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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och fastställa vad som menas med de grundläggande 

behoven som anges i 9 a § 1 st. LSS, nämligen personlig hygien, måltid, att ta på och av kläder, 

att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade. För att uppfylla syftet har jag för det första valt att undersöka vilka 

förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att någon ska ha rätt till personlig assistans. 

Slutsatsen som jag här kunnat dra är att det krävs att många förutsättningar är uppfyllda för att 

assistans ska beviljas. En person behöver till att börja med omfattas av personkretsen i 1 § LSS 

och därefter behöver det hjälpbehov som föreligger innefatta de grundläggande behoven. Att 

dessa två förutsättningar är uppfyllda är emellertid inte tillräckligt, för att kunna beviljas 

assistans måste hjälpbehovet dessutom anses vara av privat och känslig karaktär och således 

känslig för den personliga integriteten. Rätten till personlig assistans kan dessutom begränsas 

av föräldraansvaret och om ett hjälpbehov ska bli tillgodosett genom en hälso- och 

sjukvårdsinsats som således åligger ett landsting att tillgodose.  

Angående vad de grundläggande behoven innefattar har jag för det första kommit fram till 

att det som avses med personlig hygien är sådant som faller inom begreppet renlighet, nämligen 

att tvätta sig, sköta toalettbestyr, tandborstning och nagelklippning. Det måste dock anses vara 

av den privata och känsliga karaktären. Varma bad och massage har inte ansetts ingå i detta 

behov då det inte ansetts vara av denna karaktär. Behovet hjälp med måltid innefattar endast 

själva näringstillförseln. Med detta avsågs tidigare endast att få hjälp att föra maten till munnen 

men numera är hur näringen tillförs kroppen inte avgörande. Att behöva hjälp med på- och 

avklädning innefattas även det i grundläggande behov endast om det är av privat och känslig 

natur. Det som vanlig anses vara av denna karaktär är den på- och avklädning som sker av 

kläderna närmast kroppen, såsom underkläder och byxor. Den på- och avklädning av ytterkläder 

och skor innefattas vanligen inte. Hjälp med kommunikation anses endast ingå i de 

grundläggande behoven om en assistent måste finnas tillgänglig för att kommunikation 

överhuvudtaget ska anses vara möjlig. Detta kan vara fallet då den funktionshindrade 

kommunicerar genom bilder, signaler i beteende eller ansiktsuttryck som någon utan kunskap 

om denne inte har möjlighet att förstå. Av det grundläggande behovet annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade omfattas sedan 2015 endast personer 

med psykiska funktionshinder. Den hjälp som här innefattas är så kallad aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär, vilket kan behövas antingen för att övervaka att personen tillgodoser sina 

andra grundläggande behov genom så kallade kvalificerade motiverings- och 

aktiveringsinsatser eller för att hindra den enskilde från att skada sig själv, andra eller egendom. 

Vid arbetet med min andra frågeställning, hur grundläggande och personliga behov förhåller 

sig till varandra, kom jag fram till att detta är ett hjälpbehov utöver de grundläggande behoven. 

För att beviljas assistans krävs att det föreligger ett hjälpbehov som innefattar de grundläggande 

behoven och först då kan assistans beviljas även för andra personliga behov. Det har av HFD 

och Försäkringskassan anförts att de behov som efter deras bedömning kan anses gå utöver de 

grundläggande behoven kan anses ingå i andra personliga behov. Detta innebär att även om 

matlagning, inköp och bestämmande av mat inte ingår i det grundläggande behovet måltid så 

kan en funktionshindrad beviljas assistans för detta utöver den hjälp som denne behöver med 

intagandet av måltiden. Från och med april 2018 är det dessutom uttryckligen reglerat i LSS att 

assistans för andra personliga behov avser även väntetid, beredskap och tid mellan olika 

hjälpbehov vid aktiviteter utanför den funktionshindrades hem.  
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1. Introduktionsavsnitt 

1.1 Ämnesbeskrivning 

Rätten till personlig assistans är något som är ständigt uppmärksammat både i media1 och i den 

juridiska samt politiska debatten. Det är mer än 20 år sedan lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) (LSS) trädde i kraft och många problem har uppmärksammats 

under dessa år och många problem kvarstår än idag. Det har bland annat riktats kritik mot hur 

praxis2 har utvecklats och mot kostnadsutvecklingen ifråga om personlig assistans. Sedan 

hösten 2015 har ett antal vägledande domar tagit form som i sin tur har påverkat 

Försäkringskassans tolkning och tillämpning av rätt till assistans. En av dessa domar innebär 

nämligen att ett behov som tidigare har tillgodosetts genom assistans inte längre gör det i samma 

utsträckning.3 Regeringen valde 2016 att tillsätta en utredning för att se över den personliga 

assistansen och hur Högsta förvaltningsdomstolen4 (HFD) samt Försäkringskassan tillämpar 

rätten till personlig assistans. Anledningen sägs vara att rätten till personlig assistans idag 

innebär ett stort tolkningsutrymme och reglerna anses vara allt för komplicerade. Detta bidrar 

till att det är svårt att uppnå en likvärdighet i bedömningarna av rätt till personlig assistans.5 

I 9 a § 1 st. LSS anges att personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver 

hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera eller annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. För att kunna beviljas assistans 

krävs dock att fler förutsättningar än detta är uppfyllt. För att beviljas personlig assistans måste 

en person omfattas av personkretsen i LSS och personen ska behöva hjälp med sina 

grundläggande behov. Vad som menas med ett grundläggande behov har en uttömmande 

uppräkning i 9 a § LSS men vad som anses innefattas i varje uppräknat behov är något som inte 

är lika självklart. Denna problematik har visats genom den utveckling av praxis som 

förekommit under de senaste åren, vilket uppmärksammats en hel del i media.6  

Utöver att en mängd förutsättningar behöver vara uppfyllda så föreligger en viss begränsning 

av rätten till personlig assistans. Det föreligger nämligen en gränsdragningsproblematik mellan 

vad som är en hälso- och sjukvårdsinsats, vad som är att anse som egenvård och vad som ska 

innefattas i föräldraansvaret när det gäller barns till personlig assistans. Något som senaste åren 

har varit uppmärksammat är att sondmatning inte har innefattats i det grundläggande behovet 

måltid. Så sent som 13 april 2018 tog emellertid HFD ställning i denna fråga och anförde att 

egenvård som rör de grundläggande behoven ska anses berättiga till personlig assistans och 

därmed ska sondmatning nu anses innefattas i det grundläggande behovet hjälp med måltid.7  

Den bestämmelse, 9 a § LSS, som anger kravet på att hjälpbehovet ska handla om 

grundläggande behov för att berättiga till personlig assistans har nyligen fått ett nytt andra 

stycke. I den nya delen av stycket anges att med andra personliga behov avses även olika typer 

av väntetider. Väntetid avser tiden mellan att personen behöver hjälp med olika typer av behov, 

det vill säga under väntan på att ett eventuellt hjälpbehov kan uppkomma.8  

                                                 
1 Se till exempel Yoldas, A., Anfallen kan döda Loke 4 – nekas assistans, Aftonbladet 2017-10-03 och Dikalow, 

A., Malins mardrömsstrid för sjuke sonen Max, 3, Aftonbladet 2017-10-11.   
2 Se t.ex. HFD 2015 ref. 46. 
3 Prop. 2017/18:78 s. 8.  
4 HFD benämndes tidigare regeringsrätten men i detta arbete används HFD genomgående som beteckning för 

högsta instans.  
5 Dir. 2018:35 s. 16 och Bäckman T., Förändringar i rätten till personlig assistans – en fråga om välfärdsstatens 

gränser, s. 320.  
6 Se till exempel HFD 2015 ref. 46.  
7 HFD, beslut den 13 april 2018, mål 682–17. 
8 Prop. 2017/18:78 s. 8.  
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Den 26 maj 2016 beslutades att en särskild utredare skulle se över insatserna enligt LSS och 

assistansersättningen i socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB). Detta uppdrag syftade vid 

beslutet om översynen till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen 

personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS.9 Genom ett 

tilläggsdirektiv från 3 maj 2018 har regeringen beslutat att ha kvar syftet men har anfört att 

utredaren inte behöver ge förslag till besparingar inom assistansersättningen, något som 

framgick av det ursprungliga direktivet. Det anförs dock fortfarande att behovet av anslag inte 

ska öka, men om förslagen skulle leda till att kostnaderna bedöms öka ska de finansieras endast 

om det innebär en ökad kvalitet och träffsäkerhet.10 I ursprungsdirektivet anförs att regelverket 

som styr den personliga assistansen och assistansersättningen i allmänhet behöver förtydligas. 

Exempel på det som behöver förtydligas är definitioner, innehåll och tillsyn.11 Från det att 

ursprungsdirektivet utfärdades har en mängd olika tilläggsdirektiv utfärdats, vilket visar på hur 

komplext och åsiktsladdat detta område är.12  

Problemen inom assistansområdet är således många men mitt fokus i detta arbete är den 

problematik som föreligger kring rekvisiten i 9 a § LSS då det föreligger oklarheter redan kring 

vad som krävs för att ha rätt personlig assistans. Problemet handlar om att de grundläggande 

behoven inte närmare definieras i förarbeten, utan här är det praxis och Försäkringskassans 

ställningstaganden samt vägledningar som ger oss vägledning för vilken typ av behov som 

anses falla inom ramen för varje grundläggande behov. I och med detta anser jag att det finns 

ett behov av att utreda vad som anses innefattas i de grundläggande behoven och vad som inte 

anses göra det. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utreda och fastställa vad grundläggande och personliga behov i 9 

a § LSS i praktiken innebär och hur de ska tolkas. 

För att uppfylla detta syfte utreds följande frågeställningar: 

1. Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att en person ska beviljas personlig 

assistans? 

2. Hur förhåller sig de grundläggande och personliga behoven till varandra?  

1.3 Metod  

Jag har valt att genomföra ett rent rättsdogmatiskt arbete och således genomgående använda 

mig av den rättsdogmatiska metoden. Anledningen är att jag anser att mitt syfte uppfylls genom 

att använda enbart denna metod. Det finns ett omfattande material på området inom denna 

metod som behöver användas och det finns således inte utrymme för ytterligare metoder och 

material. Det finns en mängd olika åsikter och tankar om vad den rättsdogmatiska metoden 

innebär och det föreligger dessutom en del kritik mot denna metod. Den kritik som finns mot 

rättsdogmatiken är dels ett ifrågasättande av dess vetenskaplighet, dels att den har en bristande 

öppenhet och flexibilitet. Kritiken om den bristande vetenskapligheten handlar om att 

rättsdogmatiken intresserar sig för reglerna men inte hur dessa tillämpas i verkligheten.13 Nils 

Jareborg har emellertid anfört att rättsdogmatikens verklighet är själva rättssystemet och inte 

vad systemet resulterar i genom människors handlande eller myndigheters tillämpning. 

Jareborg anför vidare att det kanske inte är en vetenskaplig metod utan en mer analytisk metod 

med ett vetenskapligt syfte eftersom detta bättre skulle beskriva det som många inom 

rättsvetenskapen rent faktiskt gör, nämligen analyserar rättsregler.14 Med bristande öppenhet 

                                                 
9 Dir. 2016:40, s. 1.  
10 Dir. 2018:35. 
11 Dir. 2016:40, s. 15. 
12 Se t.ex. Dir. 2018:35, Dir. 2017:120 och Dir. 2017:92.  
13 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 24.  
14 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 8 f.  
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och flexibilitet menas att rättsdogmatiken ofta anses innebära en bunden argumentation som är 

strikt bunden till ett strikt iakttagande av rättskälleläran och dess förutsättningar.15   

Trots den kritik och diskussion som finns kring rättsdogmatiken har jag beslutat att använda 

metoden då denna passar bäst ihop med den utredning som jag gör i detta arbete. Det finns 

dessutom många olika som har angett sina vinklar på vad som bör avses med den 

rättsdogmatiska metoden men jag har valt att utgå från Aleksander Peczeniks syn på metoden. 

Att jag valt Peczeniks syn är för att det han anför om rättsdogmatiken är det som passar bäst 

ihop med vad jag faktiskt gör genom hela min utredning av de grundläggande- och personliga 

behoven. Det bör emellertid nämnas att det även finns andra som har en liknande syn såsom 

Claes Sandgren.16 

 Den rättsdogmatiska metoden handlar enligt Peczenik om att fastställa och systematisera 

den gällande rätten. Denna metod liknar den som praktiska jurister använder sig av men har 

några avgörande skillnader. En skillnad är att rättsdogmatiker oftast saknar rätten att fatta 

bindande beslut och istället uttalar sig mer abstrakt och generellt. En annan skillnad är att 

rättsdogmatikern själv väljer vilka rättsregler och frågor som dennes arbete ska beröra medan 

praktikern är bunden till det konkreta fallets fråga. Rättsdogmatikerns mål är således att dennes 

arbete ska mynna ut i resultat som har en generell räckvidd medan praktikerns mål är att finna 

en lösning för en specifik tvist. Rättsdogmatiken anses också vara mer rationell där 

ståndpunkter motiveras på ett mer sammanhängande sätt än inom den praktiska juridiken. Trots 

olikheterna mellan den teoretiska och den praktiska juridiken är målet densamma, att tolka den 

gällande rätten på ett sammanhängande och etiskt godtagbart sätt.17  

För att en juridisk argumentation ska anses stödjas krävs enligt Peczenik att det föreligger 

vissa juridiska sakskäl. Med juridiska sakskäl menas de satser som kan stödja en juridisk 

slutsats. Huruvida den kan anses stödja slutsatsen eller inte beror på satsens innehåll och inte 

på vem som har uttalat det. Det finns olika typer av satser till exempel teoretiska satser såsom 

fakta i ett mål eller praktiska satser såsom etiska värdesatser. När det kommer till juridisk 

argumentation anför Peczenik att det emellertid inte räcker att endast åberopa sakskäl utan det 

måste vara skäl med viss auktoritet. Anledningen till detta är att en viss auktoritet hos sakskälen 

väger tyngre än enbart innehållet. Det kan exempelvis hävdas att lagen alltid ska följas 

oberoende av dess innehåll då den har meddelats av riksdagen som innehar viss auktoritet. En 

källa kan få rättslig auktoritet till exempel med grund i att det är lagstiftarens vilja.18   

Peczenik anför att de rättskällor som ska nyttjas inom metoden är de som innefattas i den så 

kallade rättskälleläran och anför att den svenska rättskälleläran är väldigt flexibel till skillnad 

från många andra länders rättskälleläror. Rättskällorna är uppdelade i tre grupper, nämligen de 

som ska, bör och får beaktas.19 Det som menas med att en rättskälla ska beaktas är att dessa är 

bindande. I Sverige kan det anses vara tjänstefel att inte tillämpa dessa. Att en rättskälla bör 

beaktas innebär att den inte är bindande men om de åsidosätts av till exempel en domstol lär ett 

överklagande med stor sannolikhet att ske. En rättskälla som får beaktas är mindre viktig än de 

andra två källorna, vilket innebär att de har svagare auktoritet.20 De rättskällor som ska beaktas 

är lagar, andra föreskrifter och andra rättskällor om det anges i lag eller annan föreskrift. De 

rättskällor som bör beaktas är bland annat prejudikat och lagars förarbeten. De rättskällor som 

får beaktas är betydligt fler och innefattar bland annat domar och beslut som inte är prejudikat, 

lagförslag, utländsk rätt och doktrin.21 

                                                 
15 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, s. 27.  
16 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 f.   
17 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 2/1990, s. 42.  
18 Peczenik, A., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 141 f.  
19 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 2/1990, s. 47 f.  
20 Peczenik, A., Juridisk argumentation – en lärobok i allmän rättslära, s. 148 
21 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, FT 2/1990, s. 47 f.  
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1.4 Material  

Det material jag har använt är det material som innefattas i den ovan beskrivna rättskällelära. 

Den lag som främst används är LSS då detta är den lag som reglerar förutsättningarna för 

personlig assistans. Eftersom även socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) reglerar rätt till olika 

hjälpinsatser redogörs emellertid även för denna. Rätten till assistansersättning regleras i 51 

kap. SFB men dessa regler nämns endast kort då de till stor del hänvisar till LSS. Förenta 

nationens (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN:s 

konvention) behandlas kort i relevanta delar.  

Utöver lag har jag även använt förarbeten, framförallt till LSS. Det jag valt att använda är 

bland annat propositioner, utredningar och betänkanden. Personlig assistans är som nämnts ett 

område under ständig utveckling och det har utöver den ursprungliga propositionen till LSS 

från 1992/93 kommit en mängd propositioner och utredningar som behandlar olika frågor om 

assistans, vilka används i den mån de är relevanta i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Eftersom de grundläggande behovens innebörd i liten utsträckning behandlas 

i förarbeten används praxis för att se vad domstolens tolkning av dess innebörden är. Till störst 

del nyttjas praxis från HFD då mycket av denna praxis är prejudicerande i någon mening. Jag 

har dock också använt ett fåtal fall från Kammarrätten (KamR), där det saknats 

ställningstagande från HFD.  För att få ytterligare djup i min analys har jag dessutom använt 

mig av doktrin och Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden samt vägledning om 

assistansersättning.   

1.5 Avgränsningar  

Jag har valt att avgränsa mig från att behandla SFB i någon vidare mening. Regleringen i 51 

kap. 3 §, 51 kap. 5 § 1 st. och 51 kap. 6 § 1 st. SFB anges i arbetet men behandlas inte djupare. 

Anledningen till detta är att i fråga om de grundläggande behoven görs en direkt hänvisning till 

LSS och den lagens definition av begreppet. Dessutom avgränsar jag mig från det omfattande 

diskrimineringsperspektivet som vanligen aktualiseras i förhållande till funktionshindrades rätt 

till insatser. Detta så detta är ett omfattande perspektiv som emellertid inte är relevant i 

förhållande till de grundläggande och personliga behoven. Avslutningsvis avgränsar jag mig 

också från den rättighetsdiskussionen som ofta aktualiseras i samband med diskussionen kring 

funktionshindrades rätt till insatser. Detta då det är en omfattande diskussionen som med hänsyn 

till begränsat utrymme inte behandlas i detta arbete. 

