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Sammanfattning 
 
År 1994 implementerades handikappreformen lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade i Sverige. Lagen har för syfte att tillförsäkra personer med funktionshinder 
goda levnadsvillkor genom ett antal insatser, däribland personlig assistans. Vid införandet av 
lagen var förväntningarna stora, och statistik visar att både myndigheter och domstolar till stor 
del tillämpade den nya handikappreformen på ett för enskilda fördelaktigt sätt, vilket ledde till 
gynnande beslut. Kort därpå och ända fram tills idag har dock lagen sakta men säkert börjat 
omfattas av en utpräglad problematik, vilket lett till att det under årens lopp gjorts utredningar 
och tillägg i lagen som haft för avsikt att förbättra den. Dock finns problematiken som 
omfattar lagen kvar än idag. Denna problematik består bland annat i en inkonsekvent 
rättstillämpning till följd av oklara rättsregler, som bidrar till att rättssäkerheten inte kan 
garanteras. Detta påvisas tydligt i HFD 2015 ref 46, där en kvinna som haft personlig 
assistans under 15 års tid plötsligt förlorande denna rätt helt och hållet, efter att Högsta 
förvaltningsdomstolen gjorde en tolkning av lagen som radikalt förändrade dess innebörd. Vid 
en analys av domslutet och lagens förarbeten konstaterar denna studie att det finns skäl att 
ifrågasätta domskälen och domslutet i det nämnda fallet, då det är finns saker som talar för att 
domstolens tolkning inte är rättmätig. Domen verkar heller inte vara i linje med riksdagens 
intentioner som föranledde skapandet av lagen. Domslutet har resulterat i inskränkningar i 
rätten till assistans och för även med sig ett antal konsekvenser som i uppsatsen presenteras. 
Ett exempel på en konsekvens som domen medfört är att Försäkringskassan, som är den 
centrala myndigheten inom handläggningen av assistans, gjort ställningstaganden till följd av 
domen som resulterat i ytterligare restriktioner i rätten till assistans. I och med en denna studie 
slås det fast att den i domen aktuella rättsregeln är i behov av en revidering, då en precision av 
rättsregeln kan föranleda en mer enhetlig rättstillämpning. En revidering kan även bidra till att 
det i dagsläget oklara rättsläget neutraliseras, och att rättstillämpningen i större utsträckning 
blir förenlig med lagens syfte fortsättningsvis. Vidare slår förevarande uppsats fast att krav på 
viss områdesspecifik kompetens bör ställas på de som utreder rätten till assistans inom de 
kommunala myndigheterna och Försäkringskassan.  
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1 Inledning 
 
1.1  Bakgrund 

 
Om en person har en utvecklingsstörning, hjärnskada eller andra fysiska eller psykiska 
varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, kan denne vara berättigad till 
personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
(LSS). LSS är en så kallad rättighetslag, vilket innebär att rättsreglerna ger enskilda rätt till 
vissa i lagen angivna insatser, förutsatt att lagens rekvisit är uppfyllda. Detta låter väldigt 
enkelt, men i praktiken är LSS en svårhanterlig lag som inrymmer många besvärliga 
överväganden.1 Detta har, som förevarande uppsats kommer presentera, resulterat i att både 
tolkningen och tillämpningen av rättsreglerna omfattas av en utpräglad problematik. 
 

Införandet av lagen skedde 1994 och ett av de bakomliggande syftena till lagens uppkomst 
var att genom lagen främja funktionshindrades delaktighet i samhället, och därigenom stärka 
deras förmåga att leva ett självständigt liv.2 Trots att de som omfattas av lagen har en 
obestridlig rättighet till de i lagen angivna insatserna, omfattas rättsreglerna av en komplexitet 
som lett till att LSS varit i behov av ett antal punktinsatser för att komplettera och förtydliga 
lagen.3 Det finns även statistik som visar att domstolarna efter lagens införande successivt 
tillämpat rättsreglerna allt mer restriktivt. Under första året som lagen tillämpades ändrade 
länsrätten, nuvarande FR, på mer än 4 av 10 överklaganden från enskild. Med andra ord 
bifölls överklagan av länsrätten, vilket resulterade i en gynnande dom för den enskilde. Redan 
året därpå minskade detta kraftigt och den enskilde fick ett gynnande beslut i knappt en 
tredjedel av alla överklaganden. Sen den 1 april 1995 krävs även ett prövningstillstånd för att 
få sitt mål prövat i KR.4 Detta gäller även för att få sitt mål prövat i HFD, och statistik visar 
att det inte hör till vanligheterna att ett mål som rör LSS eller socialförsäkringsbalken 
(2010:110) (SFB) prövas i högsta instans. År 1995-2003 fick endast 5 % av målen som 
överklagades till Regeringsrätten (numera HFD) prövningstillstånd, vilket ledde till att få mål 
sakprövades. Då är dessutom mål som prövats enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
medräknade.5 
 

Intresset för detta rättsområde väcktes under min tid som praktikant på Humana Assistans. 
Där arbetar jurister uteslutande med att hjälpa enskilda med en funktionsnedsättning att få rätt 
till personlig assistans, genom att hjälpa till i ansökningsprocessen gentemot de handläggande 
myndigheterna samt ompröva och överklaga de beslut som inte är tillfredställande till 
förvaltningsdomstol. Under min tid som praktikant fick jag intrycket av, likt ovan 
presenterade statistik, att personlig assistans är en rättighet som blir allt svårare att erhålla. 
Det faktum att de funktionshindrade ens ska behöva juridisk hjälp i ärendeprocessen trots att 
LSS är en rättighetslag är beaktansvärt och visar att tolkningsutrymmet av rättsreglerna är 
stort.   
 

																																																													
1 Bergstrand, LSS 2015 – Stöd och service till vissa funktionshindrade, s 5. 
2 Prop 1992/93:159, se även 7 § 2 st. LSS.  
3 Justitiemännens ämbetsberättelse, redogörelse 2004/05:JO1 s 20.  
4 Bengtsson, Politik, lag och praktik – implementeringen av LSS-reformen, s 248 f. 
5 Bengtsson, s 255. 
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HFD har i och med HFD 2015 ref 46 kommit med ett avgörande som radikalt förändrat 
innebörden av ett i lagen angivna rekvisiten, som avgör huruvida rätten till personlig assistans 
föreligger. Domen berör ett av de grundläggande behoven i 9a § LSS. Detta avgörande har lett 
till inskränkningar i rätten till assistans, då en viss grupp funktionshindrade som tidigare hade 
rätt till personlig assistans numera förlorat den rätten. Detta avgörande påvisar att trenden att 
tillämpa rättsreglerna i LSS restriktivt fortfarande håller i sig. Detta är problematiskt, då 
HFD:s avgörande medför en rad konsekvenser som helt förändrar hur ett i lagen angivet 
rekvisit ska tolkas och tillämpas. Därför är det relevant att undersöka domen och de domskäl 
som orsakade den, för att se huruvida domstolens tolkning är legitim och svarar mot de mål 
som föranledde skapandet av LSS. En betydande konsekvens som domen föranlett är att 
Försäkringskassan gjort ett radikalt ställningstagande som ytterligare bidragit till 
inskränkningar i rätten till assistans. Därför kommer även detta ställningstagande presenteras 
och analyseras i förevarande uppsats.  
 

Då personer som tidigare varit berättigade till assistans plötsligt blir av med rätten påvisar 
detta att rättsläget är oklart, då det verkar råda delade meningar om hur lagen ska tillämpas. 
Därför är det av intresse att undersöka huruvida den del av lagen som berörs i HFD 2015 ref 
46 är i behov av en revidering, för att underlätta att rättstillämpningen blir mer förutsägbar 
och således mer rättssäker i framtiden.  
  

1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med förevarande uppsats är att genom en kritisk analys av HFD 2015 ref 46 undersöka 
om domstolen gjorde en legitim och ändamålsenlig tolkning av lagen och dess förarbeten. Då 
HFD i och med domen gjorde en helt annan tolkning än de undre instanserna visar detta att 
det är rättsosäkert hur ett av de grundläggande behoven i 9a § LSS ska tillämpas. Därför är 
syftet med denna uppsats även att undersöka om denna paragraf bör omformuleras för att på 
så sätt förtydliga lagen, och därmed bidra till en mer enhetlig rättstillämpning. För att uppnå 
syftet med förevarande uppsats uppställs följande frågeställningar:   
 

• Är domslutet i HFD 2015 ref 46 förenligt med lagens syfte?  
• Är formuleringen av det femte grundläggande behovet i 9a § LSS utformat på ett sätt 

som bidrar till en enhetlig och förutsägbar tolkning av rättsregeln?  
 
 

1.3  Metod och material 
 
Metodologiskt har författandet av uppsatsen utgått från en rättsdogmatisk metod, för att 
beskriva, systematisera och tolka gällande rätt utifrån ett par givna rättsliga frågeställningar.6 
För att finna svar på uppsatsens frågeställningar har en rättsvetenskaplig analys genomförts,7 
med hjälp av de vedertagna rättskällorna. Härmed avses författningar, förarbeten, allmän och 
specialiserad social- och förvaltningsrättslig doktrin samt praxis som behandlar det berörda 
området. I författandet av denna uppsats har även Försäkringskassans vägledning till 

																																																													
6 Olsen, SvJT 2004 s 105, s 111. 
7 I gruppen rättsvetenskapen som analytisk tolkningsvetenskap ingår rättsdogmatik och jämförande 
rättsvetenskap och viss de-lege-ferenda-forskning. Se Gräns, Användningen av andra vetenskaper. I Korling & 
Zamboni (red.) Juridisk metodlära, s 423. 



3	
	

assistansersättning8 beaktats som källa. Försäkringskassan är den centrala myndigheten inom 
assistans, därför har deras uppfattning en viss tyngd. Vägledningen har givetvis inte samma 
betydelse som exempelvis praxis från HFD, men är ändå högst relevant att inkludera i 
uppsatsen, då detta dokument är normgivande inom Försäkringskassan och är det dokument 
som används av Försäkringskassans handläggare vid utredandet av assistansärenden. 
Vägledningen spelar således en framträdande roll inom tillämpningen av LSS. Under 
författandet av uppsatsen har alltså inte endast sådana källor som inkluderas i ett 
rättsdogmatiskt förhållningssätt beaktats, då icke-bindande källor till viss del tas hänsyn till. 
Rättssociologiska studier har till viss del beaktats, då dessa hjälper till att belysa den 
problematik som rättsläget kring LSS omfattas av. Rättssociologins fokus ligger på att studera 
rättens orsaker, konsekvenser och funktioner,9 och även de sociala konsekvenser som gällande 
rätt medför. Uppsatsen presenterar först de lege lata (vad lagen är), och ger genom analysen 
ett förslag på de lege ferenda (vad lagen borde vara). Värt att nämna är att uppsatsen är 
skriven utifrån att personer med grundläggande juridiska kunskaper ska kunna förstå texten.  
 
  
I vissa delar av uppsatsen belyses rättssäkerhetsaspekter. Vad gäller rättssäkerhetsbegreppet 
har Gunilla Edelstams sammanställning använts. Edelstam menar att rättsäkerhetens syfte och 
grundläggande natur inom den förvaltningsrättsliga debatten kommit att kännetecknas av 
effektivitet, legalitet, skydd för rättigheter, statens respekt för individen och den enskildes 
tillit till rättssystemet.10   
 

Forskningsläget kring personlig assistans är utbrett, då det finns mycket skrivet om ämnet. 
Detta påvisas exempelvis genom socialstyrelsens inventering av forskningsläget kring 
personlig assistans, som genomfördes år 2005. Socialstyrelsen uttryckte att personlig assistans 
är den enskilda insats som rönt störst uppmärksamhet i samband med handikappreformen, då 
den för många representerar hela reformens huvudsyfte: att medverka till jämlika 
levnadsvillkor mellan människor med och utan funktionshinder.11 Lennart Erlandsson, som är 
juris licentiat, filosofie doktor i rättssociologi och forskar inom ämnet LSS uttrycker i sin 
avhandling att det finns omfattande forskning som avser insatser enligt LSS, från en rad olika 
disciplinära utgångspunkter. Erlandsson menar att forskningen till stor del handlar om 
funktionshindrades livsvillkor och konsekvenser av funktionshinder i olika sociala 
sammanhang, men att rättstillämpningen av LSS inte studerats i någon större omfattning.12 
Dock har Erlandsson genom sin avhandling Rätt, norm och tillämpning – en studie av 
normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor, studerat hur tillämpningen av LSS går 
till på olika arenor. Det finns således forskning kring rättstillämpningen av LSS, även om den 
större delen av forskningen kring personlig assistans har andra utgångspunkter.   
 

