälp av Överförmyndarförvaltningen och att vi gemensamt gör klart för kassan att de måste ändra sina rutiner.
Jag själv vägrar - av sagda skäl och av ren självbevarelsedrift - underteckna sagd blankett men jag har
garanterat just min huvudmans fortsatta assistans genom att i skrift befullmäktiga en namngiven person - ägaren - på huvudmannens assistansföretag att själv underteckna Försäkringskassans blankett,
uttryckligen på eget ansvar och med en total friskrivning av mitt ansvar vilket - kors i taket - faktiskt
godtogs av kassan efter häftiga protester och ett och annat hårt ord, men detta håller inte i längden och
fungerade endast i detta fall då jag råkar ha ett fullständigt förtroende för just detta assistansföretag.
Ove Behrens
God man, förvaltare och advokat