1.6 Disposition  

Uppsatsens disponeras genom att inledningsvis i kapitel 2 redogöra för vilka regler som kan 

tillämpas för att ge personer med funktionsnedsättningar olika typer av insatser. I avsnitt 2.2 

framhålls vad som menas med begreppen funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp 

samt för vilket begrepp jag har valt att använda mig av och varför. I avsnitt, 2.3, redogörs för 

SoL och vad denna har för mål, vad kommunen har för ansvar, vad socialtjänsten har för 

uppgifter, vad som ger rätt till bistånd och de specifika reglerna för människor med 

funktionshinder. I avsnitt 2.5 framhålls istället för LSS och denna lags mål och riktning, vad 

kommunen har för ansvar och uppgifter, vilka som omfattas av personkretsen och vilka insatser 

som kan beviljas enligt LSS. Kapitel 2 avslutas med en redogörelse av förhållandet mellan SoL 

och LSS i avsnitt 2.6.  

I kapitel 3 förklaras de förutsättningar som behöver uppfyllas för att en funktionshindrad 

person ska kunna beviljas personlig assistans. Inledningsvis i avsnitt 3.2 anges vad som menas 

med personlig assistans och i avsnitt 3.3 vad som avses med det så kallade föräldraansvaret som 

kan begränsa barns rätt till personlig assistans. I avsnitt 3.4 framhålls vad som avses med hälso- 

och sjukvårdsinsatser samt egenvård. I avsnitt 3.5 redogörs för de grundläggande behoven och 

i avsnitt 3.6 redogörs vad som avses med personliga behov.  
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I avsnitt 4 analyseras de förutsättningar som krävs för att en person ska beviljas personlig 

assistans. Analysen mynnar sedan ut i en slutsats i avsnitt 5. Arbetet avslutas med avslutande 

synpunkter där kvarstående funderingar och tankar framhålls.  
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2. Stöd och service till funktionshindrade 

2.1 Inledning  

De möjligheter som en person med funktionshinder har för att få olika typer av hjälpinsatser 

från samhällets sida regleras på flera ställen i den svenska lagstiftningen, främst i SoL och LSS. 

Det bör emellertid också nämnas att Sverige har undertecknat FN:s konvention för personer 

med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Det fakultativa protokollet innebär att 

en person med funktionsnedsättning som upplever att dennes rättigheter har blivit kränkta kan 

klaga till en övervakningskommitté. Syftet med Sveriges tillträde till konventionen var inte att 

skapa några nya rättigheter för funktionshindrade utan istället att undanröja hinder för dessa att 

åtnjuta sina mänskliga rättigheter.22 

För att skapa en överblick över vad en funktionshindrad person har för möjligheter till stöd 

och service redogörs i detta avsnitt för begrepp, kommunens ansvar och olika förutsättningar 

för att en person ska anses ha rätt till insatser enligt SoL och LSS.  

2.2 Funktionhinder, funktionsnedsättning eller handikapp? 

Vilket begrepp som ska användas för att beteckna de personer som, till exempel på grund av en 

utvecklingsstörning, behöver ett särskilt stöd för att klara av vardagen har ändrats flertalet 

gånger och är än idag under utveckling. Problemet som länge funnits är att begreppen 

funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp används som synonymer till varandra, 

vilket de inte är. De definitioner som används i förarbeten är de som fastställts av 

Världshälsoorganisationen (WHO). Utöver WHO har även Socialstyrelsen en viktig roll när det 

kommer till begreppsanvändningen. Detta eftersom de sedan 2001 har i uppdrag att samordna 

begrepp inom vård- och omsorg.23 

I artikel 1 i FN:s konvention anges vad som aves med personer med funktionsnedsättningar 

vilket är personer med varaktiga fysiska, psykiska och intellektuella eller sensoriska 

funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningen och dess bidragande hinder kan i sin tur leda 

till att personen med funktionsnedsättning inte kan delta i samhället på samma villkor som 

andra. Den definition som konventionen angav ansågs vid utredningen inför underskrivningen 

stämma bra överens med de begrepp som användes inom den svenska handikappolitiken.24 

Enligt WHO:s definition avses med funktionsnedsättning en följd av en skada eller sjukdom.25 

Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell förmåga som kan uppstå bland annat med anledning av en sjukdom, medfödd skada 

eller en senare förvärvad skada. Dessa sjukdomar eller skador kan vara både av bestående och 

tillfällig art.26 Från och med undertecknandet av FN:s konvention är funktionsnedsättning det 

begrepp som är tänkt ska få genomslag i den svenska lagstiftningen allt eftersom. Detta var 

något som regeringen anförde i och med den svenska översättningen av FN:s konvention. 

Anledningen till den succesiva övergången till funktionsnedsättning är att skapa en enhetlighet 

i begreppsanvändningen. Det ansågs emellertid inte nödvändigt med ändringar i den svenska 

lagstiftningen enbart för att erhålla en modernare terminologi utan att begreppet istället skulle 

få et succesivt genomslag.27  

Ett funktionshinder avser enligt WHO:s definition istället den aktivitetsförlust, det hinder, 

som gör att den enskilde personen kan ha olika svårigheter i sin dagliga livsföring på grund av 

                                                 
22 Prop. 2008/09:28 s. 1.  
23 Prop. 2008/09:28 s. 8. 
24 Ds. 2008:23 s. 25 f. 
25 SOU 1991:46 s. 137. 
26 Prop. 2008/09:28 s.  och Socialstyrelsen, Socialstyrelsens termbank – funktionshinder, funktionsnedsättning, 

handikapp, 2007. 
27 Prop. 2008/09:28 s. 8.  
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funktionsnedsättningen. Vilka funktionshinder som föreligger och vilken svårighetsgrad 

hindren har är beroende av olika miljöfaktorer. Det som avses med miljöfaktorer är till exempel 

bristande tillgänglighet i olika verksamheter. Ett funktionshinder kan således föreligga i 

situationer där tillgängligheten är bristande medan funktionshindret inte alls existerar i en mer 

anpassad miljö.28 Socialstyrelsen definierar funktionshinder som den begränsning en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till dennes omgivning. Ett exempel som 

nämns är svårigheter att klara sig själv i den dagliga livsföringen och en bristande delaktighet i 

allt från arbetslivet till sociala relationer som grundas i en bristande tillgänglighet. Handikapp 

är det begrepp som tidigare användes för att definiera denna relation till omgivningen men som 

nu har tagits bort och ersatts av funktionshinder. Socialstyrelsen avråder sedan 2007 helt från 

användning av begreppet handikapp.29 Det som definierades som handikapp var skillnaden 

mellan den enskildes behov och dennes möjligheter att få de tillgodosedda och kunna leva som 

andra.30 Ett funktionshinder/handikapp är således något som uppstår först i samspelet mellan 

den enskilde individen och den miljö eller omgivning som personen befinner sig i.31  

Ett begrepp som anfördes som förslag att ersätta begreppet funktionsnedsättning i och med 

införande av den nya kommunallagen (2017:725) var funktionsvariationer. Detta kom upp till 

förslag i och med att det skulle genomföras en del språkliga moderniseringar i syfte att skapa 

en lag för framtiden. Regeringen anförde emellertid att i och med att funktionsnedsättning är 

det begrepp som används dels i diskrimineringslagen och dels i den svenska översättningen av 

FN:s konvention så ska det vara det begrepp som används även i den nya kommunallagen.32  

Jag har valt att använda begreppet funktionshinder i detta arbete då detta är det begrepp som 

överlag ännu används i både LSS och SoL i de regleringar som jag kommer använda mig av. I 

och med detta så blir det tydligast om även jag använder mig av detta begrepp. Dessutom så är 

det i min mening de personer som har ett funktionshinder, alltså ett hinder med anledning av 

sin funktionsnedsättning, som i detta arbete är aktuella då det är dessa personer som behöver 

hjälp genom omfattade insatser från samhällets sida för att klara sin dagliga livsföring.  

2.3 Socialtjänstlagen 

2.3.1 Socialtjänstens mål och kommunens ansvar 

Den nuvarande socialtjänstlagen infördes år 1982 och innebar ett uppbrott från den tidigare 

synen på människor som på olika sätt behövde ha samhällets hjälp. Den syn som försvann var 

bland annat synen på människans egen förmåga att påverka sin egen situation. Socialtjänsten 

skulle från och med denna tidpunkt dessutom vara serviceinriktad och ha en hjälpande 

funktion.33 

Socialtjänstens mål och värderingar anges i 1 kap. 1 § SoL. I bestämmelsens första stycke 

anges att socialtjänsten på demokratins och solidaritetens grund ska främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet. I bestämmelsens andra stycke anges att socialtjänsten med hänsynstagande till 

människans ansvar för sin och andras sociala situation ska inriktas på att frigöra och utveckla 

individers och gruppers egna resurser. I bestämmelsens tredje stycke anges ett sista viktigt mål 

för socialtjänsten, nämligen att verksamheten ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. SoL är en så kallad ramlag, vilket innebär att den 

innehåller få preciserade regler om socialtjänstens utformning. Detta ger kommunerna stor 

frihet att anpassa sina insatser efter skiftade behov och önskemål. Friheten är dock begränsad 

                                                 
28 SOU 1991:46 s. 137 f.  
29 Socialstyrelsen, Socialstyrelsens termbank – funktionshinder, funktionsnedsättning, handikapp, 2007. 
30 SOU 1991:46 s. 137 f.  
31 Arvidsson, E., Socialförsäkringsrätt, s. 106.   
32 Prop. 2016/17:171 s. 277 ff.  
33 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 19. 
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till att målen och värderingarna i 1 kap. 1 § SoL alltid ska ligga till grund för deras tillämpning 

av lagen. Istället för att i detalj precisera utformningen av socialtjänsten har lagstiftaren således 

angivit ett antal mål, för att begränsa kommunens frihet.34  

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten inom sitt område, vilket anges i 2 kap. 1 § 1 st. 

SoL.  I bestämmelsen regleras vidare att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp som de behöver. Att ansvaret för socialtjänsten tillfallit kommunen 

går långt tillbaka i tiden och har att göra med att möjligheten till kontroll av det lokala behovet 

är betydligt enklare om det är en kommunal angelägenhet än om det är en statlig angelägenhet. 

Detta var något som betonades redan vid kommunens ansvar för fattigvården. Det kommunala 

ansvaret ansågs då vara en förutsättning för att undvika missbruk som hade kunnat hota statens 

varaktighet. Kommunernas finansiering av hjälpen var något som redan vid fattigvården ansågs 

motverka missbruk av den erbjudna hjälpen.35  

I 2 kap. 1 § 1 st. 2 men. SoL anges emellertid att kommunens ansvar inte innebär någon 

inskränkning av det ansvar som åvilar andra huvudmän. Socialtjänsten är således i regel 

subsidiär till andra biståndsformer och kommunen ska således inte ansvara för uppgifter som 

ankommer på till exempel sjukvården. Socialnämnden bör emellertid se till att personer får 

kroppslig sjukvård eller psykiatrisk vård när behov föreligger. Kommunen bör dessutom vid 

akuta behov ge tillfälligt bistånd i väntan på att en annan huvudman ska ta sitt ansvar.36 Ansvaret 

kan utöver andra huvudmän också tillfalla andra samhällsorgan inom verksamheten, såsom 

Statens institutionsstyrelse och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).37 

2.3.2 Socialtjänstens uppgifter 

Till socialnämndens uppgifter hör enligt 3 kap. 1 § SoL att göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen, att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med 

andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen. 

Vidare regleras att det hör till socialnämndens uppgifter att informera om socialtjänsten i 

kommunen, främja förutsättningarna för goda levnadsvillkor genom uppsökande verksamhet, 

svara för omsorg och service, ge upplysningar och råd, ge ekonomisk hjälp och annat bistånd 

till familjer och enskilda som behöver det. Socialtjänstens tillvägagångssätt för att genomföra 

sina uppgifter anses kunna sammanföras i tre huvudfunktioner, nämligen strukturinriktade 

insatser, allmänt inriktade insatser och individuellt inriktade insatser. De strukturinriktade 

insatserna syftar bland annat till att skapa en god samhällsmiljö och innefattar socialtjänstens 

uppgift att delta i samhällsplaneringen, att arbeta med sociala problem i samhället och den 

uppsökande verksamheten. Med de allmänt inriktade insatserna menas vanligen generellt 

utformade insatser inom till exempel barnomsorgen och äldreomsorgen. Uppgifter som 

innefattas här är bland annat insatser som avser att tillgodose behovet av information, arbete 

och försörjning. De individuellt inriktade insatserna avser sociala tjänster som är anpassade till 

den enskilde individens behov. Insatser som här innefattas är till exempel förebyggande insatser 

och hjälpåtgärder som motiveras av den aktuella situationen. Erbjudanden om behandling och 

vård i olika former är också något som anses innefattas i de individuellt inriktade insatserna.38 

I 3 kap. 2 § 1 st. SoL regleras att socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska 

bygga på nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya 

och äldre bostadsområden i kommunen. Medverkan i planeringen ska också verka för att 

offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir tillgängliga för alla. I 

andra stycket framhålls att socialnämnden även i övrigt ska ta initiativ till och bevaka att 

                                                 
34 Clevesköld, L., Socialtjänstlagen (2001:453), kommentar till 1 kap. 1 §, not 1, Karnov. 
35 Prop. 1979/80:1 s. 88.  
36 Clevesköld, L., Socialtjänstlagen (2001:453), kommentar till 2 kap. 1 §, not 8, Karnov. 
37 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 24. 
38 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 48. 
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åtgärder vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, 

äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden ska i sin 

verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Att socialtjänsten ska 

medverka i samhällsplaneringen anses vara en av de viktigaste bestämmelserna i SoL då detta 

på ett mer aktivt sätt kan innebära ett förebyggande av sociala svårigheter. Denna bestämmelse 

syftar till att utjämna skillnader i levnadsvillkor, se till att den sociala tryggheten omfattar alla, 

förstärka gemenskap och solidaritet mellan människorna och främja medborgarnas 

engagemang i gemensamma angelägenheter.39  

2.3.3 Rätten till bistånd 

I 4 kap. 1 § 1 st. SoL regleras att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt. Med uttrycket livsföring i övrigt avses alla de behov som den enskilde kan 

ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet. Det 

kan handla om allt från bistånd till läkarvård, glasögon och hemtjänst. Det går emellertid inte 

att göra någon uttömmande uppräkning av vilka behov och insatser som kan anses innefattas i 

uttrycket livsföring i övrigt går det inte att. För att avgöra om behovet eller insatsen kan anses 

innefattas i begreppet måste istället en individuell bedömning göras.40 Syftet med detta första 

stycke är att tillförsäkra den enskilde en rätt till stöd och hjälp från samhällets sida när denne 

till exempel på grund av funktionshinder befinner sig i en situation som medför att olika typer 

av insatser från samhällets sida är nödvändigt. Något som vidare bör nämnas är att SoL inte 

anger vilka som kan komma ifråga för bistånd, som LSS gör, utan gäller istället generellt för 

dem som behöver hjälp med sin försörjning eller livsföring i övrigt.41 

 Rätten till bistånd är emellertid inte ovillkorlig, för att ha rätt till bistånd krävs att den 

enskilde inte själv kan tillgodose det behov som föreligger, vilket uttryckligen anges i 4 kap. 1 

§ 1 st. SoL.  Detta uttrycket avser att betona att den enskilde måste utnyttja alla möjligheter som 

denne normalt har innan rätt till bistånd kan anses föreligga. Två enkla exempel som visar vad 

detta rent konkret innebär är att den som har möjlighet att arbeta har en skyldighet att söka 

arbete och den som har ekonomiska tillgångar ska använda sig av dessa innan försörjningsstöd 

kan komma i fråga.42 

I 4 kap. 1 § 3 st. SoL anges att hänsyn inte får tas till den enskildes ekonomiska förhållanden 

när prövning görs av dennes behov av bistånd för livsföringen i övrigt och kommunens rätt att 

ta ut avgifter regleras i 8 kap. SoL. Anledningen till denna reglering är att äldre människor och 

funktionshindrade inte ska behöva få sitt behov av insats bedömd i förhållande till sin 

ekonomiska situation.43 

Enligt 4 kap. 1 § 4 st. SoL ska den enskilde genom det aktuella biståndet tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva 

ett självständigt liv. Detta uttryck bör tolkas så att samhällets hjälp inte bara ska avse vad som 

direkt behövs för att den enskildes grundbehov ska tillgodoses utan hjälpen ska ge goda 

framtidsutsikter. Det som menas med framtidsutsikter är att insatserna ska bidra till att den 

enskilde i framtiden ska ha möjlighet att själv sköta sin försörjning och livsföring i livsförigt. 

Med denna utgångspunkt är rehabiliteringssynpunkten något som ska ges stor vikt vid 

biståndsbedömningen och vid valet av bistånd.44   

                                                 
39 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 49. 
40 Prop. 2000/01:80 s. 93 ff 
41 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 77. 
42 Prop. 2000/01:80 s. 93 ff.  
43 Prop. 2000/01:80 s. 92 ff.  
44 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 80 f.  
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En gränsdragningsproblematik som föreligger är emellertid den mellan landsting och 

kommun, angående vem som ska anses ha ansvaret för olika typer av insatser. Landstingen 

svarar för medicinska insatser och för de hjälpmedel som den funktionshindrade kan behöva. 

Kommunens insatser består istället i personlig omvårdnad, färdtjänst, och liknande insatser. 