1.4  Avgränsningar 
 

Att denna uppsats är gjord med utgångspunkt i personlig assistans enligt LSS och 51:a 
kapitlet SFB är ett medvetet val som främst gjordes då det är denna del av LSS som genom 
																																																													
8 Försäkringskassans vägledning 2003:6 Version 13: Assistansersättning (Försäkringskassans vägledning till 
assistansersättning). 
9 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s 16. 
10 Edelstam, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet – en rättssäkerhetsstudie, s 20. 
11 Socialstyrelsen, Personlig assistans – en inventering av forskningsläget, 2005, s 3. 
12 Erlandsson, Rätt, norm och tillämpning – en studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor, s 
45. 
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praktiken väckte mitt intresse. En annan anledning till varför en undersökning av andra typer 
av socialrättsliga ärenden inom LSS exkluderats beror på att det finns en större mängd praxis 
inom ämnet personlig assistans än övriga insatser enligt LSS. I författandet av uppsatsen har 
det argumentationsmässigt sätt inte gjorts någon skillnad på personlig assistans som ges 
genom LSS eller assistansersättning som ges genom SFB. Dock förklaras begreppen i den 
deskriptiva delen av uppsatsen.13   
 

För att kunna besvara frågeställningarna kommer uppsatsen centraliseras kring en av 
bedömningsgrunderna till att få assistans beviljad; annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om den funktionshindrade, som är ett av de grundläggande hjälpbehoven i 9a § 
LSS.14 Att avgränsa uppsatsen till en undersökning av tillämpningen av ett grundläggande 
behov ger möjlighet att undersöka rättsläget mer detaljerat, och bidrar även till en mer konkret 
bild av den problematik som omfattar LSS i praktiken. Att undersöka praxis som berör 
samtliga hänseenden inom assistansen är således inte nödvändigt för uppsatsens syfte. Dock 
är en deskriptiv del av LSS som lag och hur rätten till assistans regleras nödvändig för att 
kunna förstå den problematik och analys som förevarande uppsats behandlar, innan 
frågeställningarna besvaras mer ingående.   
 
 
I uppsatsen har internationell rätt exkluderats, då det inte är relevant för att förstå 
problematiken i förevarande uppsats. Dessutom är det få länder som gått så långt i 
handikapplagstiftningen som Sverige gjort. Då Sverige redan införlivat sina 
konventionsåtaganden i den nationella lagstiftningen, skulle en presentation av internationell 
rätt inte bidra med något som skulle ändra resultatet av frågeställningarna eller för övrigt vara 
av relevans för förevarande uppsats.   
 

1.5  Disposition 
 

Uppsatsen har delats upp i olika kapitel som alla spelar en viktig roll i att föra resonemanget 
framåt, för att på ett trovärdigt sätt besvara frågeställningarna. Inledningsvis behandlas rätten 
till assistans enligt LSS i kapitel 2, där bakgrunden till lagens uppkomst beskrivs, i 
kombination av en beskrivning av de grundläggande principer som lagen baseras på. Därefter 
beskrivs de i lagen angivna rekvisiten som måste vara uppfyllda för att rätten till assistans 
enligt LSS ska föreligga. Kapitel 2 innehåller även en presentation av de myndigheter som har 
till uppgift att besluta om assistans, samt en analys av viss problematik som detta medför.  I 
kapitel 3 börjar det som är mest centralt för denna uppsats att behandlas, där en presentation 
av vad annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade i 9a § LSS 
betyder, samt bakgrunden till dess uppkomst. Därefter presenteras HFD 2015 ref 46 ingående, 
där det även redogörs för hur de undre instanserna resonerade i sina domskäl. Kapitel 4 inleds 
med en kritisk analys av HFD:s domskäl och domslut, där diverse konsekvenser som domen 
medför belyses. Utifrån vad som presenterats i föregående kapitel har det i kapitel 4 även 
redogjorts för åtgärder som i framtiden skulle kunna resultera i en mer ändamålsenlig 
rättstillämpning av LSS, sett till lagens syfte. Avslutningsvis presenterar kapitel 5 uppsatsens 
slutsats och sammanfattning.   
 
 
																																																													
13 Se nedan kap. 2.4. 
14 Se nedan kap. 2.3. 
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2 Rätten till assistans enligt LSS 

 
2.1  Bakgrund och syftet med lagen 

 
I maj 1993 beslutade den dåvarande riksdagen om en ny rättighetslag inom 
handikappområdet. Handikapputredningens huvudbetänkande, Handikapp, välfärd, rättvisa15, 
och prop 1992/93:159 låg till grund för den lag som dåvarande socialministern ansåg vara den 
kanske största handikappreform som någonsin genomförts i Sverige. Betänkandet och 
lagmotiven i propositionen utgjorde en sammanställning av funktionshindrades situation och 
behov i Sverige. Dessa påvisade nödvändigheten av en ny handikappreform.16   
 

Handikapputredningen visade bland annat att personer med en funktionsnedsättning varje dag 
konfronterades med ojämlikheter och brister i såväl den generella tillgängligheten som i det 
särskilda stöd som fanns till förfogande. Detta resulterade i sin tur i en otrygghet hos 
individen och hans/hennes anhöriga, vilket gav både en psykisk och fysisk förslitning.17 I 
lagmotiven skrivs det om insikten att människor med allvarliga funktionshinder har sämre 
levnadsvillkor än de flesta andra. Det poängteras att deras livsvillkor alltid måste jämföras 
med villkoren för de som inte är handikappade. Propositionen visar att handikappolitiken haft 
en tydlig avsaknad av praktiska handlingar, och har istället handlat mer om honnörsord. 
Vidare går det att utläsa att personer med funktionsnedsättning och deras familjer inte ska 
behöva kämpa för något som borde vara en självklarhet, och de ska inte bli prisgivna åt 
myndigheters godtycke. Människor med ett svårt handikapp får aldrig betraktas som ”föremål 
för åtgärder”, utan skall ses som individer med rättigheter. Observationerna i 
handikapputredningens huvudbetänkande och propositionen blev motivet för att genomföra en 
ny rättighetslag för handikappade som var individinriktad; LSS.18  
 
 
LSS trädde i kraft den 1 januari 1994. Rättighetskonstruktionen i LSS innebär att individer 
som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har rätt till att få de i lagen angivna 
insatserna, förutsatt att de behöver sådan hjälp i sin livsföring samt att behovet inte tillgodoses 
på annat sätt.19 Utformningen av lagen skedde utifrån vissa grundläggande värderingar och 
mål. De centrala begreppen var valfrihet, integritet och självbestämmande, och dessa återfinns 
i 6 § LSS.20 Det som genomsyrar förarbetena är en vilja att genom lagen kunna främja 
människors jämlikhet i levnadsvillkoren och genom denna uppnå att funktionshindrade får 
full delaktighet i samhällslivet. Dessa principer har kommit till uttryck i lagens 5-8 §§ under 
rubriken ”Verksamhetens mål och allmänna inriktning”, där även principerna delaktighet, 
tillgänglighet, helhetssyn och kontinuitet återfinns. Principen om kontinuitet innebär att en 
enskild som innehar insatser genom LSS och hans/hennes familj ska kunna känna säkerhet i 
att stödet inte plötsligt upphör eller förändras.21 Kontinuiteten ska garanteras så att den 
enskilde kan lita på att insatser ges så länge hjälpbehovet föreligger.22  

																																																													
15 SOU 1991:46. 
16 Grunewald & Leczinsky, Handikapplagen LSS och annan närliggande lagstiftning, s 5. 
17 Andén, Wästberg & Ekensteen, Personlig assistans, s 17 f. 
18 Prop 1992/93:159 s 43. 
19 1 §, 7 §, 9 § p. 2 LSS, se även Bergstrand, s 5. 
20 Se även prop 1992/93:159 s 43 f. 
21 Prop 1992/93:159 s 45.  
22 Prop 1992/93:159 s 172.  
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LSS är en så kallad pluslag, vilket innebär att insatser genom LSS inte inskränker de 
rättigheter som en enskild kan ha genom någon annan lag. Annan lagstiftning som till 
exempel SoL och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller alltså oavsett om man som 
enskild erhåller insatser genom LSS.23 Vissa av de insatser som ges genom LSS har en 
motsvarighet i de insatser som lämnas enligt SoL. SoL ger dock inte den enskilde en absolut 
rättighet till en viss bestämd biståndsinsats, jämfört med LSS som i egenskap av rättighetslag 
berättigar till insatser, förutsatt att de i lagen angivna rekvisiten är uppfyllda. Därför bör en 
person som omfattas av LSS få sin framställan om insats prövad enligt LSS och inte SoL.24 
En väsentlig skillnad mellan dessa lagar påvisas genom att enskilda endast tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå enligt 4 kap. 1 § SoL, jämfört med 7 § 2 st. LSS som tillförsäkrar enskilda 
goda levnadsvillkor. Detta har kvalitativt sett en stor betydelse, och svarar till LSS intention 
om att främja funktionshindrades jämlikhet i levnadsvillkoren.  
 

2.1.1 Rätten till ett självständigt liv 

Med personlig assistans enligt LSS avses ett personligt utformat stöd som ges i olika 
situationer av ett begränsat antal personer. Insatsen ska vara knuten till en enskild och inte till 
någon viss verksamhet.25 Genom insatsen kan funktionshindrade få inflytande över sin egen 
livssituation, och assistansen kan anordnas på det sätt som den enskilde finner bäst. Den 
enskilde kan således ges frihet att själv bestämma i vilka situationer och när hjälpen ska ges, 
vilken bidrar till principen om självbestämmande. I vissa situationer av privat karaktär är det 
angeläget att antalet personliga assistenter begränsas, samt att den enskilde har möjlighet att 
få hjälpen av personer som den funktionshindrade själv valt och har förtroende för. Ett 
begränsat antal medhjälpare är i vissa fall en nödvändighet, exempelvis då infektionskänsliga 
personer ska kunna erhålla personlig assistans utan att utsätta sig för onödiga risker.26  
 

2.2  LSS personkrets och rätten till insatser  
 

När en myndighet utreder rätten till personlig assistans är det primärt två saker som gås 
igenom. Den första bedömningsgrunden grundar sig i om den assistanssökande tillhör 
personkretsen enligt LSS, och den andra i vilka grundläggande hjälpbehov personen har. För 
att ha över huvud taget ha rätt till insatser enligt LSS, där personlig assistans är en av nio 
insatser som lagen reglerar, måste den assistansbehövande alltså tillhöra den så kallade 
personkretsen.  
 

Personkretsen regleras i 1 § LSS och är uppdelad i tre grupper. Den första gruppen, som även 
kallas personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd. Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässiga 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 
Dessa två personkretsar är diagnosstyrda, och är således relativt lätta att fastställa utan någon 
vidare bedömning, förutsatt att det finns intyg som styrker diagnosen. Personkrets 3 tar 
däremot inte fasta på någon speciell diagnos, utan bygger på en funktionsbedömning utifrån 
vilka svårigheter den enskilde har i den dagliga livsföringen till följd av ett eller flera 
																																																													
23 Sjöberg, Handläggning av LSS-frågor, s 16. 
24 Prop 1992/93:159 s 50.  
25 Prop 1992/93:159 s 62.  
26 Prop 1992/93:159 s 64.  
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funktionshinder.27  
 

För att anses tillhöra personkrets 3 ställer lagen upp ett antal kriterier som måste vara 
uppfyllda. Dessa är att personen ska ha ett varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som 
är stort och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed medför ett 
omfattande behov av stöd och service. Vid bedömningen av denna personkrets ska varken 
orsaken eller arten av sjukdomen eller skadan spela någon roll i sammanhanget. Huruvida 
personen har någon speciell diagnos saknar också relevans i detta avseende. Däremot krävs 
det att funktionshindret ska vara stort och varaktigt för att omfattas av lagen.28 Rekvisitet 
varaktigt innebär att funktionshindret inte ska vara tillfälligt eller av övergående natur. En 
bedömning av varaktigheten har således stor betydelse för att avgöra om den assistanssökande 
tillhör personkretsen.29 Dock måste samtliga kriterier som anges i 1 § p. 3 LSS vara uppfyllda 
för att lagen ska vara tillämplig.30 Därför är utredningsprocessen mer omfattande inom 
personkrets 3. Rekvisitet att funktionshindret ska vara stort förklaras i förarbetena som att det 
ska inneha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt påverkar flera livsområden 
samtidigt, exempelvis boende, fritid eller habilitering. Det gäller till exempel om en person 
med följd av funktionshinder dagligen är helt eller delvis beroende av en annan persons hjälp i 
den dagliga livsföringen. Exempel på personer som kan anses tillhöra personkrets 3 är 
människor med uttalade rörelsehinder eller grava syn- och hörselskador. I propositionen till 
LSS poängteras dock att även personer med funktionshinder som för utomstående kan verka 
ha mindre konsekvenser kan ingå i personkretsen. Dessa funktionshinder kan för den enskilde 
förorsaka betydande inskränkningar i det dagliga livet och därmed medföra behov av 
särskilda stödinsatser. Ett exempel på detta är medicinska handikapp.31 De kriterier som 
räknas upp för grupp 3 ska inte prövas för grupp 1 och 2.  
 

