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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 december 2015 beretts tillfälle att 

avge yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, 

omsorg och forskning (SOU 2015:80). 

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot de förslag till nya 

lagstiftningsåtgärder som föreslås i betänkandet. Advokatsamfundet vill dock framhålla 

följande synpunkter samt i ett avseende förslag till kompletterande lagstiftningsåtgärd. 

 

Synpunkter och överväganden 

 

Betänkandet är uppdelat på så vis att det föreslås en ny lag som ska omfatta hälso- och 

sjukvård samt omsorgen, samt att lagförslagen som berör forskningen i stort inarbetas i 

redan befintliga författningar med uttryckliga hänvisningar till den nya lag som föreslås i 

utredningen. Advokatsamfundet har inte någon erinran häremot. 

 

Advokatsamfundet vill dock inledningsvis framhålla det angelägna i att det lagförslag som 

följer av promemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) antas senast i anslutning till att de 

författningsförslag som följer av nu aktuellt betänkande antas. Frågan om utformningen av 

lagstiftning som gäller framtidsfullmakter har inte omfattats av den nu aktuella 
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utredningens uppdrag. Advokatsamfundet vill emellertid i detta sammanhang framhålla 

samfundets synpunkter som lämnats i tidigare remissförfarande. 1 

 

Advokatsamfundets uppfattning är att den nu aktuella utredningen är väl genomarbetad 

och väl övervägd. Utredningens direktiv har bland annat varit att föreslå åtgärder som 

bygger på frivillighet, stöd och hjälp och inte någon form av tvång. Advokatsamfundets 

uppfattning är att utredningen upprätthållit direktivets intentioner i nu aktuellt avseende. 

 

Vidare bör framhållas att det framstår som angeläget att en tydlig lagstiftning kommer till 

stånd på området, då lösningar på de problem som kan tänkas uppkomma inom de olika 

områdena i dag löses enligt det sätt som vid varje tidpunkt framstår som mest 

ändamålsenligt. Advokatsamfundet delar således i huvudsak den problembeskrivning som 

lämnats i kapitel 11 i utredningen. Till denna problembeskrivning kan även läggas, även 

om inte detta varit det primära i utredningens direktiv, att det dessutom måste framstå som 

angeläget för samtliga yrkesverksamma, som på olika sätt kommer i kontakt med nu 

aktuella frågor, att dessa frågor regleras på ett tydligt sätt. 

 

Förslagen till lagstiftningsåtgärder bygger inte på någon form av tvång för den enskilde. 

Den enskilde har getts ett betydande utrymme för eget inflytande i fråga om valet av 

företrädare och den enskilde ska i görligaste mån i alla lägen hållas delaktig i 

beslutsprocesser som berör den enskilde. Mot denna bakgrund är det Advokatsamfundets 

uppfattning att lagstiftningsåtgärderna fyller ett godtagbart syfte och är tillräckligt tydliga 

att tillämpa i praktiken utan att lagförslagen inkräktar på den enskildes bestämmanderätt. 

 

Den enda egentliga reservation samt förslag till kompletterande lagstiftningsåtgärd som 

Advokatsamfundet har gentemot betänkandet, är frågan om vilket biträde som den 

enskilde som omfattas av lagförslagen ska ha rätt till i fråga om överklagandeprocessen, 

som föreskrivs i bland annat 35 § i förslaget om lag om stöd och hjälp till vuxna vid 

ställningstaganden till hälso- och sjukvård och omsorg i det skede då ett beslut enligt 10 § 

i nu aktuell föreslagen lag har överklagats av den enskilde. Detta gäller även i förhållande 

till forskningsområdet, då där aktuella lagförslag hänvisar till nu aktuellt lagförslag i 

tillämpliga delar. Advokatsamfundets uppfattning är att ett sådant beslut som avses i 10 § 

i lagen, självfallet måste gå att överklaga och att detta även följer av allmänna principer i 

fråga om myndighetsutövning i förhållande till enskild individ. Således är 

Advokatsamfundets uppfattning att det, alldeles oaktat den bedömning som görs i 

utredningen i avsnitten 13.4.4 och 13.4.5 om att överklaganden kan förväntas bli sällsynta, 

är en absolut ovillkorlig förutsättning att rätten till överklagan införs på sätt som 

föreslagits. 

 

Advokatsamfundet vill i detta sammanhang understryka att det inte är en godtagbar 

ordning att enskild som överklagat visst beslut i sådan process som därvid kommer att 

föras i förvaltningsdomstol, har att förlita sig till stöd och hjälp av en god man eller 

förvaltare enligt föräldrabalken (se avsnittet 13.4.5 och särskilt mitten på s. 528 i 

                                                
1
 Advokatsamfundets remissyttrande den 22 september 2014 över promemorian Framtidsfullmakter 

(Ds 2014:16). 
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utredningen). Detta med hänsyn till att den enskilde som överklagat ett sådant beslut, som 

det nu är fråga om, kan förväntas ha behov av juridisk kompetens i det skede ett sådant 

beslut har överklagats till förvaltningsdomstol. Med hänsyn till att såväl gode män som 

förvaltare i allmänhet inte kan förväntas besitta särskild kunskap och expertis på det 

juridiska området, är det inte en godtagbar ordning att låta den enskilde förlita sig till ett 

sådant företräde som utredningen i nu aktuellt avseende hänvisar till. Advokatsamfundets 

uppfattning är att det i den fortsatta beredningen över nu aktuella lagförslag måste 

tydliggöras en uttrycklig rätt till ett offentligt biträde i sådana överklagandeprocesser som 

avses i 35 § i nu aktuell föreslagen lag (till vilken det också hänvisas till i lagförslaget på 

forskningsområdet). Med hänsyn till den nuvarande och gällande utformningen av 1 § lag 

(1996:1620) om offentligt biträde, är det erforderligt att en reglering införs i de lagförslag 

som nu läggs fram om att rätt till offentligt biträde föreligger i sådana fall som när ett 

beslut överklagas till förvaltningsdomstol. Mot bakgrund härav, bör en sådan uttrycklig 

rätt till offentligt biträde läggas till i lagförslaget, lämpligen som ett ytterligare stycke i 

35 §, för att säkerställa att enskild som överklagat ett sådant beslut enligt 10 § i föreslagen 

lag, ges ett fullgott juridiskt biträde i de överklagandeprocesser som förs i 

förvaltningsdomstol. 

 

Avslutningsvis ska framhållas, vilket också utredningen i viss mån varit inne på i sitt 

betänkande, att för att nu aktuella lagstiftningsåtgärder ska få det avsedda syftet torde en 

omfattande informationskampanj i förhållande till allmänheten krävas. Härvid bör det 

säkerställas att lämplig myndighet erhåller sådant särskilt uppdrag från regeringen. I 

sammanhanget kan också särskilt noteras att utredningen föreslagit såväl vägledning för 

tillämpningen av lagstiftningen som vissa utbildningsåtgärder för personal och företrädare 

inom vården och omsorgen. Dessa förslag är bra och ändamålsenliga. Dessa förslag bör 

dock även kompletteras med informationskampanjer riktade gentemot allmänheten, så att 

framför allt frågan om framtidsfullmakter får det avsedda genomslaget även i praktiken. 
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