Gränsen för vad som faller inom medicinska insatser och vad som faller inom omvårdnaden är 

emellertid inte alltid helt självklar.45 En person har normalt inte rätt till bistånd enligt SoL för 

behov som ska tillgodoses av ett landsting. Vid denna gränsdragningsproblematik åligger det 

emellertid socialnämnden att vidta tillfälliga åtgärder i avvaktan på att eventuell annan 

huvudman avhjälper vårdbehovet.46  

2.3.4 Människor med funktionshinder   

Av 5 kap. SoL framgår vad som gäller i fråga om specifika grupper av människor. Eftersom 

detta arbete kommer ha fokus på funktionshindrade redogörs endast för dessa regler. Något som 

bör anges inledningsvis är att socialtjänstens insatser enligt SoL till människor med 

funktionshinder inte som LSS är begränsade till personer med särskilt svåra funktionshinder 

utan omfattar alla med fysiska och psykiska funktionshinder.47 

Enligt 5 kap. 7 § 1 st. SoL ska socialnämnden verka för att människor som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl möter svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets 

gemenskap och att leva som andra. Vid införandet av bestämmelserna om insatser till 

funktionshindrade anfördes av handikapprörelsen att dessa insatser inte bara behövs för de 

funktionshindrades skull utan för alla människors skull så att gemenskapen ökar. Denna 

bestämmelse har också ansetts viktig för att poängtera och lägga större vikt vid 

funktionshindrades situation och betonar även kommunernas ansvar för dessa människor.48 År 

2000 infördes nationella mål, inriktning och en nationell handlingsplan för den svenska 

handikappolitiken. De mål som upprättades för handikappolitiken var bland annat att samhället 

skulle utformas så att människor med funktionshinder blev fullt delaktiga i samhället och kan 

uppnå jämlikhet i levnadsvillkor mellan män och kvinnor. Det handikappolitiska arbetet skulle 

inriktas på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället, att förebygga 

och bekämpa diskriminering och att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder de 

förutsättningar som behövs för självständighet och självbestämmande.49  

I 5 kap. 7 § 2–3 st. SoL anges att kommunen ska medverka till att den enskilde får en 

meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter dennes behov av särskilt 

stöd. Dessutom ska kommunen inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av 

funktionshinder behöver ett sådant boende. Dessa stycken hänger tydligt ihop med 

socialtjänsten mål och uppgifter i 1 kap. och 3 kap. SoL. Socialtjänsten ska dessutom medverka 

till att attityden mot funktionshindrade ändras så att funktionshindrade på ett lättare sätt kan 

delta i samhällslivet på ett naturligt sätt. Detta kan exempelvis göras genom att bidra till att 

funktionshindrade får arbete med en meningsfull sysselsättning.50 

Med stöd av 5 kap. 8 § 1 st. SoL ska socialnämnden dessutom göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktionshinder 

samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet. Av andra stycket 

framgår att kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 

funktionshinder. Denna reglering innebär en betoning av att kommunens skyldigheter även 

omfattar människor med psykiska funktionshinder, något som tidigare har ansetts oklart. I 

                                                 
45 Prop. 1979/80:1 s. 296. 
46 Lundgren, L., Sunesson, P-A och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 79 f.  
47 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 148. 
48 Prop. 1979/80:1 s. 296. 
49 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 144 f.  
50 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 145.  
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planeringen ska kommunen samverka med landstinget, andra samhällsorgan och 

organisationer. Att socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsvillkoren för 

funktionshindrade är något som redan enligt 3 kap. 1 § SoL anges tillhöra socialnämndens 

uppgifter. När det kommer till planeringen som socialnämnden ska genomföra för 

funktionshindrades insatser anges att nämnden ska samverka dels med landstingen och dels 

med andra berörda samhällsorgan och organisationer, här är handikapporganisationerna en 

viktig organisation. Planerna ska så allsidigt som möjligt belysa alla de aspekter som avgör 

funktionshindrades delaktighet i samhället. Planeringen ska innefatta dels frågor om 

tillgänglighet i vid mening och dels utformningen av individuella stöd- och serviceinsatser. 51 

Av 5 kap. 8 a § SoL framgår att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget 

om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör 

organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna 

synpunkter på innehållet i överenskommelsen. En motsvarande reglering finns i 16 kap. 3 § 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) (HSL). Anledningen till denna reglering är att både 

landsting och kommun har ansvar för insatser för de människor som har en psykisk 

funktionsnedsättning. Landstingen har ansvar för framförallt hälso- och sjukvårdsbehoven 

medan kommunen svarar för olika former av insatser enligt SoL.52   

2.4 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

2.4.1 Bakgrund till lagstiftningen 

Synen på funktionshindrade är något som har utvecklats och förändrats under lång tid. 

Historiskt sett har funktionshindrade ofta varit utestängda från stora delar av samhället. Detta 

har bland annat grundats i att funktionshindrade länge var beroende av andra personers välvilja 

och var därmed begränsade i sina möjligheter att utforma sitt liv efter sina egna villkor. Fram 

till att den moderna handikappolitiken fick genomslag i Sverige, med rötter i 1960-talets 

jämlikhetssträvanden, dominerade synen på funktionshindrade av att problemet låg hos den 

enskilde individen. Detta innebar att synen var att funktionsnedsättningen och andra fysiska 

och psykiska svagheter hos individen var orsaken till att denne inte kunde leva som andra. I och 

med detta var de insatser som en funktionshindrad kunde berättigas under denna tid främst 

institutioner med medicinsk inriktning. Först år 1960 började det ske en gradvis förändring av 

detta och fokus började istället läggas på de svårigheter som samhällets utformning innebar för 

personer med funktionshinder.53 

Denna lag är en uttalad rättighetslag med syfte att garantera att människor med 

funktionsnedsättning får det stöd som behövs för att undanröja hinder som kan föreligga i den 

dagliga livsföringen.54 Med rättighetslag brukar vanligen avses en lag som riktar sig mot den 

enskilda individen och talar om vad denne har rätt att få av en myndighet. 55 Vad som avses 

med en rättighet och vad som krävs för att det ska anses vara en rättighet är emellertid ett 

omdiskuterat ämne som innehar många olika åsikter. Denna diskussion redogörs emellertid inte 

för i detta arbete.56 

2.4.2 Mål och riktning 

I 5 § LSS regleras att verksamhet enligt lagen ska främja likhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av personkretsen i 1 § LSS. Målet för 

verksamheten ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Denna utformning av 

                                                 
51 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 148 f.  
52 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 150. 
53 Prop. 1999/2000:79 s. 11. 
54 Prop. 1992/93:159 s. 1 och 45.  
55 Prop. 1996/97:124 s. 43. 
56 Se till exempel Gustafsson, H., Taking Social Rights Seriously (II) – den handikappade lagen, s. 50.  
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verksamhetens mål syftar till att ge uttryck för de bärande principerna för den svenska 

handikappolitiken vilka är helhetssyn, kontinuitet, självbestämmande, tillgänglighet, inflytande 

och delaktighet.57 Dessa bärande principer formulerades genom den nationella handlingsplanen 

för handikappolitiken som utformades 1999, då det fastslogs att denna politik måste utgå från 

ett medborgarperspektiv. Medborgarperspektiv angav att personer med funktionshinder är 

medborgare och innehar samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare. Det 

blir nämligen en fråga om demokrati där samhället måste byggas på grunden att alla människor 

är lika mycket värda, har samma grundläggande behov, ska behandlas med respekt och att alla 

människor med sin kunskap och erfarenhet ska ses som en tillgång för samhället. I och med 

detta ska alla människor ha samma möjligheter att styra över sina liv och få sina önskemål 

respekterade.58 

Av 6 § LSS framgår att verksamhet enligt lagen ska vara av god kvalitet och bedrivas i 

samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Det regleras vidare att 

verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet. I och med detta regleras dessutom att den enskilde så långt det är möjligt ska ges 

inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. I bestämmelsens andra stycke anges 

att den personal som behövs för ett gott stöd, en god service och omvårdnad ska finnas inom 

verksamheten. Personalen som behövs ska dessutom ha den utbildning och erfarenhet som 

krävs för att genomföra varje specifik arbetsuppgift som dem ska utföra.59 För att kunna 

uppfylla syftet med att främja den enskildes fulla delaktighet i samhällslivet krävs att de olika 

insatserna inte är isolerade från varandra eller att insatser från olika samhällsverksamheter är 

isolerade från varandra. Olika insatser ska istället harmonisera och komplettera varandra oavsett 

från vilket samhällsorgan de kommer. Dessutom framhålls att respekt ska tas till den enskildes 

egna önskemål och utformningen av stödet ska således göras i samverkan med den enskilde. 

Ett önskemål som den enskilde kan ha och som bör tillgodoses om det är möjligt är att en viss 

person ska utses till personlig assistans eller kontaktperson.60  

2.4.3 Kommunens uppgifter och ansvar 

I 15 § LSS framhålls kommunens uppgifter enligt denna lag, vilket för det första är att 

fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är 

samt se till att de får sina behov tillgodosedda. Dessutom har kommunen till uppgift att 

informera om mål och medel för verksamheten enligt LSS, medverka till att personer som 

tillhör personkretsen får tillgång till arbete och studier samt att det allmänna fritids- och 

kulturutbudet blir tillgängligt även för personer med funktionsnedsättningar. Kommunen ska 

dessutom samverka med organisationer som företräder människor med omfattande 

funktionshinder, anmäla till Försäkringskassan när någon som ansökt om personlig assistans 

kan antas ha rätt till assistansersättning och när en person som beviljats denna ersättning har 

beviljats särskilt boende, daglig verksamhet, barnomsorg eller liknade som påverkar behovet 

av assistans. Det tillhör även kommunens uppgifter att anmäla till Försäkringskassan när 

assistansersättning kan antas användas till annat än köp av personlig assistans och anmäla till 

IVO då det kan antas att en tillståndsgivares lämplighet att bedriva verksamhet inom personlig 

assistans kan ifrågasättas. De uppgifter som tillfaller kommunen enligt LSS sammanfaller till 

stor del med de uppgifter som kommunen har enligt SoL. Skillnaden är dock att uppgifterna 

som tillfaller kommunen enligt LSS är mer preciserade och hänger ihop med lagens personkrets. 

Ett exempel som här kan nämnas är att kommunen enligt SoL ska göra sig väl förtrogen med 

                                                 
57 Prop. 1992/93:159 s. 171.  
58 Prop. 1999/2000:79 s. 23 f. 
59 Clevesköld, L., Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:378) kommentar till 6 §, not 16, 

Karnov. 
60 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 510.  
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levnadsförhållandena för personer med funktionshinder medan kommunen enligt LSS 

fortlöpande ska följa upp vilka som tillhör personkretsen och vad deras behov är. Eftersom 

många personer som tillhör personkretsen har behov av insatser från flera olika samhällsorgan 

så är det dessutom kommunens uppgift att se till att dessa personer får alla sina behov 

tillgodosedda.61 

Kommunen har enligt 16 § 1 st. LSS ansvar för insatser för de som är bosatta i kommunen. 

Ansvaret för insatserna innehar dock en viss begränsning vilket anges i 16 § 1 st. LSS, nämligen 

för de som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun, för att till exempel bo i 

ett familjehem eller liknande. Trots denna begränsning anges emellertid i 16 § 4 st. LSS att 

kommunen ansvarar för det stöd och den hjälp som behövs i akuta situationen när ett behov 

uppstår i och med att en funktionshindrad är i kommunen för tillfällig vistelse. 

2.4.4 Personkretsen 

En avgörande förutsättning för att en person ska kunna beviljas en insats enligt LSS är att 

personen omfattas av den begränsade personkretsen som regleras i 1 §. Något som är viktigt att 

påpeka är emellertid att en person inte automatiskt har rätt till en insats enligt LSS bara genom 

att omfattas av personkretsen. Rätten till insatser prövas i förhållande till den specifika insatsen 

då vissa insatser är förbehållna en viss persongrupp, såsom barn och ungdomar, medan andra 

insatser förbehålls alla inom personkretsen.62  

I 1 § 1 p. LSS regleras att personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd omfattas av personkretsen. Med utvecklingsstörning menas en intellektuell 

funktionsnedsättning som beroende av grad och en specifik miljö kan innebära ett 

funktionhinder. En utvecklingsstörning har med en inträffad brist eller skada under individens 

utvecklingsperiod att göra, något som anses omfatta perioden före 16 års ålder. Den brist eller 

skada som uppkommer ska vara så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin 

livsföring för att kunna delta i samhällslivet. Varför bristen eller skadan har uppkommit saknar 

betydelse för bedömningen av om det kan anses vara en utvecklingsstörning. Vid bedömningen 

av den intellektuella förmågan ska istället psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer vägas 

samman till en helhetsbedömning. När det gäller autism och autismliknande tillstånd är detta 

något som har ersatt begreppet barndomspsykos i den tidigare lag (1985:568) om särskilda 

omsorger av psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen). Med barndomspsykos avsågs 

djupgående personlighetsstörningar hos barn och vuxna som vanligen uppkom före sju års 

ålder. Konsekvenserna av denna störning tog vanligen uttryck genom bland annat avvikelser i 

sociala och känslomässiga relationer samt störningar i den språkliga förmågan. Med autism och 

autismliknande tillstånd avses djupgående störningar i den social förmågan, kommunikation 

och beteenden som medför ett allvarligt funktionshinder i fråga om psykosocial och pedagogisk 

anpassning. Dessa typer av störningar visas även dessa vanligen under barndomen och oftast 

före tre års ålder, men inte alltid. Autism och autismliknande tillstånd är även något som 

vanligtvis ger allvarliga psykiska funktionshinder under hela livet. Trots ny benämning har det 

inte skett någon förändring i sak, vilket inte var tanken när den ny beteckningen infördes i 

LSS.63  

Av 1 § 2 p. LSS framgår att även personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som beror på yttre våld eller kroppslig sjukdom 

omfattas av personkretsen. Denna andra punkt omfattar personer som i vuxen ålder, det vill 

säga efter utvecklingsperioden, har drabbats av begåvningsmässigt funktionshinder. Den 

utlösande faktorn ska vara av kroppslig art såsom tumörer, hjärnblödningar, inflammationer 

eller liknande. Den utlösande faktorn kan också bero på skador som har uppstått efter yttre våld, 

                                                 
61 Lundgren, L., Sunesson, P-A. och Thunved, A., Nya sociallagarna, s. 533. 
62 SOU 2008:77 s. 275. 
63 Prop. 1992/93:159 s. 53 f och s. 167.   
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till exempel vid en trafikolycka. Personer som har olika psykiska sjukdomstillstånd som kan 

medföra ett begåvningsmässigt funktionshinder omfattas inte av personkretsen enligt denna 

punkt men kan omfattas av lagen genom tredje punkten. I förarbetet till LSS anfördes att 

demenssjukdom ansågs vara ett sådant psykiskt sjukdomstillstånd som inte omfattas av denna 

punkt.64 HFD har emellertid i ett rättsfall slagit fast att personer med demenssjukdomen 

alzheimers ska anses ingå i personkretsen enligt andra punkten.65 Personer som omfattas av 

denna andra punkt förutsätts vanligen ha fått ta del av rehabiliterande insatser och andra 

insatser, som emellertid inte har gett resultat utan personen är kvar i ett oförändrat tillstånd.66  

För personkretsen enligt första och andra punkten innehas vid bedömningen ett diagnostiskt 

perspektiv och för dessa två grupper har ingen förändring i sak gjorts från den tidigare 

omsorgslagens personkrets.67 Ett nytt rättsfall från KamR visar tydligt detta diagnosperspektiv. 

Rättsfallet handlar om M.K som anser sig ha en utvecklingsstörning men problemet är att M.K 

kom till Sverige i vuxen ålder och det saknas medicinskt underlag från hans tidigare 

bosättningsland. Därmed är också informationen om M.K:s sjukdomshistorik mycket 

begränsad. KamR bedömde i detta fall att det föreligger en osäkerhet kring den 

utvecklingsstörning och medfödda hjärnskada som M.K anses ha och att diagnosen i och med 

detta inte kan anses fastställd. Med anledning av att diagnosen inte är fastställd anser KamR att 

det inte kan uteslutas att orsakerna till M.K:s tillstånd kan behandlas. I och med detta kan M.K 

inte anses ha visat att han omfattas personkretsen enligt 1 § 1 p. LSS.68 

Personkretsen som regleras i 1 § 3 p. LSS är inte lika tydlig som de andra två punkterna. I 

bestämmelsen anges att även personer med andra fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter 

i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service också 

omfattas av personkretsen. Denna reglering innebar en vidgning av personkretsen i jämförelse 

med de personer som omfattades av omsorgslagen. Denna punkt omfattar således personer som 

har ett funktionshinder som leder till ett liknande behov som de som innefattas i första och andra 

punkten. För att någon ska kunna omfattas av lagen enligt denna punkt behöver alla rekvisiten 

i punkten vara uppfyllda. 69 Eftersom alla rekvisiten behöver vara uppfyllda redogörs för vad 

som avses med varje rekvisit i det följande.  

Det första rekvisitet som måste vara uppfyllt är att det måste föreligga ett fysiskt eller 

psykiskt funktionshinder. Varken orsaken till personens funktionshinder eller den eventuella 

medicinska diagnosen är avgörande för huruvida personen ska anses omfattas av personkretsen 

eller inte. I och med detta så omfattas personer med alla typer av funktionshinder, såsom 

fysiska, psykiska och begåvningsmässiga. Funktionshindren måste emellertid vara stora. 

Personkretsen enligt punkt tre kan således omfatta personer med olika typer av förlamningar, 

svårartade effekter av sjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar eller grava syn- och hörselskador. 

En sjukdom som kan anses vara mindre allvarlig kan medföra ett stort funktionshinder som 

förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen således ett omfattande behov av 

stöd eller service. Med mindre allvarlig sjukdom kan avses till exempel tarmåkommor som 

bidrar till täta tarmtömningar.70 Det andra rekvisitet som måste vara uppfyllt är att 

funktionshindret ska vara varaktigt. Med detta avses att funktionshindret inte kan anses vara av 

tillfällig eller övergående natur.71 Anledningen till detta är att lagen i första hand ska se till att 

                                                 
64 Prop. 1992/93:159 s. 167 f. 
65 RÅ 2008 ref. 78. 
66 Clevesköld, L., Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:378) kommentar till 1 §, not 4, 

Karnov. 
67 Prop. 2009/10:76 s. 18.  
68 Kammarrätten i Göteborg, dom 2018-03-27, mål 5062–17. 
69 Prop. 1992/93:159 s. 168. 
70 Prop. 1992/93:159 s. 168. 
71 Prop. 1992/93:159 s. 168 f. 
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personer med långvariga funktionsnedsättningar får det särskilda stöd som de behöver för att 

uppnå likvärdiga levnadsvillkor som andra människor. Behovet av stöd kan variera men 

funktionshindret ska vara varaktigt.72  

Det tredje rekvisitet är att det ska innebära betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. 

Det som avses här är att den enskilde inte själv kan klara av olika vardagsrutiner såsom hygien, 

påklädning, kommunikation och matlagning. Det fjärde rekvisitet är att behovet av stödet och 

servicen ska vara omfattande. Med omfattande menas att den enskilde i allmänhet har ett dagligt 

behov av långvarigt och upprepat stöd. Bedömningen av hur omfattande ett behov kan anses 

vara ska göras genom en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer. 