Då det blivit fastställt att en assistanssökande tillhör LSS personkrets prövas behovet av 
hjälpinsats enligt 7 § LSS.32 Paragrafen klargör att de personer som tillhör personkretsen har 
rätt till de hjälpinsatser som räknas upp i lagens 9 §, däribland personlig assistans, om 
hjälpbehovet inte tillgodoses på annat sätt. För att en person ska nekas en hjälpinsats på grund 
av att behovet är tillgodosett på annat sätt krävs det att det faktiskt är uppfyllt i praktiken. Det 
räcker således inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt. Ett behov kan exempelvis 
tillgodoses på annat sätt, helt eller delvis, genom en förälders ansvar enligt föräldrabalken 
(1949:381) för den normala vårdnaden av ett barn. Även om behovet till viss del tillgodoses 
på annat sätt kan rätt föreligga till kompletterande insatser enligt LSS.33  
 

2.3  Grundläggande och övriga behov   
 
Då personkrets blivit fastställd är nästa steg att utreda vilka grundläggande hjälpbehov den 
assistanssökande har. För att en person ska kunna bli berättigad till personlig assistans krävs 
det att det föreligger hjälpbehov med de grundläggande behoven, så som de beskrivs i lagen.34 

																																																													
27 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 108.  
28 Prop 1992/93:159 s 55. 
29 Bergstrand, s 18.  
30 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 110.  
31 Prop 1992/93:159 s 55. 
32 Se även Bergstrand, s 20.  
33 Prop 1992/93:159 s 172. 
34 Grunewald & Leczinsky, s 57. 
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Dessa regleras i 9a § LSS och definierar vad som menas med personlig assistans enligt 9 § p. 
2 LSS. Enligt 9a § LSS måste det finnas stora och varaktiga funktionshinder kopplade till ett 
behov av att få hjälp med den personliga hygienen, måltider, att klä av och på sig, att 
kommunicera med andra, eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade. Alla behov behöver inte föreligga samtidigt för att rätten till assistans ska 
föreligga.  
 

Då det endast är hjälp med de grundläggande behoven som kan berättiga en enskild till 
personlig assistans, är begreppsförklaringen av vad som anses med grundläggande hjälpbehov 
av avgörande betydelse.35 I förarbetena till 9a § LSS framgår det att personer med en 
funktionsnedsättning som helt eller i stor utsträckning själva klarar att sköta sina personliga 
behov och som enbart har behov av motiverings- och aktiveringsinsatser är av en annan 
karaktär än vad som anses med personlig assistans. Dessa personer ska istället få sina behov 
tillgodosedda genom andra insatser i LSS eller i SoL.36 I RÅ 2009 ref. 57 har HFD preciserat 
vilken karaktär och omfattning hjälpbehovet bör inneha för att räknas som grundläggande i 
lagens mening. HFD framhöll att när det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig 
assistans ska det vara fråga om hjälp eller stöd som är av mycket privat karaktär, samt att 
insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller komplicerad natur.37 Det torde 
således inte vara alla praktiska hjälpbehov med till exempel påklädning och måltider som 
avsetts, då all hjälp med dessa saker inte kan anses vara av detta kvalificerade slag. 
Domstolen slog fast att kännetecknande för de grundläggande behoven är sådana som kan 
beskrivas som känsliga för den personliga integriteten. Vidare klargjorde HFD frågan om det 
krävs att hjälpbehovet för att tillgodose de grundläggande behoven måste ha en viss 
tidsmässig omfattning för att kunna berättiga till personlig assistans enligt LSS. Domstolen 
slår fast att det inte går att ställa upp någon undre tidsgräns, med bakgrund av att förarbetena 
inte ställer upp något sådant krav. Dock framhålls det att tidsfaktorn har betydelse, då det 
enligt HFD är uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning behöver hjälp 
med de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans.38 
 

Enligt 9a § 2 st. LSS framgår det att den som har behov av personlig assistans för hjälp med 
grundläggande behov, har även rätt till insatser för andra personliga behov, om dessa inte 
tillgodoses på annat sätt. Dessa kallas även för övriga behov och avser alla de personliga 
hjälpbehov en enskild kan tänkas ha utöver de grundläggande behoven. Det kan handla om 
hjälp med att träna, studera, utföra fritidsaktiviteter eller egentligen vad som helst som hjälper 
den funktionshindrade att leva ett liv så likt människor utan funktionshinder som möjligt.39  
Under ett assistansärendes gång utreds vilka grundläggande och övriga behov den 
assistansbehövande har samt hjälpbehovets omfattning.  
 

2.4  De utredande myndigheterna  
 
Det är två olika myndigheter som utreder rätten till assistans. Som enskild erhåller man rätten 
genom Försäkringskassan eller genom ens hemkommun. Insatsen som ges genom kommunen 

																																																													
35 Bergstrand, s 55. 
36 Prop 1995/96:146 s 7. 
37 Prop 1992/93:159  s 64. 
38 RÅ 2009 ref. 57, HFD 2012 ref. 41, Prop 1992/93:159  s 175. 
39 Prop 1992/93:159  s 64, Bergstrand, s 58. 
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kallas personlig assistans och regleras i LSS.40 Om man erhåller rätten genom 
Försäkringskassan så kallas insatsen för assistansersättning och regleras i SFB:s 51 kapitel 
och LSS. Assistansersättning från Försäkringskassan blir aktuell först efter att det blivit 
fastställt att en enskilds grundläggande hjälpbehov överstiger 20 timmar i veckan i 
genomsnitt, enligt 51 kap. 3 § SFB. Om så är fallet står kommunen för kostnaden av de första 
20 timmarna och staten står för övriga timmar. Anledningen till denna uppdelning grundar sig 
i att kommuner inte ska belastas i lika hög utsträckning då staten står för en del av 
ersättningen, då rätten till personlig assistans inte ska vara beroende av kommunalekonomiska 
prioriteringar. Kommunerna är huvudmän för merparten av insatserna enligt LSS. 
Försäkringskassans roll är således inte att ge faktiskt omsorg eller stöd till funktionshindrade, 
inte heller att fungera som arbetsgivare åt personliga assistenter.41 Försäkringskassan står 
alltså bara för finansieringen av personlig assistans, därav namnet assistansersättning. 
Kommunerna som huvudmän har däremot ett ansvar att bistå med personliga assistenter, om 
den enskilde inte väljer en privat assistansanordnare. Rätten till assistansersättning omprövas 
alltid 2 år efter den senaste prövningen, vilket kallas tvåårsomprövning. Denna regleras i 51 
kap. 12 § SFB. Denna omprövning görs för att utreda om den enskildes förhållanden och 
hjälpbehov har förändrats, för att på så sätt kunna fastslå om förutsättningarna för 
assistansersättning fortfarande föreligger.   
 

Om en enskild inte är nöjd över sitt beslut från kommun eller Försäkringskassa så kan han 
eller hon överklaga beslutet till FR genom förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen 
(1986:223). Förvaltningsrätterna prövar besluten och gör en egen bedömning som innefattar 
en laglighets- och lämplighetsprövning.42 Domstolarna har en skyldighet att utreda målet som 
dess beskaffenhet kräver, detta framgår av officialprincipen som finns i 8 § 
förvaltningsprocesslagen (1971:291).  
 
 
Det är alltså tjänstemän inom kommuner och Försäkringskassan som primärt fattar beslut 
enligt LSS. Rätten tillämpas alltså på olika arenor – av olika myndigheter – och tillämpningen 
påverkas således inte enbart av rättsliga normer utan också av myndighetsspecifika dokument 
som är normgivande inom respektive myndighet.43 Ett exempel på detta är 
Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, som vägleder handläggarna på 
myndigheten när de ska besluta om assistansersättning. Detta dokument är mycket omfattande 
och ställer upp ”checklistor” som handläggarna ska gå efter då de beslutar i assistansärenden. 
 
  
Att staten täcker upp en del av kostnaderna för personlig assistans är ostridigt en 
nödvändighet som på ett sätt tryggar reformen, så att kommunernas ekonomi inte ska påverka 
benägenheten att ge insatsen personlig assistans till behövande.44 Det är dock uppenbart att ett 
lokalt ansvarstagande för nationella socialpolitiska målsättningar skapar både praktiska och 
principiella problem. Redan på 50-talet då socialvårdskommittén föreslog att kommunerna 
skulle bli huvudmän för sociala bidrag utsattes förslaget för stark kritik från de kommunala 
remissinstanserna, och situationen ser likvärdig ut idag.45 Det fanns ett motstånd från 
																																																													
40 2 § 2 st. LSS.  
41 Prop 1992/93:159 s 68.  
42 Erlandsson, s 36.  
43 Erlandsson, s 18.  
44 Andén, Wästberg & Ekensteen, s 27. 
45 Vahlne Westerhäll, Statlig och kommunal styrning av social trygghet – försörjningsbehov som en 
rättssäkerhetsfråga. I Vahlne Westerhäll (red.) Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten s 28 f. 
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myndigheter när LSS skulle införas, vilket resulterade i en restriktiv bedömning vid 
beslutsfattandet, och i vissa fall till och med domstolstrots.46 Kommunerna å sin sida vill ha 
möjligheter för lokala anpassningar, samtidigt som de har en skyldighet att upprätthålla de 
socialpolitiska målsättningar som lagen faktiskt innehåller. Trots att kommunen ”endast” ska 
stå för kostnaden av de 20 första timmarna då en enskild har rätt till assistans, styrs 
handläggningen i viss mån av kommuners ekonomiska förutsättningar. Eftersom att LSS är en 
rättighetslag, medför detta att om förutsättningarna i LSS är uppfyllda, kan inte myndigheten 
hänvisa till bristande resurser för att komma ifrån sin skyldighet att bevilja förmånen.47 Trots 
detta, skriver Erlandsson som är jurist inom detta ämne, att hans uppfattning efter lagens 
införande vittnade om att tjänstemännen vid myndigheterna agerade till stor del efter lokala 
besparingskrav, snarare än efter gällande lagstiftning. Vanligt förekommande var att 
tjänstemännen hänvisade till egna normer och bedömningar utan stöd i lagens förarbeten, 
praxis eller doktrin.48 Vidare menar Erlandsson att då rättstillämpningen styrs utifrån 
myndighetsspecifika normer och dokument resulterar detta i att det kan bli ett glapp mellan 
det rätt som bör tillämpas och den rätt som de facto tillämpas. Glappet blir en konsekvens av 
att det sker avvikelser från lagens målsättning, där hänsyn till beslutets reella konsekvens inte 
beaktas.49  
 
 
Det faktum att det är två olika myndigheter som beslutar om assistans kan alltså i vissa 
avseenden anses problematiskt. Att handläggningen styrs av myndighetsspecifika dokument 
kan även resultera i att ett och samma ärende kan resultera i helt olika beslut beroende på 
vilken myndighet det är som handhar ärendet. Detta problem har funnits ända sedan lagen 
infördes, då detta konstaterades av Riksrevisionsverket (numera Riksrevisionen) redan på 90-
talet. Riksrevisionsverket menade att tillämpningen av assistansersättning inte är enhetlig, då 
olika Försäkringskassor bedömer likartade assistansersättningsärenden på olika sätt.50 Det 
finns därför fog för att ställa sig frågan om rättssäkerhet i beslutsfattandet kan garanteras. En 
uttömmande undersökning av denna fråga har i förevarande uppsats lämnats därhän, men är 
värd att nämna då detta är ytterligare en aspekt som bidrar till uppfattningen om att LSS som 
lagstiftningsprodukt omfattas av en utpräglad problematik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																													
46 Erlandsson, s 35. 
47 Erlandsson, s 31.  
48 Erlandsson, s 35.  
49 Erlandsson, s 19 f. 
50 Prop 1995/96:146 s 13. 
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3 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 
om den funktionshindrade – ett femte 
grundläggande behov 
 

3.1  Bakgrund 
 

Redan året efter LSS införande konstaterade regeringen i sin budgetproposition att 
kostnaderna för statlig assistansersättning skulle bli betydligt högre än vad som beräknats då 
reformen infördes.51 Mot bakgrund av kostnadsutvecklingen beslutade regeringen att tillkalla 
en utredare som fick i uppdrag att utreda finansieringen och regelsystemet för stödformen 
personlig assistans, med målet att begränsa kostnadsutvecklingen. Utredningen, som kom att 
kallas ”Assistansutredningen” lade fram en rad förslag som bland annat syftade till att 
avgränsa den personkrets som skulle vara berättigad till insatsen personlig assistans, samt att 
utforma en definition av vad personlig assistans innebär. Utredarna lade bland annat fram ett 
förslag som syftade till definiera personlig assistans som personlig praktiskt hjälp i 
lagtexten.52 De fyra första grundläggande behoven,53 som då inte tagit sig uttryck i lagen än, 
svarar således till utredarnas önskemål om att personlig assistans endast skulle omfatta hjälp 
med fysiska företeelser. Konsekvensen av definitionen personlig praktisk hjälp skulle således 
utesluta möjligheten för psykiskt funktionshindrade att beviljas personlig assistans, då 
assistansreformen endast skulle omfatta fysiskt funktionshindrade.54 Detta förslag 
motiverades av bland annat en undersökning gjord av Riksrevisionsverket som påvisade att 90 
procent av alla som beviljats personlig assistans hade någon form av fysiskt funktionshinder. 
Vanligt förekommande var även att dessa personer hade någon form av psykiskt 
funktionshinder i kombination med det fysiska funktionshindret. Däremot var det enligt 
undersökningen ingen med endast ett psykiskt funktionshinder som erhållit rätten till 
personlig assistans.55   
 

Trots att Assistansutredningen lade fram detta förslag baserat på grundliga undersökningar 
ville socialutskottet inte godta definitionen av insatsen personlig assistans som personlig 
praktisk hjälp. I utskottsbetänkandet poängterades det att det är viktigt att ingen grupp som 
tidigare omfattades av insatsen personlig assistans utestängs vid en definition av begreppet.56 
På grund av detta föreslog socialutskottet att den i propositionen föreslagna laglydelsen 
”praktisk hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera 
med andra”57 borde revideras. De av socialutskottet föreslagna ändringarna58 följdes av 
riksdagen och detta mynnade ut i att den nuvarande definitionen av personlig assistans enligt 
9a § 1 st. LSS skapades, samt att det femte grundläggande behovet annan hjälp som 

																																																													
51 Prop 1994/95:100 bilaga 6. 
52 SOU 1995:126, utdrag ur denna tillgänglig i Prop 1995/96:146 s 5. 
53 Hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig samt att kommunicera med andra. 
54 SOU 1995:126, utdrag ur denna tillgänglig i Prop 1995/96:146 Bilaga 1 Assistansutredningen. 
55 RRV 1995:57 Assistansreformen - en granskning av den statliga assistansersättningen till funktionshindrade, 
bl.a. presenterad i Pettersson, Rätten till personlig assistans – en ansats att klargöra innebörden av ”annan hjälp 
som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade, s 17.   
56 Bet. 1995/96:SoU15 s 6 f.  
57 Prop. 1995/96:146 s 3. 
58 Bet. 1995/96:SoU15 propositionens framlagda lagförslag; bilaga 1 32. 
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förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade lades till i lagtexten.  
 

3.2  Begreppets definition  
 
Då det femte grundläggande behovet lades till i lagtexten efter att införandet av LSS ägt rum 
år 1994, kan det konstateras att definitionen av annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om den funktionshindrade inte återfinns i varken förarbetena till LSS eller 
lagtexten. Det finns således ingen vedertagen definition. I ett försök att klargöra detta begrepp 
har Försäkringskassans vägledning till assistansersättning använts. 

”Personer som ingår i LSS personkrets kan i vissa fall ha behov av annan hjälp än rent faktisk hjälp 
för att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Ovanstående handlar om situationer där det kan 
behövas kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser för att förmå en sådan person att över 
huvud taget klä sig, äta, sköta sin hygien eller kommunicera. För att sådan annan hjälp ska anses 
vara ett grundläggande hjälpbehov måste det behövas en person med ingående kunskaper om 
personen med funktionsnedsättning för att tillgodose behovet.”59  

Ingående kunskap kännetecknas av och innebär alltså att den funktionshindrade är beroende 
av en specifik persons/personers kunskap för att hjälpbehovet ska kunna tillgodoses. Vid 
bedömningen av ingående kunskap ska det därför undersökas om det krävs assistenter med 
personspecifik kännedom. För att få rätt till personlig assistans avsedd för ingående kunskap 
måste det påvisas att en person, vanligtvis den personliga assistenten, har förvärvat en specifik 
kunskap om den funktionshindrade under en längre tid. Om det räcker med adekvat utbildning 
i funktionsnedsättningen och kunskap om personen utifrån medicinska underlag anses det 
således inte krävas ingående kunskaper om den enskilde för att tillgodose hjälpbehovet.60  
 

Ett exempel på detta, även kallad ”annan hjälp” i lagtexten, är aktiv tillsyn på grund av 
psykiskt tillstånd. Enligt Försäkringskassans vägledning kan en psykisk funktionsnedsättning 
i kombination med kommunikationssvårigheter och ett utåtagerande beteende skapa ett behov 
av aktiv tillsyn av övervakande karaktär. För att aktiv tillsyn av övervakande karaktär ska 
kunna godtas som ett grundläggande behov krävs att det förutsätter ingående kunskaper om 
den assistanssökande. Tre krav ställs upp för att hjälpbehovet ska falla inom ramen för annan 
hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det ska finnas ett behov 
av kännedom om personens funktionshinder, ingående kunskaper om den enskilde samt ett 
behov av att hjälpen ges av ett begränsat antal personer.61   
 
 
Ett annat exempel på ”annan hjälp” är aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik. För att 
det ska vara möjligt att bli beviljad personlig assistans till följd av detta ska det röra sig om 
egenvård av till exempel teknisk karaktär. Behovet ska vara stort och handla om egenvård 
som den enskilde inte själv kan hantera, eller där brister i tillsynen kan medföra direkta risker 
för personens hälsa. Det kan också bli aktuellt med aktiv tillsyn på grund av medicinsk 
problematik då personen själv inte kan uppmärksamma eller självständigt hantera en situation 
som kräver akut vård. För att beviljas assistans för annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om den funktionshindrade krävs det att tillsynen förutsätter kännedom om 

																																																													
59 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 124 f. 
60 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 127. 
61 RÅ 2003 ref 33, RÅ 2009 ref 57, Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 127. 
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sjukdomen som sådan, personen i sig samt hur sjukdomen yttrar sig hos personen i fråga.62  
 

I Försäkringskassans vägledning till assistansersättning poängteras det att annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade är liksom de övriga grundläggande 
behoven i lagtexten formulerat som ett fristående behov, och ska därför behandlas därefter. 
När man utreder om assistans för detta grundläggande behov föreligger ska det därför utredas 
vad det är som gör att personen har behov som förutsätter ingående kunskaper samt vad denna 
kunskap består av.63  
 

Det faktum att det inte finns någon vedertagen definition av vad annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den funktionshindrade betyder bidrar till att rättsläget blir osäkert och 
utrymmet för tolkning blir stort. Ovanstående beskrivning grundar sig dock i hur 
Försäkringskassan tolkat begreppet. Då detta är den största myndigheten inom assistans som 
är sakexpert på frågan finns det fog för att anse att denna beskrivning svarar mot hur 
begreppet har och ska tillämpas. Försäkringskassans ställningstaganden i vägledningen är 
baserade på bland annat författningsbestämmelser, förarbeten och rättspraxis.64   
 

3.3  HFD begränsar tillämpningsområdet för begreppet annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade  
 

År 2012 överklagade ett allmänt ombud65 för socialförsäkringen ett beslut om beviljad 
assistansersättning i Jönköpings FR.66 Denna handling var den första i raden av händelser som 
resulterade i omfattande inskränkningar i rätten till assistans på grund av att det 
grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade fick en helt ny innebörd.   
 

Motparten i domen var en kvinna som genom det aktuella beslutet, som var en 
tvåårsomprövning, blivit fortsatt beviljad assistansersättning med i genomsnitt 40 timmar i 
veckan av Försäkringskassan. Kvinnans hjälpbehov grundade sig i en sjukdom, cystisk fibros, 
som medförde att hon flera timmar om dagen behövde hjälp med att lossa och hosta upp slem 
från lungorna genom avancerad andningsgymnastik. Kvinnan drabbades även av 
lungblödningar vid upprepade tillfällen vilket krävde omedelbar behandling då det inträffade. 
Följaktligen bedömde Försäkringskassan att kvinnan var i behov av ständig och aktiv tillsyn. 
Tillsynen bedömdes vara av en sådan karaktär att det krävdes ingående kunskaper om kvinnan 
och hennes funktionsnedsättning. Därför kunde den aktiva tillsynen endast ges av ett 
begränsat antal personer och hjälpbehovet föll således inom kvinnans grundläggande behov.67 
Kvinnan var inte i behov av hjälp med resterande grundläggande behov. Annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrande utgjorde således kvinnans enda 
grundläggande hjälpbehov och var det som berättigade henne till assistansersättning, då 

																																																													
62 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 127 f. 
63 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 128. 
64 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 2. 
65 Se lag (2004:778) om allmänt ombud för socialförsäkringen. Ombudet utses av regeringen och har en 
självständig ställning. Det allmänna ombudet kan överklaga ärenden för att exempelvis få fram vägledande 
domstolsavgöranden.  
66 FR i Jönköping mål nr: 4448-12. 
67 FR i Jönköping mål nr: 4448-12. 
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hjälpbehovet övergick 20 timmar i veckan.68  
 

Försäkringskassan motiverade kvinnans rätt till assistansersättning enligt följande: 

”Med annan hjälp som förutsätter ingående kunskap avses behov av en personlig assistent med 
särskild kunskap om individen, kopplat till dennes individuella förutsättningar. Att vara beroende 
av en annan person där det krävs särskild kunskap är i sig att betrakta som ett behov av mycket 
privat karaktär. Det innebär att behovet som sådant är att betrakta som ett grundläggande behov 
enligt lagens mening. Föreligger behov av personlig assistent med annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskap ska den hjälpen där den personliga assistentens speciella kunskap om individen i 
fråga är en nödvändig faktor utgöra det grundläggande behovet. Bedömningen är att den försäkrade 
är i behov av sådan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. 