Det omfattande behovet kan bland annat innefatta matlagning, påklädning, skrivning och 

läsning. Om en person har flera funktionhinder måste en samlad bedömning av 

funktionshindrens effekt göras. Detta innebär att om en person har flera små funktionshinder 

kan detta efter en samlad bedömning innebära att personen kan anses ha betydande svårigheter 

i sin livsföring.73 HFD har diskuterat vad som kan menas med att ett funktionshinder medför 

ett omfattande behov av stöd och service. För trots att de andra rekvisiten är uppfyllda måste 

det även anses vara ett hjälpbehov av kvalificerat slag och således medför betydande svårigheter 

i livsföringen med ett behov av omfattande stöd och service. Ett rättsfall som behandlar denna 

fråga handlar om E.H som var stomiopererad, hade diabetes och drabbats av blodpropp i hjärnan 

flera gånger som har bidragit till att hennes kognitiva förmåga är nedsatt, att hon har viss afasi 

och försämrat närminne. Hon klarar att klä på sig på övre delen av kroppen själv, kan duscha 

själv om hon får hjälp att komma upp på badbrädan, hon kan sköta toalettbesöken på egen hand 

och kan äta själv. Det hon behöver hjälp med är påklädning av nedre delen av kroppen, byte av 

stomipåse och stomiplatta, pedikyr, inköp av dagligvaror, matlagning och städning. HFD 

konstaterade att E.H hade varaktiga funktionshinder som inte berodde på normalt åldrande. 

HFD anförde dock att hon endast behövde viss hjälp i sin livsföring men inte i den omfattning 

som krävs för att omfattas av personkretsen i 1 § 3 p. LSS då hennes funktionshinder inte kan 

anses medföra sådana betydande svårigheter i hennes livsföring som krävs.74 Ett annat rättsfall 

som behandlar frågan om svårigheter i livsföringen och omfattningen av stöd och service 

handlar om H.S som är 81 år och gravt synskadad. Med hjälp av tekniska hjälpmedel för 

synskadade klarade han av den dagliga skötseln av hemmet. H.S klarade dessutom att under 

goda förhållanden gå ut i den närmsta omgivningen och även handla i närbutiken. Det han 

behövde hjälp med var att läsa post och för att besöka affärer samt postkontor som ligger längre 

från hemmet. H.S behövde även vid aktiviteter och utflykter längre bort från bostaden. HFD 

anförde att H.S har ett varaktigt funktionshinder men att det emellertid inte medför sådana 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att han kan anses ha behov av sådant 

omfattande stöd och service. Därmed ansågs H.S inte omfattas av personkretsen i 1 § 3 p. LSS 

utan hänvisas istället att ansöka om insatsen enligt SoL.75 

Det sista rekvisitet som behöver vara uppfyllt enligt tredje punkten är att det är uppenbart att 

funktionshindret inte beror på normalt åldrande. En naturlig funktionsförlust är något som 

vanligen inträffar enbart hos äldre människor. I lagen menas med äldre människor de som är 

över 65 år. Anledningen till att personer som har funktionshinder förknippade med åldern inte 

omfattas är för att dessa vanligen innehar funktionshinder som ökar med tiden och som leder 

till allt större behov av stöd och service. Funktionshinder som detta kan innefatta är bland annat 

sjukdomar som påverkar skelett och rörelseorgan samt utslitna höftleder. Det handlar således 

om funktionshinder eller sjukdomar som inte är helt oväntade hos en äldre människa. Något 

som här är viktigt att nämna är att även om funktionshindret inte är åldersrelaterat så kan 

                                                 
72 Erman, M., LSS – en vägledning, s. 27. 
73 Prop. 1992/93:159 s. 169. 
74 HFD 2012 ref. 8 
75 RÅ 1999 ref. 54. 
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bedömningen av vilka insatser personen har rätt till påverkas av den stigande åldern, exempelvis 

har personer över 65 år inte rätt till personlig assistans.76 

2.4.5 Rätten till insatser 

Enligt 7 § 1 st. LSS har personer som tillhör personkretsen rätt till insatser i form av särskilt 

stöd och service enligt 9 § 1–9 p. om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov 

inte tillgodoses på annat sätt. De personer som omfattas av personkretsen i 1 § 1–2 p. har även 

rätt till insatser enligt 9 § 10 p. När bedömningen ska göras huruvida en person behöver sådan 

hjälp i sin livsföring måste en jämförelse göras med den livsföring som kan anses normal för 

andra personer i samma ålder. När det kommer till uttrycket att den funktionshindrade har rätt 

till insatsen om behovet inte tillgodoses på annat sätt menas att behovet rent faktiskt ska vara 

tillgodosett på ett annat sätt. Till skillnad från regleringen i SoL räcker det således inte med att 

behovet kan tillgodoses på annat sätt. Ett behov kan till exempel tillgodoses genom att en 

anhörig frivilligt tar på sig att ansvara för en viss insats så att behovet tillgodoses som ett led i 

en familjerelation. Ett behov kan i fråga om barn också helt eller till viss del anses bli 

tillgodosett genom det så kallade föräldraansvaret som regleras i föräldrabalken (1949:381) 

(FB).77 

I 7 § 2 st. LSS regleras att den enskilde genom insatserna ska tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. De olika insatserna ska vara varaktiga, samordnade och ska anpassas till 

mottagarens individuella behov. Insatserna ska vidare vara utformade på ett sätt så att de är 

lättillgängliga för de personer som behöver dem och så att de stärker deras förmåga att leva ett 

självständigt liv. Detta stycke framhåller de allmänna krav som ställs på de olika insatserna 

enligt lagen. Vidare framhålls att den kvalitetsnivå som insatserna ska innebära är att den 

enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Att insatserna ska vara varaktiga och samordnade 

innebär att den enskilde ska kunna lita på att de kvarstår under hela den tid som ett behov 

föreligger.78 

Enligt 8 § 1 st. LSS ska insatser enligt lagen ges den enskilde endast då denne begär det. Om 

den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan 

kan vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmakthavare begära 

insatser för den enskilde. Detta stycke ger uttryck för att lagen inte på något sätt ska innebära 

ett tvång för den enskilde att ansöka om insatser enligt lagen. Bestämmelsen anger dessutom 

en åldersgräns för när den enskilde individen kan anses tillräckligt mogen för att dennes egen 

åsikt ska ha en självständig betydelse. En 15-åring som själv kan anses ha förståelse för vad 

saken gäller och själv kan uttrycka en åsikt kan nämligen inte få fler insatser enbart för att 

vårdnadshavaren eller annan ställföreträdare begär det.79 

I 8 § 2 st. LSS regleras att om en insats rör ett barn ska relevant information lämnas till denne 

och även ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ges betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad. Definitionen av barn anges i FN:s barnkonventions artikel 1 vilken 

anger att med barn avses varje människa under 18 år. För att en handläggare ska kunna fatta ett 

beslut som rör ett barns rätt till insatser krävs att denne skapar sig en bild av barnet och dess 

behov. Anledningen till att denna regleringen infördes var för att införa ett barnperspektiv i LSS 

som stämde överens med FN:s barnkonventions utformning av barns rätt att komma till tals i 

artikel 12. Att regleringen skulle utformades på liknande sätt som i barnkonventionen är för att 

trycka på att barnets rätt att uttrycka sina åsikter är frivilligt. Trots denna reglering ges 

handläggaren emellertid ingen rätt att tala med barnet mot vårdnadshavarnas vilja.80  

                                                 
76 Prop. 1992/93:159 s. 169 f. 
77 Prop. 1992/93:159 s. 172 f. 
78 Prop. 1992/93:159 s. 172. 
79 Prop. 1992/93:159 s. 173. 
80 Prop. 2009/10:176 s. 34. 
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2.4.6 Olika insatser enligt LSS 

Vilka insatser som menas med stöd och service enligt lagen anges i tio punkter i 9 § LSS. I det 

följande kommer var och en av de olika insatserna att anges och kort beskrivas. I 9 § 1 p. anges 

att en funktionshindrad kan ha rätt till rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på 

särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga 

funktionshinder. Redan i 2 § LSS anges att landstingen ansvarar för denna insats. De 

stödinsatser som ges enligt denna punkt är av övergripande natur som till viss del ligger hälso- 

och sjukvården nära. Insatserna kan vara rådgivande och allmänt stödjande vilket kan ges av 

exempelvis kurator, psykolog, logoped eller arbetsterapeut. Syftet med denna insats är 

emellertid inte att ge sjukvårdande behandling eller rehabilitering som faller inom hälso- och 

sjukvårdens område. Insatsen ges, som de andra insatserna, till den funktionshindrade men bör 

vanligen utformas som ett stöd och rådgivning till hela familjen.81   

Enligt 9 § 2 p. LSS har en person som omfattas av lagen rätt till biträde av personlig assistent 

eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte 

täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. I 51 kap. 3 § SFB regleras att för att ha rätt 

till assistansersättning krävs att den funktionshindrade behöver personlig assistans med i 

genomsnitt mer än 20 timmar i veckan. Detta är således gränsen för vad den funktionshindrade 

kan ha rätt till enligt LSS respektive SFB. En närmare redogörelse för vad som menas med 

personlig assistans och vad som krävs för att beviljas denna insats görs i nästa kapitel och 

redogörs således inte närmare här.82 

I 9 § 3 – 4 p. LSS regleras att en person som omfattas av personkretsen kan beviljas insatsen 

ledsagarservice och kontaktperson. Ledsagarservice innebär en hjälp för den enskilde att 

komma ut bland andra människor och dessutom underlätta för den enskilde att ha kontakt med 

andra. Insatsen syftar således till att bryta den isolering som kan vara en följd av att den enskilde 

innehar ett omfattande funktionshinder. En kontaktperson ska istället vara som en 

medmänniska och anses därmed inte vara ett professionellt stöd. Stödet ges istället av en person 

med stort engagemang och intresse för att hjälpa andra människor. Denna insats likt 

ledsagarservice ska syfta till att bryta isoleringen som är vanlig bland människor med 

omfattande funktionshinder men här genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter.83 

Enligt 9 § 5 – 6 p. LSS kan avlösarservice i hemmet och kortidsvistelse utanför det egna 

hemmet beviljas. Avlösarservice är en insats som till skillnad från de övriga är mer inriktad på 

att stötta de anhöriga. Syftet med denna insats är nämligen att ge de anhöriga möjlighet till 

avkoppling och att utföra sysslor utanför det egna hemmet. Syftet med kortidsvistelse utanför 

det egna hemmet är att den enskilde ska få möjlighet till miljöombyte och rekreation samt att 

anhöriga även genom denna insats ska få viss avlösning. Denna insats kan således ses som ett 

alternativ till avlösarservice i hemmet. Båda dessa insatser kan beviljas antingen som en akut 

lösning eller som en regelbunden insats.84 

Insatser som kan beviljas enligt 9 § 7 – 8 p. är korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov. Den andra insatsen är boende 

i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet. Insatsen korttidstillsyn hänger ihop med att kommunen enligt SoL har en 

skyldighet att bedriva fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till 12 år. Denna insats ger 

barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför hemmet innan och efter 

skolan, under lov och studiedagar. Ett boende i familjehem eller i en bostad med särskild service 

för barn och ungdomar är en insats som kan beviljas då den enskilde trots andra stödinsatser 

inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Ett familjehem innebär att det funktionshindrade barnet eller 

                                                 
81 Prop. 1992/93:159 s. 173 f. 
82 Se kapitel 3. 
83 Prop. 1992/93:159 s. 178. 
84 Prop. 1992/93:159 s. 178. 
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ungdomen bor i en familj som inte är dennes egna medan ett boende med särskilt stöd och 

service innebär en bostad där olika resurser finns tillgängliga för att kunna tillgodose barnets 

eller ungdomens speciella behov.85 

Enligt 9 § 9 p. LSS regleras att även vuxna kan beviljas bostad med särskilt stöd och service 

eller annan särskilt anpassad bostad. Denna insats kan utformas på flera olika sätt men tre typer 

av insatser brukar anses vara en utgångspunkt, nämligen en av kommunen anvisad bostad med 

särskild anpassning men utan en fast bemanning, en servicebostad med ett basstöd med anställd 

personal på anläggningen och gruppbostad med en fast bemanning som ska täcka den enskildes 

hela behov av stöd. Det första alternativet, en anpassad bostad utan fast bemanning är vanligen 

att föredra före de övriga i de fall då den enskilde i och med grundanpassningen och övriga 

insatser kan klara av att bo i en bostad utan fast bemanning.86 

I den sista punkten, 9 § 10 p. LSS, anges att personer i yrkesverksam ålder men som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig kan beviljas insatsen daglig verksamhet. Viktigt att 

framhålla är att denna insats är förbehållen de personer som omfattas av 1 § 1 – 2 p. LSS, med 

andra ord omfattas inte den utvidgande persongruppen av rätten till daglig verksamhet. 

Kommunens ansvar att anordna meningsfull sysselsättning för den enskilde kan enligt denna 

insats uppfyllas genom att kommunen antingen driver dagcenterverksamhet eller genom att 

stödja organisationer eller kooperativ som anordnar sysselsättningsaktiviteter. Viktigt att 

poängtera är emellertid att det inte ska vara fråga om några anställningsförhållanden. När det 

gäller dagcenterverksamheten måste den enskildes individuella behov och således dennes 

funktionshinder beaktas. Syftet med verksamheten är att bidra till att den enskilde individen 

erhåller stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål.87 

2.5 Förhållandet mellan SoL och LSS 

I 4 § LSS anges att denna lag inte ska innebära någon inskränkning i de rättigheter som den 

enskilde kan ha enligt någon annan lag. LSS är således tänkt som ett komplement till andra 

lagar, framförallt till SoL. De personer som omfattas av personkrets har således rätt till särskilda 

insatser som är anpassade efter deras speciella behov men möjligheten till dessa insatser ska 

inte inskränka på de rättigheter som de kan ha enligt mer generella lagar, såsom SoL. Vid 

införande av LSS anfördes emellertid att en ansökan om en insats av en person som omfattas 

av personkretsen i första hand bör prövas i enlighet med LSS. Anledningen till detta är att en 

insats enligt LSS i allmänhet får anses vara till fördel för den enskilde.88 LSS kan således ses 

som en ”pluslag” för de personer som tillhör personkretsen i 1 §. Detta innebär således att SoL 

och LSS inte är lagar som tar ut varandra utan LSS gäller utöver SoL. En person kan således 

ansöka om en insats enligt SoL istället för LSS även om personen omfattas av personkretsen. 

Att en person omfattas av personkretsen och kan få en insats enligt LSS är således inte en grund 

som kan användas för att neka en funktionshindrad en insats enligt SoL. Det är emellertid inte 

möjligt för den enskilde att få dubbel insats, det vill säga att få samma typ av insats med stöd 

av båda lagarna.89  

Detta förhållandet mellan SoL och LSS har fastställts av HFD. Redan innan LSS infördes så 

tog HFD ställning till förhållandet mellan den dåvarande omsorgslagen och SoL. Omsorgslagen 

var precis som LSS ett komplement till andra lagar och insatser enligt lagen skulle precis som 

för insatser enligt LSS endast ges till den som begär det. HFD anförde således att omsorgslagen 

grundas på frivillighet och att det är den enskilde som ska göra valet när det finns flera alternativ 

för att tillgodose dennes hjälpbehov. HFD konstaterade därmed att SoL ska tillämpas utan 

                                                 
85 Prop. 1992/93:159 s. 178 f. 
86 Prop. 1992/93:159 s. 179 f. 
87 Prop. 1992/93:159 s. 181. 
88 Prop. 1992/93:159 s. 170 f.  
89 Eneroth, E., Juridik för socialt arbete, s. 80 ff.  
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hinder av att den enskilde kunde fått bistånd enligt omsorgslagen när det gäller insatser som 

ligger inom socialtjänstens vanliga verksamhetsområde.90 Ett senare rättsfall som behandlar 

förhållandet mellan SoL och LSS handlar om E.P som avböjt prövning enligt LSS men som 

sedan ansökt om bistånd enligt SoL. Frågan som HFD tog ställning till var om en person kan 

ha rätt till bistånd enligt SoL när denne har avböjt insatser enligt LSS. Till att börja med anför 

HFD att det inte kan finnas en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster 

oberoende av kostnad när andra likvärdiga insatser finns att tillgå. Således ges kommunen en 

viss möjlighet att välja det billigaste alternativet men kommunen ska erbjuda de alternativ som 

likt den önskade insatsen kan tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. HFD anförde 

vidare att en förutsättning för rätt till bistånd är att den enskilde inte kan tillgodose sina behov 

på egen hand, exempelvis genom att utnyttja socialförsäkringsförmåner. Detta gäller emellertid 

inte i förhållande till LSS eftersom denna lag enligt 4 § LSS inte ska innebära någon 

inskränkning av andra rättigheter. HFD slog således fast att bistånd enligt SoL inte kan nekas 

med hänvisning till att den enskilde inte vill ha insatser enligt SoL.91 

För att tydligare visa vart gränsen för att kombinera LSS och SoL går redogörs för ett rättsfall 

där HFD kom fram till motsatt bedömning. Detta rättsfall handlade om M.L som ville ha insats 

enligt LSS på dagtid och SoL nattetid. HFD anförde här att en förutsättning för att få bistånd 

enligt SoL är att hon inte kan tillgodose dem på egen hand. För att neka någon rätt till bistånd 

enligt SoL räcker det således att behoven kan tillgodoses på annat sätt, inte att de rent faktiskt 

gör det. M.L hänvisade till de tidigare redogjorda fallen och anförde att LSS inte inskränker på 

rättigheter enligt andra lagar. HFD anförde emellertid att till skillnad från detta fall så berörde 

de andra två rättsfallen en situation där den enskilde helt avböjt en prövning enligt LSS, vilket 

M.L inte har i och med att hon har beviljats assistansersättning för hjälpbehoven som hon har 

dagtid. HFD anförde i och med detta att M.L inte kan beviljas insatsen hemtjänst för nattetid 

och assistans för dagtid med anledning av att det hjälpbehov hon har nattetid kan tillgodoses 

genom utökad assistans.92     

                                                 
90 RÅ 1991 ref. 25.  
91 HFD 2013 ref. 45.  
92 HFD 2016 ref. 56. 
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3. Förutsättningar för personlig assistans  

3.1 Inledning 

Det föregående kapitlet har redogjort för ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att en enskild överhuvudtaget ska vara berättigad till en insats enligt LSS. För att därefter vara 

berättigad till personlig assistans krävs att ytterligare förutsättningar är uppfyllda. Den enskilde 

måste nämligen ha ett hjälpbehov som innefattar de grundläggande behov som anges i 9 a § 1 

st. LSS, nämligen hjälp med personlig hygien, måltid, på- och avklädning, kommunikation eller 

annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde. Vad som menas med dessa 

behov kan vid en första anblick uppfattas som självklara något som praxis emellertid har visat 

inte är fallet. Det har bland annat riktats kritik mot att de grundläggande behoven är en för stor 

begränsning av insatsen. Vissa omständigheter kan dessutom begränsa rätten till personlig 

assistans trots att ett hjälpbehov innefattar något av de grundläggande behoven i 9 a § 1 st. LSS. 