Av detta följer att den hjälp som den försäkrade behöver är av sådan karaktär att det behövs en 
person med ingående kunskaper om henne för att behoven ska bli tillgodosedda. Försäkringskassan 
har därför bedömt att hela hjälpbehovet ligger inom ramen för detta grundläggande behov. 
Länsrätten har i dom 1997 funnit att den för den försäkrades livsföring helt nödvändiga 
andningsgymnastiken får anses utgöra sådan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om henne 
och hennes funktionsnedsättning.”69 

 
Socialförsäkringens ombud anförde i sin överklagan till FR att assistansersättning endast ska 
betalas ut till enskilda med hjälpbehov i sin dagliga livsföring för att få sina grundläggande 
behov tillfredsställda. Ombudet menade att även om det var påkallat att kvinnan var i behov 
av hjälp med andningsgymnastik av en person med kännedom om hennes funktionshinder, så 
saknades det stöd i utredningen som påvisade att hjälpen medförde att hon var i behov av 
sådan aktiv och ständig tillsyn som enligt rättspraxis ansetts avse de grundläggande behoven. 
Ombudet anförde även att det inte fanns något i utredningen som indikerade att hjälpen var 
tvungen att ges av någon med ingående kunskaper om kvinnan. Hjälpbehovet kunde därför 
inte anses som grundläggande, och kvinnan var således inte berättigad till assistansersättning 
enligt ombudet.70  
 

Kvinnan anförde att hon krävde andningsgymnastik 4 timmar om dygnet, annars kunde hon 
avlida. Att hjälpen ges av någon med ingående kunskaper om henne var nödvändigt då hon 
måste lita på utförararen samt att det tar tid att lära sig att trycka vid precis rätt tillfälle. Vidare 
menade kvinnan att det inte endast var andningsgymnastiken som krävde stor personlig 
kännedom om henne, då hennes sjukdom även krävde ingående kunskaper om henne för att 
veta precis när medicin ska ges för att hon inte ska börja blöda. Att hjälpen ges av ett fåtal, 
helst en och samma person, var också viktigt då kvinnan var väldigt infektionskänslig och 
borde undvika kontakt med nya människor.71  
 

FR:s bedömning av förevarande fall var tämligen koncis. Enligt domstolen stod det klart att 
utredningen i målet stödde det faktum att den hjälp som kvinnan var i behov av för att kunna 
utföra andningsgymnastiken förutsatte ingående kunskaper om henne. Därför ansåg 
																																																													
68 Försäkringskassans beslut om att fortsatt bevilja assistansersättning till kvinnan i HFD 2015 ref 46. Bilaga till 
samtliga instansers avgöranden, tillgänglig på Karnov.  
69 Försäkringskassans beslut om att fortsatt bevilja assistansersättning till kvinnan i HFD 2015 ref 46. Bilaga till 
samtliga instansers avgöranden, tillgänglig på Karnov. 
70 FR i Jönköping mål nr: 4448-12. 
71 FR i Jönköping mål nr: 4448-12. 
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domstolen att det aktuella hjälpbehovet föll inom ramen för de grundläggande behoven, och 
överklagandet fick därför avslag.72  
 

Socialförsäkringens ombud överklagade domen och utvecklade sina argument i KamR. 
Ombudet framhävde det faktum att kvinnan klarade av att sköta övriga grundläggande behov 
utan svårigheter. Ombudet ansåg inte att kvinnan behövde tillsyn av övervakande karaktär, 
utan menade att hennes hjälpbehov kunde tillgodoses på andra sätt än genom personlig 
assistans. Avslutningsvis menade ombudet att det skulle innebära en utvidgning av den 
relativt strikta praxis som fanns på området att anse att kvinnan var berättigad till insatsen 
personlig assistans.73   
 

Kvinnan anförde att hennes sammantagna sjukdomsbild krävde mycket ingående kunskaper 
om hennes dagliga livsföring och funktionshinder. Ett akut sjukdomstillstånd kunde inträffa 
nattetid, vilket förutsatte att den personliga assistenten fanns närvarande. Den 
allvarlighetsgrad och frekvens som omgav kvinnans sjukdom medförde att hon medicinerades 
med 39 olika mediciner dagligen, vilket förutsatte god personlig kännedom om henne, och 
således även att den personliga assistenten hade ingående kunskaper om henne.74  
 

KamR anförde i sina domskäl att utredningen kring kvinnans sjukdom påvisade att 
andningsgymnastiken måste anpassas till kvinnans dagsform, då det var viktigt att assistenten 
kunde läsa av henne och märka hur hon reagerade på behandlingen. Utan detta samspel fanns 
det risk att hon skadades vid andningsgymnastiken. Utifrån detta och vad som övrigt framkom 
i målet gjorde KamR bedömningen att den hjälp som kvinnan var i behov av förutsatte inte 
endast kännedom om sjukdomen som sådan, utan även om kvinnan och hur sjukdomen 
yttrade sig hos just henne. Följaktligen ansågs hennes hjälpbehov som grundläggande i lagens 
mening, då det föll inom ramen för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade i 9a § LSS. Överklagan avslogs således även i KamR.75   
 
 
Försäkringskassans beslut och de undre instansernas domslut verkar vara i linje med den 
praxis från HFD som slår fast att insatsen personlig assistans och de grundläggande behoven 
ska vara förbehållen situationer av krävande och komplicerad natur.76 I kvinnans beslut från 
Försäkringskassan går det att utläsa att hennes hjälpbehov, till följd av hennes sjukdom, bland 
annat består av att hennes personliga assistent intensivt måste banka på hennes lungor för att 
lossa och evakuera svåravlägsnat slem. Detta bör falla inom ramen för vad som definieras 
som en situation med krävande natur. FR:s och KamR:s domskäl påvisar även att vad 
domstolarna anser ska berättiga till assistans för annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om den funktionshindrade går i linje med vad Försäkringskassan förhållit sig till 
vid utredningen av rätten till assistans. Här avses exempelvis att rekvisitet ”annan hjälp” kan 
avse aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik, då personlig assistans för det femte 
grundläggande behovet kan utgå om det exempelvis handlar om egenvård som den enskilde 
inte självständigt kan hantera.77 Kvinnan i fallet kunde inte självständigt hantera sin 

																																																													
72 FR i Jönköping mål nr: 4448-12. 
73 KamR i Jönköping mål nr: 3593-13. 
74 KamR i Jönköping mål nr: 3593-13. 
75 KamR i Jönköping mål nr: 3593-13. 
76 RÅ 2009 ref 57. 
77 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 127 f. 
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sjukdomssituation, och faller följaktligen in i denna kategori.   
 
 
Ombudet överklagade domen till HFD där parterna anförde följande.78  
 
 
Socialförsäkringens ombud anförde att förarbetsuttalanden och tidigare praxis från HFD som 
berör den aktuella frågan talade för att endast personer med en psykisk funktionsnedsättning, 
som är så allvarlig att den förorsakar att den enskilde är ur stånd att tillgodose sina 
grundläggande behov, kan anses vara i behov av sådan annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om den funktionshindrade som avses i 9a § 1 st. LSS. Då kvinnan som var motpart 
i målet inte hade någon psykisk funktionsnedsättning, menade ombudet att hon därför inte bör 
vara berättigad till assistansersättning.  
 

Kvinnan anförde att den hjälp hon krävde är integritetskänslig och av kvalificerat slag, vilket 
medförde att den som ger hjälpen måste ha ingående kunskaper om henne. Då hon själv inte 
kunde uppmärksamma akuta tillstånd var hon i behov av aktiv tillsyn av närmast övervakande 
karaktär.  
 

Socialstyrelsen avgav också yttrande i målet. De anförde att förarbetena till LSS samt praxis 
påvisar att personlig assistans ska vara förbehållen krävande och komplicerade situationer. 
Det som kännetecknar hjälpbehoven som berättigar till personlig assistans är därför sådana 
som uppfattas som privata och känsliga för den personliga integriteten, där den 
funktionshindrade har ett särskilt intresse av att kunna bestämma hur och av vem denna hjälp 
ska ges. Socialstyrelsen ansåg att kvinnans hjälpbehov svarade till samtliga av dessa kriterier, 
och att hon således bör vara fortsatt berättigad till assistansersättning.  
 

HFD:s bedömning är helt olik de undre instansernas. I sina domskäl tog domstolen ombudets 
yttrade i beaktande, och belyste socialutskottets betänkande som förelåg att definitionen av 
personlig assistans uppkom, då det femte grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den funktionshindrade också skapades. Domstolen menade att det 
femte grundläggande behovet tillkom för att tillgodose synpunkter som framförts i motioner 
som nästan enbart handlade om personer med psykiska funktionshinder. Det enda exemplet 
som angavs i utskottsbetänkandet som föranledde tillägget i lagtexten handlade också om 
personer med psykiska besvär. HFD menade att utskottet inte avsåg att vidga 
tillämpningsområdet för bestämmelsen genom sitt betänkande, då utskottet anslöt sig till 
regeringens förslag avseende vilka hjälpbehov som skulle berättiga till personlig assistans. 
Det sammantagna ledde till slutsatsen att HFD bedömde att tillägget annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade måste förstås på det sättet att det 
uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionshinder. Följaktligen biföll domstolen 
överklagandet och upphävde underinstansernas avgöranden. Kvinnan i målet förlorade därför 
rätten till assistansersättning - då hon inte hade ett psykiskt funktionshinder.79   
 
 
 

																																																													
78 Det följande bygger på HFD 2015 ref 46. 
79 HFD 2015 ref 46. 
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4 Konsekvenser av HFD:s dom   
 
 
4.1 Kritik mot HFD:s tolkningssätt 

HFD:s domslut innebär en drastisk förändring av hur den aktuella rättsregeln tidigare 
tillämpats, med tanke på att kvinnan var berättigad till assistans genom det femte 
grundläggande behovet under 15 års tid innan HFD slog fast att tillämpningsområdet skulle 
begränsas till psykiskt funktionshindrade.80 Denna slutsats förefaller självklar då man ser till 
det faktum att Försäkringskassan och de lägre domstolsinstanserna tolkat lagen på ett helt 
annorlunda sätt. Att kvinnan haft kontinuerlig hjälp med personlig assistans under så pass 
lång tid visar att myndigheternas sätt att i förevarande fall tolka lagen på ett fördelaktigt vis 
inte är något nytt tolkningssätt. Tvärtom, så hade Försäkringskassan vid varje 
tvåårsomprövning ansett att läget för kvinnan var oförändrat, vilket är en naturlig följd med 
hänsyn till det faktum att kvinnans sjukdom är obotlig.81 Det kan således konstateras att 
HFD:s domslut ledde till en radikal inskränkning av rätten till assistans för den grupp 
funktionshindrade som inte har ett psykiskt funktionshinder. Anledningen till att omprövning 
av rätten till assistansersättning sker, är för att undersöka om situationen ser annorlunda ut, till 
en följd av väsentligt ändrade förhållanden enligt 12-13 §§ SFB. Det är också vid sådana 
förändringar av livsförhållanden som assistansersättningen kan dras in, om det kan påvisas att 
hjälpbehov inte längre föreligger. Då kvinnans sjukdom är obotlig såg situationen naturligtvis 
likadan ut som tidigare, och det hade således inte skett någon väsentlig ändring av hennes 
livsförhållanden.  
 

Tolkningen som HFD gör är högst tveksam då man ser till riksdagens intentioner med lagen. 
Därför är en undersökning av huruvida HFD:s restriktiva tolkning var befogad nödvändig, för 
att konkret kunna fastslå om domen innehåller några brister.  
   
 
HFD fastslog att det vid en undersökning av de motioner som föranledde att annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade lades till i lagtexten, måste förstås 
på det sättet att det uteslutande tar sikte på personer med en psykisk funktionsnedsättning. 
HFD skrev även i sina domskäl att då socialutskottet anslöt sig till regeringens förslag 
angående vilka hjälpbehov som skulle berättiga till assistans, kan det inte anses som att deras 
avsikt var att utvidga tillämpningsområdet.82 Detta påstående förefaller märkligt, då hela 
anledningen till att det femte grundläggande behovet uppkom var en direkt konsekvens av att 
socialutskottet inte var nöjda med att personlig assistans skulle definieras som personlig 
praktisk hjälp.83   
 

Vid en undersökning av de förarbeten som föranledde uppkomsten av det femte 
grundläggande behovet går det att konstatera att det, likt HFD:s uppfattning, till stor del 
handlar om psykiskt funktionshindrade. Det finns dock saker som talar för att det femte 
grundläggande behovet inte skapades med intentionen att det uteslutande skulle ta sikte på 
personer med en psykisk funktionsnedsättning. I betänkandet 1995/96:SoU15 uppger 
																																																													
80 KamR i Jönköping mål nr: 3593-13. 
81 1177 Vårdguiden, cystisk fibros. 
82 HFD 2015 ref 46. 
83 Se ovan kap. 3.1. 
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socialutskottet att ”personer med enbart psykiska funktionshinder t.ex. bör även i 
fortsättningen vara berättigade till personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där 
karaktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret medför behov av hjälp med de 
grundläggande behoven”. Trots att det stämmer, likt HFD:s uppfattning, att det endast är 
personer med psykiskt funktionhinder som ges som exempel här, spelar det faktum att 
förkortningen t.ex. används en avgörande roll. Skulle annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om den funktionshindrade avse uteslutande psykiskt funktionshindrade finns det 
ingen anledning för utskottet att skriva t.ex. före. Denna förkortning medför att psykiska 
funktionshinder torde endast vara ett exempel till när personlig assistans för annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade ska utgå. Att HFD trots detta gör 
det till ett krav att det ska föreligga ett psykiskt funktionshinder är därför beaktansvärt. Om 
domstolar fortsättningsvis skulle tillämpa ett sådant tolkningssätt av förarbeten skulle detta bli 
problematiskt, då rättssäkerheten riskerar att gå förlorad. Det är svårt att som domstol 
upprätthålla förutsebarhetsprincipen om man vid tillämpningen av rättsreglerna tolkar alla 
exempel som ges i förarbeten ordagrant. Följaktligen kan det konstateras att HFD gjorde en 
restriktiv tolkning av lagen i förevarande fall. Detta då HFD ger förarbetena en väldigt 
framstående roll i domslutet. Att domstolen gör en restriktiv tolkning framgår även genom att 
de motioner som HFD åberopar i sina domskäl uppges så gott som uteslutande handla om 
psykiskt funktionshindrade. Trots detta beslutar domstolen att rättsregeln endast ska ta sikte 
på personer med en psykisk funktionsnedsättning.   
 

En fortsatt tillämpning av ett sådant tolkningssätt som HFD förhåller sig till i förevarande fall 
skulle kunna resultera i ytterligare inskränkningar av rätten till personlig assistans, på samma 
sätt som det kan medföra felaktiga utvidgningar av rätten till assistans. I betänkandet 
1995/96:SoU15 anges följande. ”Om en funktionshindrad person däremot klarar av att på 
egen hand sköta sina grundläggande behov men inte t.ex. klarar av att på egen hand göra 
inköp eller sköta sin ekonomi, föreligger inte rätten till assistans.” Detta kan inte tolkas på 
något annat sätt än som ett exempel, men om HFD:s tolkningssätt skulle tillämpas på denna 
mening medför det att allt är assistansberättigande förutom om de enda hjälpbehoven består 
av inköp eller skötsel av ekonomi. Detta torde inte vara syftet med de exempel som anges och 
därför bör HFD:s tolkning av förarbetena i det aktuella fallet ifrågasättas.   
 

Socialutskottets främsta argument till att skapa ett femte grundläggande behov var som 
tidigare nämnt att man inte ville utestänga personer från lagens tillämpningsområde. Därför 
förefaller det märkligt att utskottet skulle haft för avsikt att införa ett diagnoskrav på ett 
psykiskt funktionshinder för att som enskild kunna få rätt till assistans på detta sätt. Syftet 
med att införa ett femte grundläggande behov torde således inte varit att endast inkludera en 
viss grupp funktionshindrade. Utifrån detta finns det anledning att tolka det som att rätten till 
assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade ska 
vara baserad på en individuell bedömning utan diagnoskrav på en psykisk 
funktionsnedsättning.  
 
 
Den kontinuitet som genom 7 § LSS ska garanteras de som erhåller insatser genom LSS går 
också förlorad i och med domen. Att haft rätt till assistansersättning i 15 år för att sedan helt 
förlora den kommer förändra kvinnan i fallets livssituation radikalt, likt den kommer 
förändras för andra personer utan psykiska funktionshinder som innan domen omfattades av 
det femte grundläggande behovet. I allt detta bör man påminna sig om anledningen till varför 
lagen skapades från början – för att främja funktionshindrades jämlikhet i levnadsvillkoren 
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och uppnå att de får full delaktighet i samhällslivet. Domar likt den aktuella bidrar till det 
motsatta. Detta bidrar till känslan att rättstillämparen, i detta fallet HFD, inte har beaktat 
konsekvenserna av sitt beslut.  
 

Att ett psykiskt funktionshinder endast är ett exempel på när assistans för annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade ska beviljas, framgår även i en av 
de motioner som ligger till grund för uppkomsten av det femte grundläggande behovet. I 
motionen går det att utläsa att ”Om grundläggande behov endast omfattar personlig hygien, 
att klä av och på sig, att äta och att kommunicera, kommer barn och ungdomar med 
medicinska skäl som shunt, epilepsi och astma och som är beroende av en person som känner 
dem väl, inte längre att kunna erhålla personlig assistans enligt LSS eller LASS, menar 
motionärerna”.84 Denna motion fick bifall i socialutskottet, och detta är ytterligare en 
anledning som påvisar att det femte grundläggande behovet bör tolkas som mer omfattande än 
att endast gälla psykiskt funktionshindrade. Detta påvisar även att det inte, som HFD uttalar i 
sina domskäl, endast är personer med psykiska funktionshinder som ges som exempel i de 
förarbeten som föranledde tillägget av ett femte grundläggande behovet.  HFD verkar således 
ha misstolkat socialutskottets intentioner med att skapa ett ytterligare grundläggande behov.  
 

Det går dessutom att från propositionen till LSS utläsa att intentionen med lagen är att 
individer så som kvinnan i fallet ska falla inom lagens tillämpningsområde. Detta framgår 
tydligt i följande stycke, då kvinnan lider av ett medicinskt handikapp i form av en 
lungsjukdom.  

”Exempel på personer med sådana funktionshinder kan vara människor med uttalade rörelsehinder, 
med grava syn- och hörselskador eller med svårartade effekter av sjukdomar som t.ex. diabetes 
eller hjärt- och lungsjukdomar. Också funktionshinder som för en utomstående kan verka ha 
mindre konsekvenser, kan för den enskilde förorsaka betydande inskränkningar i det dagliga livet 
och medföra behov av särskilda stödinsatser. Det kan t.ex. gälla för människor med vissa s.k. 
medicinska handikapp.”85 

Utifrån det som ovan presenterats kan det konstateras att HFD genom sin dom lagt till ett helt 
nytt kriterium, som inte finns i varken lagtext eller förarbeten. Att göra den tolkning som 
domstolen gjorde, trots att det som ovan påvisats finns andra exempel som talar för att det 
femte grundläggande behovet bör uppfattas som mer omfattande visar att HFD verkar ha 
misstolkat tillämpningsområdet för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade i 9a § LSS, och följaktligen gjort en oriktig tolkning.   
 
 
4.2 Begreppet psykiskt funktionshinder och Försäkringskassans 
ställningstaganden till följd av domen   
 
En naturlig följdfråga av HFD:s dom blir: vad är egentligen en psykisk funktionsnedsättning? 
Hur definieras detta? Faktum är att det inte finns någon vedertagen definition, då detta inte 
återfinns i varken praxis eller lagens förarbeten. Detta resulterar i att ärendehandläggningen 
av assistans hos kommunala myndigheter och Försäkringskassan hamnar 
i en gråzon där rättssäkerheten inte kan garanteras. I ett försök att klargöra vad handläggarna 

																																																													
84 Bet. 1995/96:SoU15 s 6. 
85 Prop 1992/93:159 s 55. 
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ska förhålla sig till i rättstillämpningen kom Försäkringskassan i december 2015 ut med ett 
rättsligt ställningstagande angående HFD:s dom och definitionen av psykiskt 
funktionshinder.86 Härigenom erkänner Försäkringskassan att det inte finns någon enhetlig 
definition, men menar att det är logiskt att utgå ifrån WHO:s International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF), då detta är ett vedertaget sätt att dokumentera 
funktionsnedsättning. Utifrån denna slår Försäkringskassan fast att en psykisk 
funktionsnedsättning bör avse en nedsättning av någon psykisk funktion. Vilka de psykiska 
funktionerna i sin tur är, menar Försäkringskassan framgår av den svenska versionen av ICF. 
Värt att beakta är att HFD:s domslut fattades i juni 2015, och det rättsliga ställningstagandet 
från Försäkringskassan beslutades i december samma år. Hur rättstillämpningen såg ut under 
denna tidsperiod är minst sagt oklar. Det kan omöjligtvis tagits rättssäkra beslut inom det 
berörda området under denna tid då handläggarna inte visste vad de skulle förhålla sig till. 
Detta är högst problematiskt, då det blir individerna – de assistansbehövande, som får betala 
priset i form av långa handläggningstider och radikalt förändrade livsförutsättningar.  
 

Trots att rätten till assistans inskränkts i och med HFD:s dom, har Försäkringskassan tagit det 
hela ett steg längre och lagt till ytterligare ett kriterium för när assistans för annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade kan beviljas. Försäkringskassan 
säger sig utifrån domen och lagens förarbeten gjort följande ställningstagande. Om ett behov 
av hjälp av någon med ingående kunskaper om den assistansberättigade ska kunna anses som 
grundläggande, krävs det att behovet kan kopplas till de andra grundläggande behoven, det 
vill säga hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera 
med andra.87 Försäkringskassan menar att viss praxis från HFD rättfärdigar en sådan 
tolkning.88  
 

Försäkringskassan hänvisar bland annat till RÅ 2010 ref 17 och menar att domstolen 
härigenom gör en bedömning som visar att annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 
om den funktionshindrade måste kopplas till något av de andra grundläggande behoven för att 
anses som grundläggande. Försäkringskassan menar att domstolen i denna dom kopplar ihop 
det grundläggande behovet att kommunicera, med hjälpbehovet av någon med ingående 
kunskaper. Av denna dom går det att slå fast att HFD gör två prövningar när de tar ställning 
till huruvida den assistansbehövande har rätt till personlig assistans för det femte 
grundläggande behovet. Domstolen tar dels upp att den funktionshindrade i fallet är i behov 
av en person med ingående kunskaper om honom för att kommunicera, dels för att han är i 
behov av ständig tillsyn. Den ständiga tillsynen föranleddes av att den funktionshindrade var 
aggressiv och destruktiv, och domstolen uttalar till följd av detta att ”Den aktiva tillsyn som 
krävs i detta avseende förutsätter - bl.a. på grund av hans kommunikationssvårigheter - goda 
kunskaper om honom och omfattas därför av hans grundläggande behov”. Det kan således 
inte uppfattas som att det endast är den funktionshindrades hjälpbehov med kommunikation 
som föranleder att domstolen utreder huruvida assistans för annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den funktionshindrade föreligger.    
 
 

																																																													
86 Försäkringskassan, Rättsligt ställningstagande: Psykisk funktionsnedsättning vid bedömning av grundläggande 
behov.  
87 Försäkringskassan, Ny tillämpning i assistansersättningen efter dom från Högsta förvaltningsdomstolen, den 
25 juni 2015.  
88 Försäkringskassan, Domsnytt 2015:041. Se bilaga 1 nedan.  
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Att det inte krävs en direkt koppling till hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och 
på sig eller att kommunicera med andra, för att kunna pröva rätten till assistans för det femte 
grundläggande behovet vinner även stöd i RÅ 2003 ref 33. I domen slår HFD fast att ”Den 
hjälp som L.G. behöver med sin personliga hygien, intagande av måltider samt av- och 
påklädning får anses vara av begränsad omfattning. Någon egentlig hjälp för att kommunicera 
med andra synes han inte ha behov av. Av avgörande betydelse blir därför om den hjälp han 
behöver i övrigt för att ersätta sina bristande minnesfunktioner och orientering kan anses 
utgöra en sådan annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom och därför skall 
anses avse hans grundläggande behov”. Denna mening bevisar att det femte grundläggande 
behovet är och ska prövas som ett fristående grundläggande behov. Om det fanns krav på en 
koppling till de övriga grundläggande behoven, skulle HFD inte gjort denna prövning. 
Försäkringskassans ställningstagande kan således ifrågasättas.  
 

Vidare menade HFD i RÅ 2003 ref 33 att ett behov av tillsyn endast kan anses utgöra ett 
grundläggande behov om det är fråga om en sådan aktiv tillsyn som är av närmast 
övervakande karaktär. Vidare menar domstolen att det också krävs att den som ska utöva 
tillsynen måste ha ingående kunskaper om den assistansbehövande för att kunna fullgöra sin 
uppgift. Då tillsyn inte är ett av de grundläggande behov som räknas upp i 9a § LSS, faller 
Försäkringskassans tolkning om att det måste föreligga en koppling mellan annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade och de andra fyra grundläggande 
behoven. Det stämmer dock att HFD i många fall prövat om rätten till assistans för det femte 
grundläggande behovet föreligger i kombination med något annat hjälpbehov. Det är däremot 
inte endast kopplingar till de övriga grundläggande behoven som gjorts, och HFD har som 
påvisats ovan prövat huruvida rätten till det femte grundläggande behovet föreligger, trots att 
domstolen konstaterat att hjälpbehov med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig 
eller att kommunicera med andra inte förelåg. Följaktligen förefaller Försäkringskassans 
ställningstagande ogrundat, baserat på ett fåtal fall som de verkar valt ut för att ha belägg för 
sitt beslut, utan att beakta andra fall som påvisar annat.   
 
 
HFD 2015 ref 46 säger att det femte grundläggande behovet måste vara kopplat till ett 
psykiskt funktionshinder, men innehåller inte något ytterligare krav på att detta ska vara 
kopplat till de andra grundläggande behoven, till skillnad från vad Försäkringskassan anser. 
Att som handläggande myndighet, utifrån egen tolkning göra ett sådant ställningstagande som 
kommer påverka rättstillämpningen på myndigheten avsevärt är något som verkligen visar hur 
rätten till assistans blir en allt svårare rättighet att erhålla. Huruvida Försäkringskassans 
tolkning är auktoritativ bör också ifrågasättas, då det som ovan konstaterats finns saker som 
gör att deras tolkning kan anses felaktig.  
 