Det kan vara om hjälpbehovet innefattas i föräldraansvaret eller om det är fråga om ett 

hjälpbehov som räknas som hälso- och sjukvårdsinsats. Förutsättningarna och begränsningarna 

för rätten till personlig assistans redogörs för i detta kapitel.  

3.2 Vad menas med personlig assistans? 

Enligt 9 § 2 p. LSS anges att en person som omfattas av personkretsen kan ha rätt till biträde 

av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den 

del som inte täcks av beviljade assistenttimmar enligt 51 kap. SFB. Detta innebär att en person 

har rätt till assistans eller ersättning upp till 20 timmar då timmar utöver detta omfattas av den 

statliga assistansersättningen, vilket regleras i 51 kap. 3 § SFB. I 9 a § 1 st. LSS anges att med 

personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer 

åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina 

grundläggande behov. Detta personliga stöd ska hjälpa den enskilde med de grundläggande 

behoven men också ge dessa personer möjlighet att studera, delta i fritidsaktiviteter, få 

möjlighet till eget boende och liknade saker som andra personer i samhället har möjlighet till. 

Det personliga stödet ska med andra ord öka den enskildes möjligheter till att kunna leva ett 

självständigt liv. Den hjälp och stöd som den personliga assistansen omfattar ska vidare knytas 

till den enskilde och finnas tillgängligt för denne i olika verksamheter och under olika tider på 

dygnet. Personlig assistans ska så långt det är möjligt garantera en kontinuitet och trygghet för 

den enskilde och dennes anhöriga. Att den enskildes behov ska tillgodoses av ett fåtal personer 

är dels viktigt för att kunna uppnå kontinuitet och dels för personer som är infektionskänsliga. 

Det är viktigt att poängtera att en personlig assistent inte ersätter den personal som krävs för att 

en viss verksamhet såsom barnomsorg eller skola ska fungera. Hur det personliga stödet ska 

ges och när det ska ges är något som den enskilde individen ska ha stort inflytande över, vilket 

hänger ihop med självbestämmanderätten och således den enskildes möjlighet att själv 

bestämma över sin livssituation. Det framhålls vidare i förarbeten till lagen att den 

funktionshindrade ska behöva personlig assistans för att kunna utföra mycket personliga 

angelägenheter såsom hjälp med måltider och hygien. Den personliga assistansen ska således 

vara en insats som är förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade fall. Personlig 

assistans bör emellertid alltid övervägas som ett alternativ till att bo utanför föräldrahemmet för 

barn och ungdomar och på institution för vuxna.93  

En personlig assistent kan tillsättas av den enskilde själv eller med hjälp av kommunen, eller 

med hjälp av ett annat organ än kommunen. Om den enskilde väljer att själv anställa en assistent 

blir denne också assistentens arbetsgivare. Den enskilde kan dessutom anlita ett annat organ än 

                                                 
93 Prop. 1992/93:159 s. 64 och 174 f. 
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kommunen för att tillsätta en assistent. Om den enskilde väljer något av dessa två alternativ har 

denne rätt till ekonomiskt stöd för denna assistans från kommunen till den del som inte omfattas 

av 51 kap. SFB. I det fall då den enskilde inte själv vill tillsätta en personlig assistent har 

kommunen en skyldighet att i samråd med den enskilde se till att en assistent tillsätts. Då 

kommunen ska anordna assistansen kan detta ske i egen regi eller genom att lämna ett uppdrag 

till ett kooperativ, företag eller någon annan. När en kommun beviljar insatsen personlig 

assistans ska insatsen beviljas i sådan omfattning att hela den enskildes behov av stödinsatser, 

även sådant som endast för sig själv kanske inte skulle innebära att den enskilde är berättigad 

till personlig assistans, tillgodoses. Utgångspunkten är att bedömningen av huruvida den 

enskilde är berättigad till personlig assistans eller ekonomiskt stöd för detta är desamma. Detta 

leder till att möjligheten för samordnade insatser ökar. Sådant stöd som inte görs tillsammans 

med den enskilde som ett led i dennes personliga stöd omfattas emellertid inte av den personlig 

assistansen. Detta kan vara till exempel städning, inköp och liknade som inte utförs tillsammans 

med den funktionshindrade.94 

3.3 Föräldraansvaret 

Något som är viktigt att redogöra för i förhållande till personlig assistans och bedömningen av 

vad som innefattas i de grundläggande behoven är det så kallade föräldraansvaret. 

Bedömningen av föräldraansvaret är något som är väldigt aktuellt både i media, politiska och 

juridiska debatten samt i praxis. I LSS görs ingen skillnad på barns och vuxnas rätt till personlig 

assistans. Det anges emellertid i förarbetet till LSS att vårdnadshavare till barn med 

funktionshinder precis som vårdnadshavare till andra barn har ett föräldraansvar. 

Föräldraansvar är något som innebär att assistans endast kan ges för de hjälpbehov som går 

utöver föräldraansvaret.95  

Denna begränsning vid bedömningen av barns rätt till assistans anges uttryckligen i 51 kap. 

6 § 1 st. SFB. Bestämmelsen anger att när bedömningen av vilket behov ett barn har av personlig 

assistans ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose 

enligt FB med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.  

Det som avses med föräldraansvar är således det ansvar som en vårdnadshavare har enligt 

FB.  Enligt 6 kap. 1 § 1 men. FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Det 

regleras vidare i 6 kap. 2 § 2 st. FB att den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för att 

dennes personliga förhållanden och barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran 

tillgodoses. Vårdnadshavaren svara dessutom för att barnet får den tillsyn som behövs med 

hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. En vårdnadshavare ska dessutom 

bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning samt svara för att barnet står 

under uppsikt eller under annan lämplig åtgärd för att hindra att barnet skadar sig själv eller 

orsakar skada för någon annan. När det kommer till bedömningen av vad som innefattas i 

föräldraansvaret och vad som berättigar till personlig assistans eller assistansersättning finns 

dels praxis och dels Försäkringskassans material. De tre rättsfallen som redogörs för i det 

följande visar på situationer då föräldraansvaret inte ska beaktas. Det första rättsfallet handlar 

om N.N som var 12 år och hade en grav utvecklingsstörning och epilepsi. Det anfördes att N.N 

hade ett hjälpbehov som innefattade hjälp med hygien, toalettbestyr, av- och påklädning och ett 

behov av ständig tillsyn under hans vakna tid. Det konstaterades till att börja med att de behov 

som N.N behövde hjälp med var så kallade grundläggande behov. Nästa fråga var om N.N:s 

hjälpbehov ansågs falla inom föräldraansvaret eller inte eftersom endast det hjälpbehov utöver 

detta ansvar berättigar till assistans. HFD anförde att hjälpbehovet som föreligger för ett friskt 

barn i 12 års åldern är av begränsad omfattning. I och med detta kunde N.N:s rätt till assistans 

                                                 
94 Prop. 1992/93:159 s. 175.  
95 Socialutskottets betänkande, 1995/96:SoU15, s. 16 och Prop. 1992/93:159 s. 176. 
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inte begränsas med hänsyn till föräldraansvaret.96 Försäkringskassan har kommenterat detta 

rättsfall genom att anföra att föräldraansvar för de grundläggande behoven inte kan anses 

föreligga för ett barn som uppnått 12 år.97  

Ett annat rättsfall som behandlar denna gränsdragning handlar om femåriga B.B som efter 

en trafikolycka var svårt funktionshindrad. Det Försäkringskassan anförde vid sitt bestridande 

var att det vid bedömning av barns rätt till assistans inte går att helt bortse från det ansvar som 

föräldrar har för sina barns omvårdnad, trygghet och fostran. HFD anförde att bedömningen av 

föräldraansvaret ska göras i förhållande till vad som krävs för ett friskt barn i samma ålder har. 

Detta innebär således att de hjälpbehov som anses falla inom föräldraansvaret är fler desto yngre 

barnet är. I B.B:s fall anförde HFD att hennes hjälpbehov inte bara är mer omfattande än för ett 

friskt barn i hennes ålder utan dessutom är av en helt annan karaktär. Detta eftersom hennes 

hjälpbehov till stor del består av rent tekniska slag. HFD anförde således att B.B:s hjälpbehov 

i sin helhet skulle tillgodoses med assistans och att ingen tid skulle räknas bort med grund i 

föräldraansvaret.98  

Ett tredje rättsfall där föräldraansvaret inte ska beaktas handlar om nioåriga T.H som 

behövde hjälp med att kommunicera med andra och aktiv tillsyn. I rättsfallet anförde HFD att 

en nioåring utan funktionshinder normalt har omfattande kontakter med andra människor och 

aktiviteter med andra barn utanför skoltid. Det kan således inte anses att en frisk nioåring 

behöver ha hjälp av sina föräldrar för att kunna kommunicera med sin omgivning i vanliga 

sociala situationer99. I förhållande till kommunikationsbehovet ansåg HFD således inte att något 

föräldraansvar kunde föreligga. När det gällde frågan om tillsyn konstaterade HFD att även en 

frisk nioåring är i behov av viss tillsyn men att det inte är sådan aktiv tillsyn som T.H är i behov 

av. HFD konstaterade således att inte heller i fråga om tillsynen ska något föräldraansvar anses 

begränsa rätten till assistans.100  

När det kommer till föräldraansvar anges i Försäkringskassans vägledning att för barn upp 

till 12 år ska bedömningen göras i jämförelse med vad ett friskt barn i samma ålder behöver 

hjälp med och bedöma hjälpbehovet utifrån detta. Anledningen till att bedömningen av 

hjälpbehovet för barn görs på detta sätt är för att kunna fastställa hur mycket av hjälpbehovet 

som beror på funktionsnedsättningen. Från tolv år ska bedömningen av hjälpbehovet för de 

grundläggande behoven istället göras på samma sätt som för vuxna och inte i förhållande till 

föräldraansvaret. Försäkringskassan har vidare gjort vissa ställningstaganden angående från 

vilken ålder varje behov inte bör anses ingå i det normala föräldraansvaret. Angående de 

grundläggande behoven måltid, hygien och av- och påklädning har Försäkringskassan anfört 

att det föreligger ett varierande föräldraansvar för barn från sex till åtta år, vilket de grundar i 

uttalanden från KamR. Försäkringskassan anför att från och med nio års ålder ska hjälp med 

personlig hygien inte anses ingå i det normala föräldraansvaret.101 När det kommer till 

kommunikation har Försäkringskassan genom ett rättsligt ställningstagande anfört att 

kommunikation har ansetts ingå i det normala föräldraansvaret fram till att barnet är sex år i 

vanliga sociala situationer. Fram till och med juli det år barnet fyller sex år har emellertid 

Försäkringskassan anfört att kommunikationen helt och hållet ska anses innefattas i det normala 

föräldraansvaret. Detta gäller emellertid endast vid vanliga sociala situationer och inte vid den 

hjälp som barn behöver ha vid kontakt med myndigheter.102   

                                                 
96 RÅ 1997 ref. 23 (1). 
97 Försäkringskassan, rättsfallsöversikt – personlig assistans, s. 16.  
98 RÅ 2008 ref. 17. 
99 Med vanliga sociala situationer avses exempelvis kommunikation vid fritidsaktiviteter utanför skolan 
100 RÅ 2010 ref. 17. 
101 Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 62. 
102 Försäkringskassan, Föräldraansvaret vid hjälp med kommunikation i vanliga sociala situationer inom 

assistansersättning, rättsligt ställningstagande 2015:05.  
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3.4 Sjukvårdande insatser och egenvård 

Assistansersättning beviljas inte för sjukvårdande insatser, vilket regleras i 51 kap. 5 § 1 st. 

SFB. Denna begränsning av rätt till assistans framgår inte uttryckligen i LSS men har varit uppe 

till förslag att anges direkt i lagen. Denna begränsning anges emellertid i förarbeten och 

praxis.103 En personlig assistent kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från 

ansvarig befattningshavare hos sjukvårdshuvudmannen men ska då också finansieras av 

sjukvårdshuvudmannen och inte av kommunen eller Försäkringskassan.104 Denna 

begränsningen av rätten till personlig assistans infördes för att en stor del av den 

assistansersättning som tidigare lämnats användes för vistelse i olika primär- och 

landstingskommunala verksamheter, vilket inte var syftet med den beviljade ersättningen.105 

Det som avses med sjukvårdande insatser är enligt socialstyrelsens föreskrifter de insatser 

som syftar till att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.106 

Personlig assistans kan emellertid beviljas för så kallas egenvård. Egenvård avser en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter en individuell prövning har 

ansett att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan. Ett exempel på sådan 

egenvård är sondmatning som sedan april 2018 kan berättiga till personlig assistans.107 Det är 

enligt socialstyrelsens föreskrifter den legitimerade yrkesutövaren som inom sitt ansvarsområde 

ska göra en bedömning av om hälso- och sjukvårdsåtgärden kan utföras som egenvård eller 

inte.108 Det som kan innefattas i egenvården är utöver sondmatning till exempel att injicera 

diabetessprutor, ta på stödstrumpor eller att byta stomipåse.109 

Anledningen till att rätten till assistans begränsas för olika verksamheter, bland annat hälso- 

och sjukvård, är för att assistenten inte ska ersätta den omvårdnad som hälso- och 

sjukvårdshuvudmannen är skyldig att ge. Dessutom har den personal som jobbar inom hälso- 

och sjulvården vissa kvalifikationer och yrkeskunskaper som den personlig assistenten inte har 

och således är begränsningen viktig ur ett kvalitetsperspektiv.110   

Angående denna gränsdragning har HFD i ett rättsfall som handlar om E.S som behövde 

hjälp med avancerad andningsgymnastik, något hon anförde var ett basalt behov för att kunna 

överleva. Det allmänna ombudet, hos Försäkringskassan, anförde emellertid att allmän tillsyn 

av medicinska orsaker inte kan anses ingå i de grundläggande behoven då det skulle innebära 

en utvidgning av den strikta praxis som finns på området. Vid avgörandet i HFD fick 

socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting avge yttranden. Socialstyrelsen anförde 

att personlig assistans ska vara förbehållen krävande och komplicerande situationer som i regel 

är av mycket personlig karaktär. Socialstyrelsen bedömde att E.S behov av hjälp med 

andningsgymnastik och tillsyn bör anses innefattas i de grundläggande behoven i 9 a § LSS i 

och med dess komplicerade natur. Sveriges kommuner och landsting anförde istället att om 

andningsgymnastiken är att betrakta som hälso- och sjukvård ska den således inte räknas till de 

grundläggande behoven. De anförde vidare att sjukvårdande insatser som egenvård kan 

innefattas i andra personliga behov och kan ge rätt till assistans om personen behöver hjälp med 

något av de grundläggande behoven. HFD tog inte ställning till huruvida andningsgymnastiken 

var att anse som sjukvårdande insats eller inte men hon ansågs inte ha behov av hjälp med de 

grundläggande behoven och E.S nekades således personlig assistans för hjälp med 

andningsgymnastiken.111 

                                                 
103 Prop. 2009/10:176 Bilaga 1 s. 83.  
104 SOU 2012:6 s. 124.  
105 HFD beslut den 13 april 2018, Mål 682–17. 
106 SOSFS 2009:6. 
107 HFD, beslut den 13 april 2018, Mål 682–17. 
108 SOSFS 2009:6. 
109 Eneroth, E., Juridik för socialt arbete, s. 194. 
110 Prop. 1995/96:146 s. 15.  
111 HFD 2015 ref. 46.  
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3.5 Grundläggande behov  

3.5.1 Allmänt om de grundläggande behoven 

I 9 a § 1 st. LSS regleras att personlig assistans ges åt den som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att 

kommunicera eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade, 

så kallade grundläggande behov. Vad som menas med behov är något som är omdiskuterat 

inom forskningen och som tas upp i utredningen ”Möjlighet att leva som andra.” I Utredningen 

nämns att ett behov kan innebära en spänning eller brist på jämvikt hos individen som inom 

psykologin anses skapa en motivation eller ett begär att tillfredsställa behovet. Inom fysiologin 

finns en liknande syn där spänningen eller bristen på jämvikt kan liknas vid vätskebrist eller 

näringsbrist som medför behov. Det nämns dessutom att behov kan ses som något instrumentellt 

eller målrelaterat, här används vanligen Georg Henrik von Wrights definition som exempel. 

Wright anser att ett behov är något som vi far illa av att leva utan.  En annan filosof, nämligen 

Per-Erik Liss har utvecklat Wrights definition för att passa inom området vård och omsorg. Liss 

definierade därför ett behov som skillnaden mellan patientens eller brukarens nuvarande 

tillstånd och det tillstånd som vård- och omsorgsinsatserna avser att uppnå. Ett behov kan 

således innefatta väldigt mycket men genom att räkna upp vilka behov som avses med 

grundläggande behov har lagstiftaren avgränsat betydelsen av vad som menas. En person med 

funktionshinder kan nämligen beviljas assistans för andra personliga behov endast om personen 

har ett behov av assistans för sina grundläggande behov.112  

Att en funktionshindrad person måste ha ett behov av hjälp med sina grundläggande behov 

för att kunna beviljas personlig assistans infördes 1 juli 1996. Anledningen till detta var att en 

definition av vad som avsågs med personlig assistans och ett tydliggörande av vilka behov som 

kunde ge rätt till personlig assistans efterfrågandes. Införandet av de grundläggande behoven 

innebär att det främst är personer med fysiska funktionshinder och med omfattande behov som 

har rätt till insatsen personlig assistans. Övriga personer med funktionshinder ansågs istället 

kunna få sina behov tillgodosedda genom andra insatser enligt LSS eller SoL. Det anfördes 

emellertid att personer med psykiska funktionshinder skulle vara berättigade till personlig 

assistans i vissa fall, nämligen då karaktären och omfattningen medför ett behov av praktisk 

hjälp för att individens grundläggande behov ska kunna tillgodoses.113 Det anges dessutom i 

förarbeten att insatser för att förmå någon att tillgodose sina grundläggande behov i regel inte 

berättigar till personlig assistans.114 

Angående hjälpbehovets omfattning så finns ingen tidsmässig nedre gräns. Den tidsmässiga 

omfattningen har emellertid betydelse vid bedömningen av hjälpbehovets omfattning. Om en 

person med funktionsnedsättning har ett stort hjälpbehov i tid talar det nämligen för att rätt till 

assistans föreligger.115 HFD har uttalat sig i denna fråga och har ansett att ett hjälpbehov med 

personlig hygien i tre timmar per vecka inte anses tillräckligt för att rätt till personlig assistans 

ska anses föreligga. Detta då hjälpen behövdes vid ett fåtal gånger per dag och under kort tid 

varje gång.116  

Något som är viktigt att framhålla är att den enskildes uppfattning och kommunens eller 

Försäkringskassans uppfattning om den enskildes behov av assistans ofta skiljer sig kraftigt åt. 