Att handläggningen kring vem som kan erhålla personlig assistans för det femte 
grundläggande behovet förändras är inte konstigt, då det är fördelaktigt att Försäkringskassan 
förhåller sig till HFD:s prejudicerande domar. Detta leder även till en enhetlig 
rättstillämpning. Men att som myndighet lägga till ytterligare ett krav på när hjälpen kan utgå 
är att ta det hela ett steg längre, vilket resulterar i att funktionshindrades livskvalité påverkas 
avsevärt och att LSS grundidé går förlorad.  
 

Försäkringskassans ställningstagande om att det måste föreligga en koppling är dessutom en 
radikal förändring av vad de själva tidigare ansåg om det femte grundläggande behovet. Detta 
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då det i Försäkringskassans vägledning till assistansersättning går att utläsa att behov av 
personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper likt de andra 
grundläggande behoven är ett eget fristående behov i lagen, och ska därför behandlas 
därefter.89 Detta väcker funderingar kring huruvida Försäkringskassan anser att HFD:s 
tolkning i HFD 2015 ref 46 var befogad.  Faktum är att Försäkringskassan enligt lag inte är 
bundna att följa domstolarnas praxis. Detta då myndigheter enligt svensk rätt endast är 
principiellt bundna av lagar och andra enligt 8 kap. regeringsformen (1974:152) beslutade 
föreskrifter. Ett praktiskt exempel på detta belyses i FT genom artikeln Justitieombudsmannen 
och Regeringsrätten, där Ragnemalm i egenskap av före detta JO med tillsyn över 
förvaltningsdomstolarna menade att myndigheter har rätten att ifrågasätta domar, trots att de 
kommer från högsta instans.   
 
 
JO kan således inte kritisera en myndighet som väljer att avvika från ett prejudikat, förutsatt 
att myndigheten enligt JO tillämpat rättsreglerna på ett korrekt sätt. I artikeln åskådliggörs fall 
där JO var av en annan mening än Regeringsrätten.  Ragnemalm menade att JO har en 
självklar rätt att värdera och ta avstånd från regeringsrättens domar, då detta är en önskvärd 
säkerhetsventil för bevakningen av den offentliga makten. Vidare menade Ragnemalm att en 
anpassning till en domstols synsätt, om JO anser att domstolens synsätt är felaktigt, är 
oförsvarligt – då lojaliteten i första hand gäller mot riksdagen och lagtexten.90 Detsamma 
torde gälla Försäkringskassan, i egenskap av statlig myndighet.   
 

Ragnemalm anser alltså att myndigheter inte är tvingade att följa praxis. Då de riktlinjer som 
Försäkringskassan förhållit sig till genom vägledningen till assistansersättning talar för en helt 
annan tolkning av hur och när annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 
funktionshindrade ska tillämpas, finns det anledning att tro att Försäkringskassan är av en 
annan uppfattning än vad HFD slog fast i HFD 2015 ref 46. Trots detta väljer 
Försäkringskassan att gå på domstolens linje, även om de principiellt sett inte är skyldiga att 
göra det. Att följa prejudicerande praxis är självfallet fördelaktigt och kanske det mest 
rationella att göra, då detta bidrar till en enhetlig rättstillämpning. Dock bör praxis ibland med 
fördel ifrågasättas, då en av myndigheter okritisk tillämpning av prejudikat i värsta fall kan 
leda till en inkorrekt rättstillämpning.   
  

4.3 Förslag på åtgärder 
 
Det kan konstateras att rättighetslagen LSS kännetecknas av en problematik i 
rättstillämpningen och oklarheter i tolkningsfrågor, vilket lett till oförsäkrad rättssäkerhet. Att 
rättstillämpningen är inkonsekvent, samtidigt som juridiskt tveksamma prejudicerande domar 
helt plötsligt förändrar innebörden av vissa rekvisit i lagen är minst sagt problematiskt. Därför 
finns det skäl för att LSS är i behov av en förändring, på ett eller annat sätt. Följande kapitel 
kommer utifrån den problematik som förevarande uppsats presenterat föreslå åtgärder som 
kan leda till att den fortsatta tillämpningen av LSS blir mer förutsägbar och ändamålsenlig, i 
relation till lagens syfte.  
 

																																																													
89 Försäkringskassans vägledning till assistansersättning, s 128. 
90 Se Ragnemalm, FT 6/1994. 
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4.3.1 Kompetenskrav på handläggningen kring assistans  
 
Som förevarande uppsats påvisat är tillämpningen av rättsreglerna i LSS inte konsekvent. 
Vanligt förekommande är att ett och samma ärende kan få olika utgångar beroende på vilken 
myndighet det är som utreder och beslutar. Detta indikerar att den kompetens som krävs för 
att tillämpa rättsreglerna på ett korrekt sätt är bristande. Att tillämpningen skiljer sig åt kan 
också vara en följd av att myndighetsspecifika vägledningar och dokument spelar en 
framträdande roll inom ärendehandläggningen av assistans. Även om dessa dokument till stor 
del är baserade på lagar, förarbeten och praxis, finns det självfallet en risk för att dessa 
innehåller felaktiga tolkningar. För att uppnå den kompetens som krävs för att tillämpa LSS 
på ett ändamålsenligt sätt behövs det mer än juridisk kunskap, för att kunna förutse verkningar 
av besluten. Detta menar Lennart Erlandsson, som är forskare i rättssociologi. Erlandsson 
menar att det i beslutsfattandet av LSS-ärenden även bör ställas krav på områdesspecifik 
kunskap, vilket skulle ge bättre förutsättningar för att realisera lagstiftningens målsättning. En 
kombination av juridisk och områdesspecifik kunskap inom LSS kan medföra att 
lagstiftningen realiseras genom beslutsfattandet.91 Annars finns det en risk att den juridiska 
metodens stringens i dess extremform leder till rigiditet och okänslighet mot mänskliga 
hänsyn i beslutsprocessen.92   
 
 
Detta resonemang vinner även stöd i SOU 2008:77, där den så kallade LSS-kommittén 
genomförde en omfattande utredning för att ersätta dåvarande LSS och LASS. Utredningen 
lyfte även fram ett antal förslag vad gäller lagens tillämpning samt insatser för att utveckla 
LSS så att lagen ska fungera så effektivt som möjligt utifrån de nationella målen för 
handikappolitiken. LSS-kommittén menade att då LSS ställer stora krav på 
behovsbedömningar och utförande av olika insatser är det otillfredsställande att så mycket av 
LSS tillämpning och effekter kommit att handla enbart om regelverket. Vidare menar 
riksdagen att kompetensfrågor måste lyftas fram, för att erfarenheter och kunskaper ska få 
genomslag i det dagliga arbetet med att tillämpa lagen. Här avses kompetens på alla nivåer, 
inte bara vid utförandet av LSS-insatser utan också kompetens vid behovsbedömningar, beslut 
och domstolsprövningar.93 Det finns skäl för att dessa åtgärder är lika behövliga idag som 
2008.  
 

Att de som tillämpar rättsreglerna i LSS bör besitta en viss kompetens avseende 
funktionshinder är en självklarhet, för att tillämpningen av reglerna ska kunna ske på ett 
ändamålsenligt sätt. Att det finns sådan kombinerad kunskap bland de myndigheter och 
domstolar som tillämpar LSS förekommer säkerligen, men att samtliga som tillämpar 
rättsreglerna besitter dessa kunskaper är högst tveksamt. Det är dock inte realistiskt att ställa 
krav på att allt från LSS-handläggarna vid kommunerna till justitieråden i HFD ska kunna 
förutse medicinska verkningar av alla beslut som tas. Därför ligger nog lösningen av 
problemen som förevarande uppsats presenterat inte huvudsakligen i att ställa kompetenskrav 
på rättstillämparna, utan snarare i en precision av lagen, vilket skulle föranleda att 
tolkningsutrymmet för de som tillämpar lagen blir mindre, och således mer enhetlig. 
 
  

																																																													
91 Erlandsson, s 18 f. 
92 Hydén, s 115. 
93 SOU 2008:77 s 320. 



24	
	

4.3.2 Revidering av 9a § LSS  
 
En anledning till att rättsläget och tillämpningen av annan hjälp som förutsätter ingående 
kunskaper om den funktionshindrade ter sig oklart kan grunda sig i det faktum att det femte 
grundläggande behovet inte fanns med i de ursprungliga förarbetena till LSS. Då det inte finns 
någon vedertagen definition på vad det femte grundläggande behovet betyder, lämnar detta ett 
stort utrymme för tolkning vid tillämpningen av bestämmelsen hos myndigheter och 
domstolar. Följaktligen blir den grupp som blivit beviljad assistans utifrån detta 
grundläggande behov särskilt utsatt.  
 

JO gjorde följande uttalade i sin ämbetsberättelse från 2004. ”I övrigt kan konstateras att LSS 
som lagstiftningsprodukt ännu inte, trots att lagen har varit i bruk i mer än tio år, kan sägas ha 
funnit sin slutgiltiga form. Under årens lopp har gjorts ett antal punktinsatser för att 
komplettera eller förtydliga lagen och det pågår också för närvarande utredningar på detta 
område.”94 Det finns skäl för att anse att LSS, trots att lagen numera varit i bruk i över 20 år, 
fortfarande är i behov av kompletteringar och förtydliganden. LSS behöver en tydlighet som 
medför att tillämpningen av lagen blir förutsebar och rättssäker, inte minst när det kommer till 
det femte grundläggande behovet.   
 

Huruvida den dom som förevarande uppsats i huvudsak behandlar faktiskt är bristfällig är en 
fråga som aldrig kommer få ett slutgiltigt svar, då rättsläget ter sig oklart med hänsyn till att 
den praxis som omfattar den aktuella rättsregeln är inkonsekvent. Det faktum att rättsläget ser 
ut som den gör är egentligen inte myndigheternas eller domstolarnas ”fel”, då vad som ska 
”gälla” inte verkar komma till klart uttryck i lagtexten. Det är riksdagens ansvar att ha en 
tydlig lagstiftning som införlivar det lagen ska lova. Det finns därför fog för att en grundlig 
utredning följt av en revidering av det femte grundläggande behovet i 9a § LSS är nödvändig, 
för att klargöra vad det innebär och hur rättstillämpningen ska gå till. En precision av 
regelverket skulle kunna resultera i en mer rättssäker tillämpning av bestämmelsen, som 
svarar bättre mot LSS syfte och målsättning. En annan konsekvens som ett förtydligande av 
paragrafen med fördel skulle kunna föranleda är att rättskällorna på det aktuella området blir 
mer konsekventa. Riksdagen uttalade sig i SOU 2008:77 om hur en önskad utveckling av LSS 
ska gå till:  

”LSS kan visserligen behöva förtydligas, men det är inte möjligt att gå så långt i lagtexten att alla 
oklarheter och tveksamheter i tillämpningen elimineras. Ytterligare steg mot tydlighet i lagtexten 
kan ha ett pris i form av bristande flexibilitet efter individuella behov och förutsättningar hos dem 
som omfattas av personkretsen. För att LSS ska fungera väl och utvecklas som rättighetslag krävs 
det i grunden inte mer reglering utan ett samlat och långsiktigt utvecklingsarbete för att i viktiga 
delar fylla ut gapet mellan regelverk och tillämpning samt påverka de andra faktorer som i 
praktiken har betydelse för tillämpningen.”95 

  
Detta uttalande påvisar att riksdagen redan år 2008 var väl medvetna om den problematik som 
omfattar LSS, och ansåg att lagen var i behov av åtgärder för att lagens syften och mål skulle 
uppnås. Riksdagen verkade bedöma det som att LSS var i behov av ett visst förtydligande, 
men att detta endast var en av flera åtgärder som krävdes för att eliminera det gap som 
existerar mellan rättsreglerna och tillämpningen av dessa. Den problematik som LSS-
kommittén lyfter fram i SOU 2008:77 är än idag högst aktuell, då det finns grund för att 

																																																													
94 Justitiemännens ämbetsberättelse, redogörelse 2004/05:JO1 s 20.  
95 SOU 2008:77 s 320. 
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ytterligare förtydliganden av lagen är behövliga. I enlighet med riksdagen behövs det 
förmodligen inte mer reglering, utan snarare tydligare reglering. Ett förtydligande av LSS, i 
kombination med att det ställs rimliga kompetenskrav på de personer som tillämpar lagen, 
skulle kunna resultera i att den problematik som hittills omfattat LSS neutraliseras. Att uppnå 
en helt ”felfri” tillämpning av lagen på alla arenor är något som aldrig kan garanteras, men de 
föreslagna åtgärderna kan leda till att rättighetslagen LSS får den innebörd som var 
anledningen till dess uppkomst - att ge funktionshindrade rätten till ett självständigt liv.  
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5 Slutsats och sammanfattning 

Som förevarande uppsats påvisat så omfattas rättighetslagen LSS av en utbredd problematik 
där rättssäkerhetsaspekter och olika tolkningar av lagen spelar en central roll. I början av 
uppsatsen ställdes två frågeställningar. Dessa ska nu besvaras och sammanfattas.  
 