Detta beror ofta på att den enskilde individen vanligen ser det totala hjälpbehovet oavsett om 

det är att anse som grundläggande behov, övriga behov eller behov som ska tillgodoses genom 

insatser enligt SoL. Kommunen och Försäkringskassan gör istället bedömningen av huruvida 

den enskilde har rätt till personlig assistans, inte huruvida den enskilde individen har ett 

                                                 
112 SOU 2008:77 s. 434 f. 
113 Prop. 1995/96:146 s. 13. 
114 Prop. 1995/96:146 s. 20.   
115 Prop. 1992/93:159 s. 175.  
116 HFD, beslut den 13 mars 2018, mål 1057-17. 
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hjälpbehov.117 Vad som innefattas i de olika grundläggande behoven och således innebär ett 

berättigande till personlig assistans är allt annat än självklart då dessa ständigt utvecklas genom 

ställningstaganden och praxis.  

3.5.2 Hjälp med personlig hygien, måltider och att klä av och på sig 

De tre första grundläggande behoven behandlas tillsammans då dessa vanligen diskuteras 

parallellt i praxis. Anledningen till detta är att en individ som har behov av hjälp med något av 

dessa behov vanligen har behov av hjälp med flera av dessa. Dessa grundläggande behov är 

inget som definieras närmare i förarbetena utan här får den utvecklade praxis som finns på 

området och Försäkringskassans dokument beaktas. All hjälp med hygien, måltider och av- och 

påklädning ger inte rätt till personlig assistans utan det krävs att behoven är av en viss karaktär. 

Detta fastslår HFD i ett rättsfall från 2009. Rättsfallet handlar om J.P som drabbats av en 

hjärninfarkt som innebär totalförlamning av vänster arm och ben. Därefter har han dessutom 

brutit lårbenshalsen. J.P anförde att han behövde hjälp med matsituationen, den personliga 

hygienen, förflyttningar, på- och avklädning på nedre delen av kroppen, fritidsintressen, inköp, 

sköta räkningar och liknande. HFD hänvisade till LSS proposition118 och anförde att det ska 

vara fråga om stöd av privat karaktär och att personlig assistans ska vara förbehållen situationer 

som är av krävande och komplicerad natur. Hjälpbehovet måste således vara privat och känsligt 

för den personliga integriteten. Om ett hjälpbehov är av denna karaktär kan det nämligen vara 

viktigt för den enskilde att få välja vem som ska utföra hjälpen och hur den ska utföras. Det J.P 

behövde hjälp ifråga om de grundläggande behoven var angående intagande av mat att tillaga, 

plocka fram och undan, dela seg mat och vid mat där kniv och gaffel krävs. Dessa hjälpbehov 

kring måltid var något HFD inte ansåg vara av den integritetskänsliga natur som lagstiftaren 

avsett och berättigade således inte till assistans. När det kom till den övriga hjälpen som J.P 

behövde, nämligen att sköta sin hygien, toalettbesök och av- och påklädning ansåg HFD att 

fallet var mer svårbedömt. Anledning till detta var att J.P inräknat sådant som inte är att anse 

som grundläggande, nämligen justering och låsning av rullstol, övervakning på grund av fallrisk 

och påminnelser. Dessa hjälpbehov ansåg HFD till begränsad del var av sådan personlig och 

känslig karaktär som förutsätts för att beviljas personlig assistans. Anledningen till detta var att 

J.P hade viss egen förmåga att till exempel schamponera håret och borsta tänderna. Att J.P 

fortsatt efter infarkten och benbrottet jobbar som forskare 30 timmar i veckan ansåg HFD var 

en omständighet som talade mot att J.P:s behov var av den omfattning och kvalificerat slag som 

krävs. J.P blev således inte beviljad personlig assistans.119  

HFD fastslår i ett annat rättsfall att bara det faktum att en person behöver vägledning för att 

tillgodose sina grundläggande behov inte har ansetts berättiga till personlig assistans. Rättsfallet 

handlade om L.G som drabbats av hjärnskada i vuxen ålder som påverkat minnesfunktion och 

orienteringsförmågan. Anledningen till HFD:s bedömning i målet var att L.G rent motoriskt 

klarade av att sköta sin personliga hygien, intagande av måltider och den hjälp han behövde 

främst hänförde sig till sin försämrade minnesfunktion. L.G menade emellertid att han behövde 

personlig assistans i och med att han inte minns när han påbörjat en syssla och därmed inte kan 

laga mat samt att han glömmer bort när han ätit då han saknar mättnadskänsla. I och med hans 

avsaknad av mättnadskänsla behöver hans matintag övervakas. L.G har dessutom svårt att 

bedöma vilka kläder som är lämpliga i förhållande till den aktuella årstiden. HFD menade att 

dessa hjälpbehov inte var av den karaktär som bör innebära att hjälpen ska genomföras av ett 

begränsat antal personer eller att det kan omfattas annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper om honom. Hjälpen ansågs således inte avse de grundläggande behoven och därmed 

                                                 
117 Erman, M., LSS – en vägledning, s. 86.  
118 Prop. 1993/94:159.  
119 RÅ 2009 ref. 57.  
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förelåg inte ha rätt till personlig assistans.120 Detta rättsfall refererar dessutom till ett rättsfall 

från 1997, det vill säga då definitionen av personlig assistans precis införts. I rättsfallet slog 

HFD fast att motiverings och aktiveringsinsatser, för att till exempel få den enskilde att äta, inte 

berättigar till personlig assistans.121 I ett notismål från samma år anförde HFD emellertid att en 

person som hade ett reducerat näringsbehov, en omättlig aptit och som saknade mättnadskänsla 

hade rätt till assistans för hjälp att sköta sin kosthållning och således ständigt behövde 

övervakas.122 Huruvida detta notismål fortfarande är gällande kan diskuteras då HFD i fallet 

om J.P anförde att övervakning av matintag på grund av avsaknad av mättnadskänsla inte 

berättigade till assistans.123  

Något som under de senaste åren har varit uppmärksammat är huruvida sondmatning ska 

anses ingå i det grundläggande behovet hjälp med måltid. Det som diskussionen har handlat om 

är huruvida det ska anses som en sjukvårdande insats enligt HSL och därmed inte berättiga till 

personlig assistans eller om det ska anses ingå i begreppet måltid. I april 2018 tog HFD ställning 

i frågan och anförde först och främst att det är ostridigt att sondmatning är egenvård. 

Utgångspunkten är att assistans inte ska beviljas för sjukvårdande insatser, vilket dessutom 

regleras uttryckligen i 51 kap. 5 § SFB. När en åtgärd har överlämnats till den enskilde kan det 

inte längre anses vara en uppgift som hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för trots dess ansvar 

för planering och uppföljning. HFD anför att det inte föreligger några hinder mot att egenvård 

beaktas vid bedömningen av rätt till personlig assistans. HFD påtalar att det inte preciseras i 

förarbeten vad som innefattas i begreppet måltid. Det som HFD anser är avgörande för om det 

ska anses inbegripas i begreppet måltid är att kroppen tillförs den näring som behövs och att 

vikt inte bör läggas vid hur näringen intas. I och med detta anser HFD att även andra sätt än att 

föra mat till munnen bör kunna innefattas i begreppet intag av måltid. I och med detta innefattas 

numera även sondmatning i begreppet hjälp med intagande av måltid. På frågan hur hjälpen 

med sondmatning ska avgränsas anför HFD att själva näringstillförseln, från påkoppling av 

sondslang till urkoppling ska innefattas. Förberedelser och efterarbete såsom rengöring av 

sondsprutan anses således inte ingå i begreppet måltid.124 

När det kommer till hygien har Försäkringskassan i ett rättsligt ställningstagande tagit 

ställning till vad som menas med det grundläggande behovet personlig hygien. 

Försäkringskassan har i detta ställningstagande tagit hjälp av vad som enligt vanligt språkbruk 

menas med hygien, vilket är renlighet och avlägsnande av smuts från människor och deras 

omgivning.125 Personlig hygien bör således handla om att tvätta sig, sköta toalettbesök och viss 

kroppsvård som tandborstning samt nagelklippning. Sminkning är något Försäkringskassan 

anser inte innefattas i personlig hygien då det inte syftar till att hålla sig ren. Försäkringskassan 

anger dessutom att om den funktionshindrade vill duscha fler gånger eller under längre tid än 

vad som anses behövligt kan det överstigande önskemålet istället anses innefattas i andra 

personliga behov. Bedömningen av vad som kan anses vara behövligt ska göras i varje enskilt 

således i förhållande till den enskildes funktionshinder. Hjälpbehovet ska vidare innefatta 

sådant som den enskilde inte annars avstår ifrån. För att ett hjälpbehov ska berättiga till assistans 

måste det som nämnts dessutom vara av en viss karaktär. Det måste nämligen vara ett 

hjälpbehov som dels är av mycket privat karaktär och som därmed är känsligt för den personliga 

integriteten dels handla om praktisk hjälp såsom schamponering och tandborstning. En 

utgångspunkt som Försäkringskassan har är att om hjälpen finns att köpa som en tjänst kan den 

                                                 
120 RÅ 2003 ref. 33.  
121 RÅ 1997 ref. 28. 
122 RÅ 1997 not. 60. 
123 RÅ 2003 ref. 33. 
124 HFD, beslut den 13 april 2018, Mål 682–17. 
125 Nationalencyklopedin, Hygien (hämtad 2018-05-10). 
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sällan anses vara av privat och integritetskänslig natur. Några exempel på sådana tjänster är 

manikyr och pedikyr.126  

Ett rättsfall som tar ställning till den personliga hygienen handlar om F.H som anförde att 

hon behövde hjälp med varma bad och massage. F.H anförde att även om badet utöver hygienen 

även var bra för hennes hälsotillstånd så borde det anses ingå i det grundläggande behovet 

personlig hygien. Detta eftersom hon då får hjälp med att tvätta och torka sig. F.H anförde 

vidare att hon behövde hjälp med massage för att inte ha ont i kroppen och vara spänd. 

Socialnämnden anförde att detta istället borde anses ingå i andra personliga behov och således 

inte var något som berättigar till assistans. HFD:s bedömning blev att varma bad och massage 

inte kan anses vara av så pass privat, krävande, komplicerande och personlig karaktär att det 

kan räknas som ett grundläggande behov.127   

När det kommer till hjälp med måltider anger Försäkringskassans att med måltid avses enligt 

vanligt språkbruk att bestämma mat, matlagning, duka fram och av maten, få mat på tallriken. 

hälla upp dryck, skära och dela maten och att inta maten. För att hjälp med måltid ska beaktas 

i bedömningen av rätt till personlig assistans anför Försäkringskassan att det krävs att det 

handlar om hjälp med intag av måltid. Intag av måltiden innebär enligt Försäkringskassan att 

den funktionshindrade behöver hjälp av någon annan för att föra maten till munnen. Detta avser 

att någon annan kan behöva stödja den funktionshindrades arm som exempelvis på grund av 

skakningar kan ha svårt att föra maten till munnen. Hjälp med att tugga, svälja och hjälp i de 

fall den funktionshindrade sätter i halsen anses också ingå i intag av måltid. Försäkringskassan 

har emellertid anfört att en person med ett psykiskt funktionshinder också kan behöva hjälp 

med intagande av måltid. Detta kan till exempel vara fallet i en situation då den 

funktionshindrade inte förstår att denne ska äta och således behöver matas, till exempel vid 

demenssjukdom.128 Det som i övrigt enligt vanligt språkbruk kan anses innefattas i begreppet 

måltid, såsom dukning, skära mat och att få maten på tallriken är emellertid något som både 

enligt Försäkringskassan och HFD inte anses innefattas i det grundläggande behovet hjälp med 

måltid.129  

När det gäller på- och avklädning kan återigen fallet om J.P, ovan, nämnas. J.P behövde 

hjälp med på och- avklädning av de kläder som är på nedre delen av kroppen och behövde hjälp 

med påtagning av ortos. I och med att det hjälpbehov som förelåg endast ansågs innefatta viss 

hjälp med av- och påklädning kunde detta inte anses vara av den karaktär som ansågs berättiga 

till assistans.130 Precis som när det gäller hygien och måltid anser Försäkringskassan att 

vägledning kan tas i det allmänna språkbruket. Utifrån det allmänna språkbruket kan även av- 

och påklädning innefatta flera olika moment. Det kan nämligen anses innefatta att välja kläder, 

ta på och av kläderna, hjälp med knäppning av knappar och olika typer av klädvård. Enligt 

Försäkringskassan är det emellertid bara de moment som är att anse som mycket privata och 

känsliga för den personliga integriteten som ska anses ingå i det grundläggande behovet. Den 

av- och påklädning som görs av kläderna som är närmast kroppen, såsom underkläder, kjol och 

byxor är det som vanligen är att anse som mycket privat och känsligt. Försäkringskassan har 

även ansett att hjälp att ta av och på vissa proteser kan anses innefattas här. Den av- och 

påklädning som oftast inte anses vara av den privata och känsliga karaktär som krävs är vanligen 

den av ytterkläder och skor eftersom den funktionshindrade då även har kläder under. Andra 

moment som att välja kläder anses emellertid inte innefattas i hjälp med av- och påklädning.131 

                                                 
126 Försäkringskassan, Hjälp med det grundläggande behovet personlig hygien inom assistansersättning, rättsligt 

ställningstagande.  
127 RÅ 2012 ref. 41.  
128Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 96. 
129 RÅ 2009 ref. 57 och Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 96. 
130 RÅ 2009 ref. 57. 
131 Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 97.  
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3.5.3 Hjälp med kommunikation  

I artikel 2 i FN:s konvention anges en definition om vad som enligt konventionen avses med 

kommunikation och språk. Med kommunikation avses enligt denna definition språk, textning, 

punktskrift och taktil kommunikation. Med språk avses både talande, tecknande och andra typer 

av icke talande språk. Vad som i LSS avses med kommunikation har inte närmare definierats i 

förarbeten. I utredningen ”Möjlighet att leva som andra” tar de upp begreppet kommunikation 

men hänvisar till vad Försäkringskassan anger om kommunikation i sin vägledning om 

assistansersättning.132 Försäkringskassan anger att för att hjälp med kommunikation ska 

innefattas i de grundläggande behoven ska det behövas en personlig assistent närvarande för att 

kommunikation med andra överhuvudtaget ska vara möjligt. För att hjälp med kommunikation 

ska anses som ett grundläggande behov ska dessutom tre förutsättningar uppfyllas, vilka är att 

den personliga assistenten ska behöva ha kunskap om den enskilda personen, om 

funktionsnedsättningen och om den funktionshindrades kommunikationssätt. Förutsättningarna 

hänger ihop med att den funktionshindrade ska ha sådana svårigheter att förmedla och ta emot 

ett budskap att assistenten behöver ha en djupgående kunskap om den enskilda personen. Detta 

för att det finns en viss svårighet för andra att förstå vad den funktionshindrade vill och att det 

därmed krävs att assistenten har kunskap om den funktionshindrades uttryckssätt och förmåga 

att förstå och uppfatta andra. I och med att alla tre förutsättningar behöver uppfyllas så är det 

inte tillräckligt att det endast krävs kunskaper om ett alternativt kommunikationssätt för att 

kommunikation med andra ska kunna vara möjligt. Syftet med att kommunikation har införts 

som ett grundläggande behov är enligt Försäkringskassan att göra det möjligt för den 

funktionshindrade att upprätthålla och skapa sociala kontakter. Det är således inget krav att den 

enskilde redan från början har ett stort nätverk men sannolikheten för att den funktionshindrade 

vill upprätthålla sina sociala kontakter måste bedömas.133  

Kommunikation är sällan en fråga som behandlas fristående i praxis då det vanligen finns 

ett behov av hjälp med andra grundläggande behov samtidigt. Ett rättsfall som berör frågan om 

kommunikation handlar om T.H som har en måttlig utvecklingsstörning i form av autism och 

ospecificerat ångesttillstånd. I och med dessa funktionsnedsättningar har T.H dessutom 

kommunikationssvårigheter som gör att han inte kan göra sig förstådd med människor i sin 

omgivning om de inte har ingående kunskap om honom. Den kommunikation som han använder 

sig av är dels ett fåtal ord och dels ett stort antal bilder. Bilderna som T.H använder gör att han 

kan kommunicera med dem som förstår bildernas innebörd, men är inte lika lätt för en 

utomstående person att förstå. Till HFD lämnades ett psykologutlåtande som visar att det 

föreligger en problematik i tal- och språkutvecklingen och i språk- och ordförståelsen. 

Dessutom innebär T.H:s diagnos att han har svårt med den ömsesidiga sociala interaktionen. 

HFD kom fram till att de förutsättningar som krävs för att det ska anses vara ett grundläggande 

behov är uppfyllda, nämligen att det krävs kunskap om T.H, kunskap om T.H:s funktionshinder 

och kunskap om T.H:s kommunikationssättet. Utan att assistenten har kunskap om detta är 

kommunikation med T.H inte möjlig. Utan denna kunskap kan T.H således inte få den hjälp 

han behöver för att kunna uppfatta budskap som andra, utomstående, vill förmedla till honom. 

HFD konstaterade således att T.H har rätt till personlig assistans för hjälp med 

kommunikation.134  

Ett annat rättsfall som behandlar frågan om kommunikationssvårigheter handlar om R.M 

som har stora svårigheter att kommunicera med andra och har således svårt att upprätthålla sina 

sociala kontakter. Det anförs i målet att med diagnosutveckling bör R.M anses ha autism eller 

autismliknande tillstånd. R.M:s språkliga förmåga är begränsad till enstaka ord och korta fraser. 

R.M kommunicerar istället främst genom signaler i sitt beteende och genom ansiktsuttryck 

                                                 
132 SOU 2008:77 s. 438.  
133 Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 98. 
134 RÅ 2010 ref. 17.  
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vilket är svårt för utomstående att tolka. När R.M känner sig oförstådd blir han frustrerad och 

kan även bli aggressiv. Dessutom har R.M svårt att vänja sig vid nya miljöer och nya människor. 

HFD konstaterar att det föreligger ett stort behov av hjälp för att R.M ska kunna kommunicera. 

Trots detta var diskussionen i fallet om detta behov skulle räknas med i bedömningen då R.M 

beviljats avlösarservice och daglig verksamhet. Ingen av dessa insatser har emellertid kunnat 

nyttjas då kommunikationssvårigheterna har varit för stora. Huvudregeln i SFB är att 

assistansersättning inte lämnas för tid då den funktionshindrade befinner sig i till exempel 

daglig verksamhet. I och med att svårigheterna var så pass stora så ansågs emellertid särskilda 

skäl föreligga och behovet av hjälp för att kommunicera ansågs ingå i de grundläggande 

behoven.135 

Ett rättsfall som visar då hjälpbehovet med kommunikation inte har ansetts vara ett 

grundläggande behov är det om ovan nämnda L.G som med anledning av bristande 

minnesfunktion inte mindes vad som sades. L.G ansåg i och med detta att han behövde hjälp 

för att kunna kommunicera med andra. HFD anförde emellertid att han inte behövde någon 

egentlig hjälp med själv kommunikationen utan att hjälpbehovet endast hänförde sig till L.G:s 

bristande minnesfunktion. Något som inte ansågs berättiga till personlig assistans.136 

3.5.4 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade 

Det så kallade femte grundläggande behovet är det behov som har förändrats mest sedan det 

infördes. Detta behov infördes år 1996 och från början fanns ingen tydlig innebörd av vad som 

faktiskt menades med annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. 

Detta berodde bland annat på att det i tidigare förarbeten inte funnits något resonemang kring 

ett motsvarande behov som det fanns om de övriga grundläggande behoven.137 Det anfördes 

vid införandet av definitionen att främst personer med fysiska funktionshinder skulle kunna 

beviljas personlig assistans. Personer med psykiska funktionhinder skulle emellertid kunna 

beviljas assistans i undantagsfall, nämligen då funktionshindret var av sådan omfattning och 

karaktär att det krävs hjälp för att personen skulle kunna tillgodose sina grundläggande 

behov.138 Vid behandlingen av att införa en definition av personlig assistans anförde 

socialutskottet att de höll med om att det behövdes en definition. Definitionen fick emellertid 

inte medföra att någon som omfattas av LSS helt utestängs från insatsen personlig assistans. I 

och med detta anförde utskottet att detta femte grundläggande behov skulle införas med den 

nuvarande utformningen. Socialutskottet syftade med det femte grundläggande behovet främst 

på att fånga upp personer som har psykiska funktionsnedsättningar av sådan karaktär och 

omfattning att denne behöver hjälp med de grundläggande behoven. En person som har en 

psykisk funktionsnedsättning kan nämligen precis som en person med en fysisk 

funktionsnedsättning vara helt ur stånd att klara av att till exempel äta eller sköta sin hygien.139 

Fram till år 2015 kunde personer med alla typer av funktionshinder beviljas assistans med 

grund i behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade. Ett 

exempel på detta är en 12 årig pojke med kraftig utvecklingsstörning och epilepsi som behövde 

hjälp med bland annat måltider och hygien men även behövde aktiv tillsyn. Den aktiva tillsynen 

handlade om ett behov av flertalet ingripande för att hindra honom från att förstöra inredning, 

föremål i sin omgivning, skada sig själv eller andra. Denna typ av tillsyn anförde HFD var något 

som krävde ingående kunskap om den funktionshindrade och således var något som skulle 

innebära hjälp med de grundläggande behoven.140 I en dom från 2015 har HFD emellertid slagit 

                                                 
135 RÅ 2000 ref. 11.  
136 RÅ 2003 ref. 33. 
137 SOU 2008:77 s. 439 och Prop. 1992/93:159 s. 174 f.  
138 Prop. 1995/95:146 s. 13. 
139 Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU15 s. 12. 
140 RÅ 1997 ref. 23 (1). 
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fast att det endast är personer med psykiska funktionsnedsättningar som omfattas av det femte 

grundläggande behovet. Rättsfallet handlar om E.S som anför att hon är i behov av ständig och 

aktiv tillsyn då hon flera gånger om dagen behöver hjälp med avancerad andningsgymnastik 

för att kunna lossa och hosta upp slem från lungorna. Den hjälp som E.S behövde var inte 

kopplad till något av de övriga grundläggande behoven och hennes enda möjlighet att berättigas 

assistans var med grund i annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade. HFD anförde emellertid att syftet med det femte behovet vid införandet av 

definitionen varit att tillgodose olika synpunkter som lämnats i ett antal motioner som alla rörde 

psykiska funktionsnedsättningar. Utskottet avsåg således inte att vidga tillämpningsområdet för 

personlig assistans. Denna slutsats stöds dels av att utskottet höll med regeringen i fråga om 

vilka behov som skulle ge rätt till assistans och dels av att tillägget enligt utskottet inte skulle 

påverka de besparingar som definitionen skulle leda till. HFD drog således slutsatsen att annan 

hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade måste förstås så att det 

uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionsnedsättningar. Eftersom E.S inte har 

en psykisk funktionsnedsättning hade hon således inte rätt till personlig assistans.141 

Med psykisk funktionsnedsättning avses enligt HFD en nedsättning av den psykisk förmågan 

till följd av en psykisk sjukdom eller annat tillstånd.142 I och med det nyss nämnda rättsfallet 

gjorde Försäkringskassan ett nytt rättsligt ställningstagande. I ställningstagandet anförs att 

huruvida en person kan anses ha en psykisk funktionsnedsättning eller inte ska bedömas utifrån 

funktion och inte en viss diagnos. Detta trots att en bedömning utifrån diagnos skulle vara mer 

förutsebar. En bedömning utifrån diagnos skulle dock leda till att hänsyn inte tas till att en och 

samma diagnos kan leda till olika funktionsnedsättningar och således olika funktionshinder.143 

Vid bedömningen av om det krävs ingående kunskap eller inte kan hänsyn tas till om det krävs 

personal med personspecifik kännedom. Om det räcker med att personen har adekvat utbildning 

om funktionsnedsättningen eller att personen får kunskap om den funktionshindrade genom 

medicinsk dokumentation kan det inte anses behövas ingående kunskaper om den 

funktionshindrade. Ett exempel på vad som kan avses med personspecifik kunskap är hur 

kommunikation ska ske med den funktionshindrade eller hur assistenten ska bemöta och 

förhålla sig till personen.144  

Den insats som Försäkringskassan avser att den personlig assistenten ska till uppgift med 

grund i det femte behovet är aktiv tillsyn av övervakande karaktär. För att tillsynen ska kunna 

vara av aktiv och övervakande karaktär krävs att tillsynen är kvalificerad och att den antingen 

syftar till att få den funktionshindrade att utföra något av de andra grundläggande behoven eller 

till att begränsa allvarliga konsekvenser av ett utåtagerande beteende. Det första syftet innebär 

så kallade kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser. Med kvalificerade motivations- 

och aktiveringsinsatser menas att det inte räcker med mer allmänna insatser såsom påminnelser 

och praktiska instruktioner. För att anses ha behov av denna typ av insatser krävs således att 

utebliven tillsyn medför att den funktionshindrade inte får ett eller flera av sina grundläggande 

behov tillgodosedda. Det andra syftet har i sin tur som syfte att begränsa skador på den enskilde, 

andra personer och skador på olika typer av egendom. Det som kan inverka på denna 

bedömning är till exempel om den funktionshindrade saknar insikt om vad som är farligt, har 

ett oförutsägbart beteende, om personen saknar konsekvenstänkande eller om personen är 

rymningsbenägen. Det är således främst konsekvenserna av en utebliven tillsyn, frekvensen på 

ingripandena och dess karaktär som påverkar bedömningen av om ett behov av aktiv tillsyn 

med övervakande karaktär föreligger. Angående frekvensen så krävs att ingripanden behöver 

                                                 
141 HFD 2015 ref. 46. 
142 Prop. 2008/09:193 s. 33. 
143 Försäkringskassan, Psykisk funktionsnedsättning vid bedömningen av grundläggande behov, rättsligt 

ställningstagande 2015:07.  
144 Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 100 ff.  
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göras flertalet gånger under en dag för att risken ska anses uppstå frekvent. Bara det faktum att 

en assistent behöver vara närvarande utan frekventa ingripanden är enligt Försäkringskassan 

inte att anses som aktiv tillsyn av övervakande karaktär.145 

3.6 Personliga behov 

I 9 a § 2 st. LSS regleras att den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande 

behov också har rätt till assistans för andra personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat 

sätt. Till skillnad från de grundläggande behov anges inte i lagen vad som avses med de 

personliga behoven. I propositionen till LSS anges emellertid att personlig assistans ska kunna 

ges även för andra situationer där den funktionshindrade behöver kvalificerad hjälp i den 

dagliga livsföringen. Några exempel som tas upp i propositionen är om personen behöver hjälp 

för att komma ut i samhället, för att delta i daglig verksamhet eller för att kunna behålla 

arbete.146 I ett rättsfall från 1997 anförs att en person som själv kan tillgodose sina 

grundläggande behov inte har rätt till assistans för andra personliga behov. HFD hänvisar till 

utskottets betänkande147 som anger att en person som själv kan tillgodose sina grundläggande 

behov inte har rätt till assistans för sådant som att sköta ekonomi och göra inköp. Dessa övriga 

hjälpbehov bör då istället tillgodoses genom andra typer av insatser enligt LSS eller SoL.148 I 

en kommentar till detta rättsfall angav emellertid Försäkringskassan att motiverings- och 

aktiveringsinsatser kan ingå i andra personliga behov om den funktionshindrande i grunden 

behöver hjälp med de grundläggande behoven.149  

Ett rättsfall som behandlar frågan om grundläggande behov kan vara aktuellt även i detta 

hänseende, nämligen återigen det som handlar om J.P. HFD anförde i detta fall att J.P ansett att 

han hade ett hjälpbehov som inte ansågs ingå i grundläggande behoven, nämligen sådant som 

justering och låsning av rullstol, övervakning på grund av fallrisk och påminnelser.150 Något 

som möjligen om J.P beviljats assistans för grundläggande behov hade kunnat anses ingå i andra 

personliga behov. Försäkringskassan har dessutom i förhållande till måltid ansett att de moment 

som inte anses ingå i grundläggande behov, såsom att bestämma mat, tillagning av mat, dukning 

och delning av mat istället kan anses ingå i andra personliga behov.151 

Till skillnad från när Försäkringskassan bedömer en persons behov av hjälp med de 

grundläggande behoven så ska vid bedömningen av personliga behov hänsyn tas till att den 

funktionshindrade uppnår goda levnadsvillkor. Goda levnadsvillkor innebär att den 

funktionshindrade ska ha möjlighet att leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar. 

För att avgöra detta ska Försäkringskassan göra en helhetsbedömning av den 

funktionshindrades behov av personlig assistans. Försäkringskassan ska bland annat ta hänsyn 

till hur människor utan funktionshindrade i samma ålder normalt lever, vad personen har för 

levnadssituation, nämligen om personen är gift, sambo eller har barn. Det ska också vägas in 

om det finns något annat än personlig assistans som kan bidra till att personen får möjlighet att 

leva som andra. Något som Försäkringskassan anfört är emellertid att funktionshindrade precis 

som andra människor behöver prioritera mellan sina behov.152 Denna formulering grundas i en 

dom från KamR där frågan gällde om en funktionshindrad kunde få utökad assistansersättning 

för att kunna utöva sin hobby att mecka med bilar. Här anförde KamR att bedömningen skulle 

göras i förhållande till hur mycket tid som en person utan funktionshinder i samma ålder 

                                                 
145 Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 100 ff.  
146 Prop. 1992/93:159 s. 64.  
147 Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU15 s. 12. 
148 RÅ 1997 ref. 28.  
149 Försäkringskassan, rättsfallsöversikt – personlig assistans, s. 24. 
150 RÅ 2009 ref. 57. 
151 Försäkringskassan, Assistansersättning, vägledning 2003:6, s. 96. 
152 Försäkringskassan, Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra 

personliga behov, rättsligt ställningstagande 2016:09.  
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normalt kan anses ägna till fritidsaktiviteter av hobbykaraktär. Det anfördes att en person utan 

funktionshinder vanligen får prioritera vilka behov som ska tillgodoses i första hand, vilket kan 

innebära att ett personligt behov av hobby ibland får stå tillbaka för något annat mer viktigt 

behov.153 Vad som krävs för att en funktionshindrad ska uppnå goda levnadsvillkor är 

individuellt och behöver prövas i varje enskilt fall. Den som söker assistansersättning avgör 

själv vilka behöv som denne vill söka ersättning för och ska beskriva sina behov av hjälp och 

stöd.154   

Den 1 april 2018 infördes en ny reglering i 9 a § 2 st. 2. men. 1–3 p. LSS. Här regleras att 

med personliga behov avses även tre olika typer av tidsperioder där en assistent behöver finnas 

tillgänglig eller närvarande i väntan på att ett behov av hjälp kan uppkomma. Den första punkten 

reglerar att personliga behov även ska avse den tid under dygnsvilan155 när en assistent behöver 

vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn, vilket 

kallas väntetid. Den andra punkten reglerar den tid under den enskildes dygnsvila när en 

assistent istället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde 

behöver hjälp, så kallad beredskap. Den sista punkten anger att med personliga avses även den 

tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes 

hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå. Innan denna nya reglering infördes 

angavs i förarbeten till LSS att personlig assistans endast skulle ges för tid under dygnsvilan 

om den hjälp som den funktionshindrade behöver är av mycket personlig karaktär och med 

anledning av att det bör ges av någon som har den funktionshindrades förtroende.156 Fram till 

och med oktober 2017 beviljade Försäkringskassan assistansersättning för väntetid och 

beredskap. Ett rättsfall ledde emellertid till svåröverskådliga konsekvenser för både enskilda, 

kommuner och stat så assistans inte lägre skulle beviljas för väntetid, beredskap eller mellan 

uppkomna behov vid aktiviteter utanför hemmet.157 Rättsfallet handlade om M.A som ville ha 

utökad personlig assistans för resor till och från fritidsaktiviteter. M.A anförde att hon var 

känslig för förändringar, kan få vredesutbrott och att hon inte kan följa instruktioner när hon 

anlänt till destinationen för aktiviteten. HFD ansåg dock att den som körde bilen inte behövde 

hjälpa henne med något som kunde anses vara av kvalificerat slag i förhållande till hennes 

behov. När hon gick på gymnasiet åkte hon dessutom färdtjänst. I och med att behov av 

kvalificerad hjälp inte visats under själva resan kan inte assistans beviljas för denna tid. Resor 

till och från fritidsaktiviteter innefattades i och med detta rättsfall inte i andra personliga 

behov.158  

I och med detta rättsfall och Försäkringskassans ställningstagande med grund i detta rättsfall 

anförde regeringen att LSS ska syfta till jämlikhet i levnadsvillkor, självbestämmande och full 

delaktighet i samhället. Dessa syften med lagen kunde enligt regeringen inte anses bli uppfyllda 

om assistans inte beviljas för tid då en assistent behöver finnas tillgänglig i väntan på att ett 

hjälpbehov uppstår. Denna möjlighet har funnits sedan lagen infördes. Det har inte angetts 

uttryckligen i lagen men har angetts i förarbeten, något som helt förändrats i och med domen 

2017. Denna dom ledde således till införandet av regleringen i andra stycket om att det 

personliga behovet ska avses även tid för väntetid, beredskap och för tid mellan olika 

preciserade hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför hemmet. Syftet med att införa denna 

reglering direkt i lag har emellertid inte varit att begränsa eller utöka den rätt till personlig 

assistans som fanns innan HFD:s dom 2017 och Försäkringskassans ställningstagande. De 

                                                 
153 Kammarrätten i Jönköping, dom 2015-05-06, mål 2470-14.  
154 Försäkringskassan, Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra 

personliga behov, rättsligt ställningstagande 2016:09. 
155 Med dygnsvila avses enligt 3 § folkbokföringslagen (1991:481) nattvila eller motsvarande typ av vila. 
156 Prop. 1992/93:159 s. 70.  
157 Prop. 2027/18:78 s. 9. 
158 HFD 2017 ref. 27. 
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situationer som anges i 9 a § 2 st. 1–3 p. är tillfällen då personlig assistans kan beviljas trots att 

assistenten inte behöver utföra någon insats av kvalificerat slag. Det behöver i dessa situationer 

inte vara fråga om någon aktiv åtgärd såsom aktiv tillsyn. I och med den nya regleringen så ska 

HFD:s anförande i detta avseende inte beaktas.159  

Det som avses med väntetid under dygnsvilan är att assistenten ska befinna sig där den 

enskilde utövar sin dygnsvila, något som i vanliga fall är i den enskildes hem. Detta innebär 

emellertid inte att assistenten måste befinna sig i samma rum som den enskilde. Väntetid 

innebär tillgänglighet, något som kan skiljas från den assistans som ges genom tillsyn, antingen 

aktiv tillsyn eller som annat personligt behov.160  När det kommer till väntetid under dygnsvilan 

för barn har Försäkringskassan genom ett ställningstagande anfört vad som under dygnsvilan 

kan anses ingå i föräldraansvaret. Det anförs att denna bedömning ska göras i jämförelse med 

ett barn utan funktionshinder, precis som vid bedömningen för dagtid. När Försäkringskassan 

bedömer denna frågan ska de utgå från den medicinska utredningen som finns där det bör 

framgå att det finns en koppling mellan funktionsnedsättningen och behovet av hjälp under 

dygnsvilan. Därefter kan en bedömning av huruvida detta kan anses ingå i föräldraansvaret eller 

inte göras. Många föräldrar till småbarn får sin sömn störd i och med att barnet ofta vaknar, 

men detta är något som minskar med åldern och när det inte anses ingå i det normala 

föräldraansvaret för ett barn i den åldern ska det berättiga till assistans för väntetid.161 

 Beredskap avser istället att assistenten finns till förfogande för den enskilde men på en 

annan plats en i den funktionshindrades hem i väntan på att hjälpbehov uppkommer, till 

exempel i sitt eget hem.162 Med tid mellan olika preciserade hjälpbehov utanför det egna 

hemmet avses att assistans kan beviljas inte bara för den tid som behövs för de olika 

hjälpbehoven utan också för tid där i mellan. Exempel på aktiviteter utanför den 

funktionshindrades hem kan vara arbete, studier, träning, bio eller annan fritidsaktivitet. I och 

med denna reglering i tredje punkten kan assistans beviljas för hela aktiviteten och inte endast 

för de preciserade hjälpbehoven som föreligger vid aktiviteten. De situationer som avses är de 

aktiviteter som inte skulle kunna utövas om inte assistans beviljas för hela situationen. 