Utifrån vad förevarande uppsats redogjort för finns det anledning att ifrågasätta HFD:s 
tolkning av hur annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 
ska tillämpas. Som uppsatsen presenterat är rimligen det femte grundläggande behovet större 
än att endast omfatta psykiskt funktionshindrade. Detta då en undersökning av förarbetena 
som föranledde det femte grundläggande behovet visar att bestämmelsen bör tolkas extensivt, 
och bör även omfatta fysiskt funktionshindrade, vilket explicit borde införas i lagtexten. Med 
den föreslagna revideringen av bestämmelsen där det inte ställs något krav på ett psykiskt 
funktionshinder skulle fler personer få rätt till personlig assistans. En sådan formulering skulle 
bättre svara mot de mål och centrala begrepp som förarbetena till LSS slår fast. Det kan 
följaktligen konstateras att HFD:s domslut i HFD 2015 ref 46 inte är förenlig i relation till 
LSS syfte.  
 
Det finns självklart gränser för hur långtgående en extensiv tolkning kan tillämpas, då 
personlig assistans upptar en stor del av statens likvida medel. Detta är dock inte en legitim 
anledning till att inskränka rätten till assistans, när förarbetena talar för att 
tillämpningsområdet bör vara större än vad HFD anser. Den grupp funktionshindrade som 
förlorar rätten till assistans till följd av HFD 2015 ref 46 får helt andra förutsättningar i livet, 
och den ekonomi som skulle krävas för ge dessa personer rätten till assistans skulle inte vara 
allt för omfattande. Det är svårt att hävda att kvinnan i det omnämnda fallet inte har en 
funktionsnedsättning. Att få spendera flera timmar om dagen till att hosta upp slem, och att nu 
inte ha rätt till hjälp med detta är något som onekligen bidrar till att kvinnans levnadsvillkor 
inte kan anses som skäliga. HFD:s dom bidrar även till stora ekonomiska förluster för de 
funktionshindrade. Att som kvinnan i fallet gå från att under 15 år haft rätt till 
assistansersättning, till att helt plötsligt bli fråntagen denna rättighet gör att förtroendet för 
staten och den enskildes tillit till rättssystemet sjunker avsevärt.  

Utifrån den problematik som förevarande uppsats uppvisat, i kombination med vad riksdagen 
uttalade i SOU 2008:77, kan slutsatsen dras att LSS fortfarande är i behov av ett förtydligande 
av lagen genom ett långsiktigt utvecklingsarbete, där kompetenskrav bör beaktas vid 
anställandet av LSS-handläggarna vid kommunerna och Försäkringskassan. Det finns fog för 
att en tydligare formulering av 9a § LSS är behövlig, då rättsläget kring hur det femte 
grundläggande behovet tillämpas i nuläget inte verkar svara mot riksdagens syfte med 
paragrafen och lagen i stort. Det kan alltså konstateras att formuleringen av det femte 
grundläggande behovet i 9a § LSS, som det ser ut idag, inte bidrar till en enhetlig och 
förutsägbar rättstillämpning.   
  
Alla som tillämpar lagen bör vid beslutsfattandet påminna sig själva om anledningen till 
varför lagen skapades. Lagen finns till för att de utsatta i samhället, som ibland inte kan hävda 
sin egen vilja, ska få chansen att leva ett värdigt liv. Om detta ska vara möjligt kan inte 
rättstillämpningen och handläggningen fortsättningsvis präglas av delade uppfattningar om 
hur rättsreglerna ska tillämpas, då detta kan resultera i ytterligare begränsningar av begrepp 
och tolkningar av praxis som är ofördelaktigt för enskilda. Hade det femte grundläggande 
behovet i 9a § LSS varit bättre preciserat, finns det skäl för att utgången i HFD 2015 ref 46 
hade blivit annorlunda, och kvinnan hade fortfarande varit berättigad till goda levnadsvillkor.  



27	
	

Käll- och litteraturförteckning   
 

Offentligt tryck 
 
Propositioner  
 
Prop 1992/93:159 Om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Prop 1994/95:100 Förlag till stadsbudget för budgetåret 1995/96 

Prop 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans 
 

Betänkanden 

Socialutskottet 1995/96:SoU15 Vissa frågor om personlig assistans 

Statens offentliga utredningar 
 
SOU 1991:46. Handikapp, välfärd, rättvisa 

SOU 1995:126. Kostnader för den statliga assistansersättningen 

SOU 2008:77. Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer 
med funktionsnedsättning 
 

Litteratur 

Andén, G, Claesson Wästberg, I, Ekensteen, V, Personlig assistans, tredje reviderade 
upplagan, Bokförlaget Robert Larson 2007 
 
Bergstrand, B, LSS 2015 – Stöd och service till vissa funktionshindrade, Komlitt 2015 

Bengtsson, H, Politik, lag och praktik – implementeringen av LSS-reformen, andra upplagan, 
Studentlitteratur 2005 

Edelstam, G, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet – en rättssäkerhetsstudie, 
Fritzes förlag 1995 

Erlandsson, L, Rätt, norm och tillämpning – en studie av normativa mönster vid beslut enligt 
LSS på tre arenor (diss), Media-tryck, Lunds universitet, Sverige 2014 ISBN 978-91-7473-
932-9 

Grunewald, K & Leczinksy, C, Handikapplagen LSS och annan närliggande lagstiftning, 
sjunde upplagan, Norstedts Juridik 2011 

Hydén, H, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur 2002  

Juridisk metodlära, Korling, F & Zamboni, M (red.), Studentlitteratur 2013   

Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004, s 105-141 



28	
	

Pettersson, B, Rätten till personlig assistans – en ansats att klargöra innebörden av ”annan 
hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade, Uppsala 2014 
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:734684/FULLTEXT01.pdf 

Ragnemalm, H, Justitieombudsmannen och regeringsrätten, FT 6/1994, s 297-307 

Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, Vahlne Westerhäll, L (red.), Norstedts Juridik 2002 

Sjöberg, U, Handläggning av LSS-frågor, tredje upplagan, Norstedts Juridik 2003 
 

Rättsfall 

Jönköping förvaltningsrätts dom, den 13 november 2013, mål nr: 4448-12 

Jönköping kammarrätts dom, den 25 april 2014, mål nr: 3593-13 

RÅ 2003 ref 33 

RÅ 2009 ref. 57 

RÅ 2010 ref 17 

HFD 2012 ref. 41 

HFD 2015 ref 46 
 

Internetkällor & övrigt 

Försäkringskassans beslut om att fortsatt bevilja assistansersättning till kvinnan i HFD 2015 
ref 46. Tillgänglig här som bilaga (2016-05-16):  
https://pro-karnovgroup-se.db.ub.oru.se/document/1938564/1 (länken går att kopiera in i webbläsaren 
först efter att man är inloggad i Karnov) 
 
Försäkringskassan, Domsnytt 2015:041, 2015-12-18. Se bilaga 1 nedan. Dokumentet är 
bifogat som bilaga då det inte går att få tillgång till på internet. 

Försäkringskassan, Ny tillämpning i assistansersättningen efter dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen den 25 juni 2015, 2015-09-22. Tillgänglig här (2016-05-16): 
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/nyhetsarkiv/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMA
fGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3AM8zIAKIoEKDHAARwNC-
sP1o_AqMTKFKsBjRUFuhEGmo6IiAKFNJBg!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontentse%2
Fnyheter%2Fny_tillampning_ass_25_kuni_2015 

Försäkringskassan, Rättsligt ställningstagande: Psykisk funktionsnedsättning vid bedömning 
av grundläggande behov, 2015-12-18. Tillgänglig här (2016-05-16):  
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f1b07ce1-4d76-4e5c-be85-
30208b8c7f8f/fkrs2015-07_psykiskfunktionsnedsattning.pdf?MOD=AJPERES 
 
Försäkringskassans vägledning 2003:6 Version 13: Assistansersättning, 2015-01-22. 
Tillgänglig här (2016-05-16): http://assistanskoll.se/_up/vagledning13.pdf 

Justitiemännens ämbetsberättelse, redogörelse 2004/05:JO1. Tillgänglig här (2016-05-16): 
http://www.jo.se/Global/Ämbetsberättelser/JOs%20ämbetsberättelse%202004-05.pdf 



29	
	

RRV 1995:57 Assistansreformen - en granskning av den statliga assistansersättningen till 
funktionshindrade 

Socialstyrelsen, Personlig assistans – en inventering av forskningsläget, juni 2005. Tillgänglig 
här (2016-05-16): 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10094/2005-123-27_200512327.pdf 

WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
 
1177 Vårdguiden, cystisk fibros, 2012-06-26. Tillgänglig här (2016-05-16): 
http://www.1177.se/Orebrolan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Cystisk-fibros/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30	
	

Bilaga 1: Försäkringskassan, Domsnytt 2015:041 
 

 

 
 

 
 
3 (4) 

 Datum  
Rättsavdelningen 2015-12-18  
 

    
Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 
103 51 Stockholm Lm Ericssons Väg 30 08-786 90 00 738-8036 

Internet E-post Telefax Org.nr 
www.forsakringskassan.se huvudkontoret@forsakringskassan.se 08-411 27 89 202100-5521 

 

grundläggande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan beaktas 
tid för sådan hjälp. Detsamma gäller om den försäkrade även har en psykisk 
funktionsnedsättning, men behovet av hjälp av någon med ingående kunskaper inte 
är en följd av den psykiska funktionsnedsättningen.  
 
Domen gör det nödvändigt att definiera vad som avses med en psykisk 
funktionsnedsättning. Det har visat sig att det inte finns någon allmänt vedertagen 
definition. För att få till stånd en enhetlig rättstillämpning inom Försäkringskassan så 
har Försäkringskassan gett ut ett rättsligt ställningstagande om vad som avses med en 
psykisk funktionsnedsättning vid tillämpningen av 9 a § LSS, FKRS 2015:07.  
 
Ställningstagande 
 
Högsta förvaltningsdomstolen har till grund för sitt beslut lagt vad Socialutskottet 
anförde när definitionen av när rätt till personlig assistans finns infördes i 9 a § LSS.  
I domskälen konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att det inte fanns någon avsikt 
att vidga tillämpningsområdet såvitt avsåg vilken typ av behov som den enskilde ska 
behöva hjälp med.  
 
Utifrån vad som anförs i domen och i lagens förarbeten gör Försäkringskassan 
följande ställningstagande. För att ett behov av hjälp av någon med ingående 
kunskaper om den försäkrade ska kunna ses som ett grundläggande behov måste 
behovet av hjälp kunna kopplas till de andra grundläggande behoven, dvs. hjälp med 
personlig hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra. 
Till grund för denna tolkning ligger även att Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare 
Regeringsrätten, i de domar där aktiv tillsyn har godtagits som ett grundläggande 
behov har hänvisat till att den funktionshindrade har kommunikationssvårigheter (se 
RÅ 1997 ref. 23 I och RÅ 2010 ref.17) eller att det av domen framgår att det finns 
särskilda svårigheter att kommunicera med den som söker assistansersättning (RÅ 
2000 not 97).  
 
Handläggning 
Steg i bedömningen av om den försäkrade kan få beakta ”annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den försäkrade” som grundläggande behov 
 
Bedömningen av det grundläggande hjälpbehovet ”annan hjälp som förutsätter 
ingående kunskaper om den försäkrade” bör ske i olika steg, vilka beskrivs nedan.   
Steg 1: Har den försäkrade en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning?  
Steg 2: Behöver den försäkrade hjälp av någon med ingående kunskaper om honom 
eller henne? 
Steg 3: Finns det en koppling mellan behovet av hjälp av någon med ingående 
kunskaper och de övriga grundläggande behoven, dvs. hjälp med personlig hygien, 
måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera?  
Steg 4: Är behovet av hjälp en följd av den psykiska funktionsnedsättningen? 
 