Assistententens närvarande innebär inte alltid att denne befinner sig i den funktionshindrades 

direkta närhet, ibland kan en assistent inte närvara med hänsyn till sekretess men då bör det 

anses tillräckligt att assistenten befinner sig precis utanför det rum där aktiviteten utövas. För 

medföljande förälder och make/maka kan det i vissa fall förväntas att de ska tillgodose de behov 

som kan vara assistansberättigade.163  

                                                 
159 Prop. 2027/18:78 s. 13 och 23. 
160 Clevesköld, L., lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommentar till 9 a §, not 44, 

Karnov.  
161 Försäkringskassan, Bedömning av föräldraansvar och väntetid under dygnsvilan inom assistansersättningen, 

rättsligt ställningstagande 2018:02. 
162 Clevesköld, L., lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommentar till 9 a §, not 45, 

Karnov. 
163 Clevesköld, L., lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, kommentar till 9 a §, not 45, 

Karnov. 
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4. Analys 

4.1 Inledning 

Vad som avses med grundläggande behov regleras direkt i 9 a § LSS, nämligen personlig 

hygien, måltider, klä av- och på sig, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap om den funktionshindrade. Denna definition av vad som ansågs berättiga till personlig 

assistans infördes först 1996 men fanns indirekt redan innan genom förarbetena till LSS, 

bortsett från det femte grundläggande behovet. Det som rent begreppsmässigt ska berättiga till 

assistans har således varit desamma sedan lagens införande.164 Bedömningen av vad som 

innefattas i varje enskilt behov har emellertid inte varit lika självklart, utan något som har 

utvecklats och ändrats sedan lagen infördes. Bedömningen av de grundläggande behoven måste 

dessutom göras i förhållande till föräldraansvaret och huruvida det aktuella hjälpbehovet kan 

anses vara en hälso- och sjukvårdsinsats eller inte. Efter en utredning av förarbeten, praxis och 

Försäkringskassans dokument ska jag nu försöka fastställa vad som egentligen avses med varje 

grundläggande behov och hur de förhåller sig till de personliga behoven. 

4.2 Grundförutsättningar för personlig assistans 

Den bedömning som måste göras innan rätten till personlig assistans utreds är om den enskilde 

kan anses omfattas av personkretsen i 1 § LSS. Detta är en förutsättning för att en person 

överhuvudtaget ska ha rätt till en insats enligt LSS. Första och andra punkten i 1 § är enligt 

praxis ganska tydliga och det föreligger sällan några tveksamheter kring vilka personer som 

anses ingå här. Det är fråga om personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande 

tillstånd eller en person med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

som har uppkommit efter en hjärnskada i vuxen ålder. För att omfattas av dessa punkter krävs 

att det föreligger en fastställd diagnos. Anledningen är att det föreligger ett diagnosperspektiv, 

vilket anges av förarbeten och av en dom från KamR. I detta rättsfall hade en man kommit till 

Sverige i vuxen ålder. Då den utredning och dokumentation av mannens sjukdomshistorik som 

fanns i hemlandet var bristfällig var det svårt att fastställa en säker diagnos. Detta ledde till att 

KamR ansåg att mannen inte omfattades av personkretsen enligt första punkten. Det har 

dessutom ansetts föreligga viss svårighet kring huruvida personer med demenssjukdom ska 

anses ingå i andra punkten eller inte. Av förarbeten framgår att dessa inte anses ingå men genom 

praxis har HFD tagit ställning i frågan och anfört att personer med demenssjukdomen 

alzheimers ska anses ingå i personkretsen med grund i punkt två.165 Att dessa två punkter utgår 

från ett diagnostänk är enligt min mening bra då det på så sätt blir lätt att konstatera huruvida 

en person har en utvecklingsstörning eller något av de andra tillstånden som anges. Emellertid 

framgår av praxis att detta kan skapa problem för personer som kommer hit vid en senare 

tidpunkt i livet än vid födseln. Anledningen är att sjukvård och diagnostänk inte är lika utvecklat 

i andra länder som i Sverige. Det förs inte heller dokumentation på samma sätt i andra länder 

som i Sverige vilket kan göra det svårt att som i fallet från KamR att fastställa vad det är för typ 

av utvecklingsstörning, begåvningsmässigt tillstånd eller liknande som en person har. Jag anser 

således att den struktur som finns är bra då det är klart och tydligt vilka som omfattas, men att 

det trots detta kan finnas personer som faller utanför enbart för att de kommer från ett land där 

en diagnos inte anses vara lika viktig. Ett diagnostänk kan således medföra att personer som 

uppenbart har en diagnos men som inte kan fastställas faller utanför personkretsen.  

Personkretsen i tredje punkten är till skillnad från de andra punkterna inte riktigt lika 

självklar då den inte grundas på en diagnos utan här är det fråga om att rekvisiten i regleringen 

ska anses vara uppfyllda. De rekvisit som ska vara uppfyllda är att det föreligger ett 

                                                 
164 Se avsnitt 3.5. 
165 Se avsnitt 2.4.2 s. 13 f.  
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funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, att funktionshindren är stora och 

förorsakar betydande svårigheter i livsföringen som bidrar till att personen har ett omfattande 

behov av stöd och service. Denna punkt omfattar således personer som kan anses ha ett liknande 

behov av stöd och hjälp som de i första och andra punkten. Personkretsen enligt tredje punkten 

omfattar personer med alla typer av funktionshinder, oavsett om det är fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga. I praxis har visats att det vanligen inte är svårt att fastställa huruvida det 

föreligger ett funktionshinder och huruvida detta är åldersrelaterat eller inte. Frågan som 

uppstår är istället huruvida funktionshindret kan anses medföra betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen så att ett omfattande behov av stöd och service föreligger. När det kommer 

till bedömningen av hur omfattande ett behov kan anses vara ska hänsyn tas till både 

medicinska, sociala och psykologiska faktorer. Har en person flera funktionshinder ska en 

samlad bedömning av alla dessa göras. Att en person har behov av hjälp med att till viss del klä 

på sig, byta stomipåse och stomiplatta, pedikyr, inköp av dagligvaror, matlagning, och städning 

har inte ansetts innebära betydande svårigheter i livsföringen som medför ett omfattande behov 

av stöd och service. Inte heller att en person med synskada behöver hjälp med att läsa post, med 

inköp från affärer som ligger en bit från hemmet och vid aktiviteter samt utflykter som är en 

längre bit från hemmet har inte ansetts vara tillräckligt omfattande.166 Att en vag reglering som 

denna är så grundläggande för om en person kan anses omfattas av LSS eller inte skulle i vanliga 

fall göra mig starkt kritisk då det inte är förutsebart huruvida någon omfattas eller inte. I detta 

fall anser jag emellertid att det är bra att det utöver de två andra mer strikta punkterna finns en 

punkt som är mer öppen och vag. Anledningen till detta är att i och med att den inte tydligt 

specificerar vilka som innefattas så kan denna reglering samla upp de som annars skulle kunna 

falla mellan stolarna. Det som är viktigt att ha i åtanke är att om en persons behov av hjälp på 

grund av sitt funktionshinder inte anses vara av den kvalificerade karaktär som krävs för att 

omfattas av personkretsen kan en enskild alltid ha möjlighet att beviljas insatser enligt SoL 

istället. Trots den vaghet som finns kring tredje punkten och att detta kan skapa oklarheter så 

ser jag ingen annan lösning för att fånga upp så många som möjligt av de som inte omfattas av 

de andra punkterna men har ett omfattande behov av stöd och service för att klara sin livsföring. 

4.3 Tolkningen av de grundläggande behoven  

4.3.1 Behovens karaktär  

En intressant synpunkt som framhålls i utredningen ”Möjlighet att leva som andra” är vad som 

egentligen menas med begreppet behov, något som inom forskningen definieras på olika sätt. 

Filosofen Wright anför att med behov avses något vi far illa av att leva utan. En annan filosof 

vid namn Liss utvecklade denna definition med anpassning till vård- och omsorgsområdet. Liss 

anförde att med behov avses skillnaden mellan patientens eller brukarens nuvarande tillstånd i 

jämförelse med det tillstånd som försöker uppnås med de olika vård- och omsorgsinsatserna. 

167  Dessa definitioner är något jag anser på ett bra sätt kan förklara de olika behoven som anges 

i 9 a § 1 st. LSS. Wrights definition anser jag på ett tydligt sätt betecknar de grundläggande 

behoven eftersom att en person som inte sköter sin hygien, inte får i sig mat, inte kan klä av och 

på sig eller kommunicera med stor sannolikhet kommer att fara illa.  Liss definition anser jag 

istället på ett bra sätt förklarar vilket behov av stöd en person med funktionsnedsättning har och 

vilka insatser en funktionshindrad behöver för att uppnå syftet med LSS, nämligen att kunna 

leva som andra.   

Utöver att en person ska behöva hjälp med sina grundläggande behov för att ha rätt till 

personlig assistans krävs enligt HFD att dessa behöver är av privat karaktär och att hjälpbehovet 

är känsligt för den personliga integriteten. Personlig assistans ska dessutom vara förbehållen 

situationer som är av krävande och komplicerad natur. När ett hjälpbehov är av denna karaktär 

                                                 
166 Se avsnitt 2.4.2. 
167 Se avsnitt 3.5. 
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kan det nämligen vara viktigt för den enskilde att få styra över vem som ska hjälpa till och hur 

behovet ska tillgodoses.168 Detta uttalande medför enligt min mening en oklarhet kring vad som 

faktiskt berättigar till assistans. Det efterfrågades ett tydliggörande av vad som avses med 

personlig assistans och vilka hjälpbehov som berättigar till detta stöd men trots den uttömmande 

uppräkningen i 9 a § LSS är det inte självklart vad som berättigar till personlig assistans. Det 

räcker nämligen inte att något av dessa hjälpbehov föreligger utan en funktionshindrad kan trots 

detta nekas assistans om det inte anses vara tillräckligt känsligt i förhållande till den personliga 

integriteten. Denna begränsning är jag kritisk till för vem vet egentligen vad som anses vara 

känsligt för den personliga integriteten hos den enskilde individen mer än denne själv? Vad 

som anses som privat och känsligt för integriteten är i min mening individuellt och inget som 

kan bedömas av någon utomstående. Att någon inte längre klarar av att laga mat själv kan för 

en person vara känsligt för den personliga integriteten medans det för någon annan inte är det. 

Jag anser således att det inte är möjligt att dra någon gräns för vad som är privat och känsligt, 

detta borde istället åligga den funktionshindrade att ange vad som för denne är av denna 

karaktär.  Uttrycket komplicerad och krävande natur är också något som enligt mig skapar 

oklarheter. Detta är även det något som jag anser är beroende av den specifika personen, ett 

behov i sig kanske inte är av krävande eller komplicerad natur men den individuella personens 

personlighet kanske gör situationen kring hjälpbehovet krävande och komplicerad. Jag anser 

att det avgörande borde vara huruvida det föreligger ett hjälpbehov som innefattar de 

grundläggande behoven eller inte. Kravet på viss karaktär av det grundläggande behovet skapar 

enligt mig bara oklarheter och tolkningsproblem.  

4.3.2 Hjälp med personlig hygien 

Vad som avses med det grundläggande behovet hjälp med personlig hygien är ingenting som 

definieras i förarbeten eller i lagen utan detta är något som utreds i praxis och 

Försäkringskassans dokument. Försäkringskassan tar i sin definition av hygien hjälp av vad 

som i allmänt språkbruk avses med hygien, vilket är renlighet. Med personlig hygien avses i 

och med detta att tvätta sig, sköta toalettbesök och viss kroppsvård såsom tandborstning och 

nagelklippning. Det ska vara sådant som den enskilde vanligen inte avstår ifrån. Dessa behov 

måste emellertid vara av mycket privat och känslig karaktär och ska röra sig om praktisk hjälp 

så som hjälp med schamponering. Försäkringskassan har som utgångspunkt att om hjälpen går 

att köpa som en tjänst kan den inte anses vara av den privata och känsliga karaktär som krävs, 

som exempel nämns manikyr och pedikyr. HFD har emellertid anfört att varma bad för att sköta 

sin hygien och för att förbättra sitt hälsotillstånd samt massage inte har ansetts vara av den 

karaktär som krävs för att berättigas personliga assistans. Sveriges kommuner och Landsting 

ansåg att detta istället kunde vara något som skulle kunna anses ingå i andra personliga 

behov.169 Att varma bad inte kan anses vara ett grundläggande behov anser jag är märkligt, det 

borde enligt mig inte vara avgörande hur en person får hjälp att tvätta sig utan att den 

funktionshindrade faktiskt behöver hjälp med det. Jag anser att den del som innefattar den 

personliga hygienen borde ha ansetts som grundläggande och den del som var i medicinskt syfte 

borde ha kunnat innefattas i andra personliga behov. Detta eftersom det angående hur många 

gånger det kan anses rimligt för en funktionshindrad att duscha och hur länge ska bedömas i 

förhållande till personens funktionsnedsättning och vad som därefter är att anse som rimligt. 

Om en funktionshindrad anser sig ha ett behov av mer tid för duschning eller att denne behöver 

duscha fler gånger kan den del som överstiger Försäkringskassans bedömning istället innefattas 

i andra personliga behov.170 Denna bedömning borde enligt mig gjorts angående de varma 

                                                 
168 Se avsnitt 3.5.  
169 Se avsnitt 3.5.1. 
170 Se avsnitt 3.5.1. 
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baden också, den del som syftade till renlighet skulle vara ett grundläggande behov och det 

överstigande hjälpbehovet som ett annat personligt behov.  

Försäkringskassan har anfört att hjälp med sminkning inte ska anses ingå i det grundläggande 

behovet personlig hygien med anledning av att detta inte syftar till att hålla sig ren.171 Detta är 

något som jag anser kan behöva en extra tanke, då detta är ett behov som många av dagens unga 

har och många vågar inte lämna hemmet utan att vara sminkade. Anledningen är att sminkning 

enligt mig är ett behov som borde tas på allvar och anses ingå i andra personliga behov i 

förhållande till andra hjälpbehov med den personliga hygienen. Anledningen till detta är att om 

en ung person i tonåren drabbas av en funktionsnedsättning som gör att denne inte kan sköta 

sin hygien själv, och inte heller sminka sig själv, bör den funktionshindrade kunna få assistans 

även för detta om denne redan innan använde sig av smink. Den vikt som läggs på utseendet i 

dagens samhälle bör således enligt mig tas i beaktning när det kommer till bedömningen av 

unga personers behov av hjälp med hygienen.  

4.3.3 Hjälp med måltid  

Inte heller behovet av hjälp med måltid definieras närmare i förarbeten utan även här behöver 

praxis och Försäkringskassans dokument beaktas. Det har i praxis framkommit att behov av 

hjälp med tillredning och att plocka fram och undan inte anses ingå i det grundläggande 

behovet. HFD anförde dessutom att behov av att dela seg mat och hjälp endast vid sådan mat 

där kniv och gaffel behöver användas inte berättigar till personlig assistans. Anledningen till 

detta är att denna hjälp sällan anses vara av den karaktär som krävs för att erhålla personlig 

assistans. I ett notismål från 1997 när regleringen om grundläggande behov precis införts 

angavs att en person med reducerat näringsbehov, en omättlig aptit och avsaknad av 

mättnadskänsla hade rätt till personlig assistans. HFD anförde att det förelåg ett behov av att 

personen fick hjälp med att sköta sin kosthållning och behövde ständigt övervakas. Huruvida 

detta fortfarande berättigar till assistans är emellertid svårt att säga i och med ett nyare rättsfall 

från 2003. I detta rättsfall ansågs att det förelåg ett hjälpbehov av intagande av måltid på grund 

av att personen saknade mättnadskänsla, hade omättlig aptit och att dennes minnesfunktion var 

så pass försämrad att han inte mindes när han ätit. HFD ansåg emellertid att eftersom den 

funktionshindrade själv rent motoriskt klarade att inta maten och att behovet av påminnelser 

inte kan anses vara av den karaktär som krävs för ett beviljande av personlig assistans att 

personen i fallet inte hade rätt till insatsen.172 Jag anser till skillnad från HFD och 

Försäkringskassan att hjälp för att förmå någon att äta borde ingå i de grundläggande behoven. 

Anledningen till detta är att jag anser att även en person som inte minns att denne behöver äta 

eller som inte själv kan avgöra när denne bör äta eller är hungrig borde berättigas assistans. En 

person som inte vet att denne behöver äta eller som inte minns när denne ska äta på grund av 

avsaknad av mättnadskänsla eller omättlig aptit kan antingen ta skada av att denne äter för 

mycket eller av denne att eller inte äter alls.  

I april 2018 anförde HFD att även sondmatning ska anses innefattas i det grundläggande 

behovet hjälp med måltid. Det HFD ansåg innefattades i måltid var att kroppen tillförs den 

näring som behövs, oavsett hur denna näring tillförs. Det diskuterades dessutom hur denna 

näringstillförsel skulle avgränsas i och med att det vid vanlig näringstillförsel avgränsas från 

tillredning och att plocka fram och undan maten. HFD anförde att även vid sondmatning är det 

endast själva näringstillförseln som ska ingå i det grundläggande behovet, alltså från påkoppling 

till urkoppling av sondslangen. Rengöring och förberedelser av sondslang anses således inte 

ingå i det grundläggande behov.173 Det var enligt mig på tiden att HFD tog ställning till den 

omdiskuterade frågan kring sondmatningen. Detta eftersom jag håller med om den 
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motiveringen som HFD framhåller i fallet, nämligen att det avgörande ska vara att personen 

tillförs näring men att hur det tillförs inte ska påverka bedömningen.  

Försäkringskassan har även när det kommer till hjälp med måltider tagit hjälp av vad som i 

vanligt språkbruk avses med måltid, vilket anses vara allt från att bestämma mat, matlagning, 

dukning, uppläggning av maten, hälla upp dryck till att skära upp maten och att äta maten. Som 

grundläggande behov anför dock Försäkringskassan likt HFD att det ska vara fråga om intag av 

måltider. Med intag av måltid avses enligt Försäkringskassan att den funktionshindrade behöver 

hjälp av någon annan för att få maten till munnen, till exempel genom att stödja den 

funktionshindrades arm. Hjälp med att tugga och svälja maten anses också innefattas i det 

grundläggande behovet. Om den funktionshindrade sätter i halsen vid måltiden anses även den 

hjälp som behövs för att motverka detta ingå i grundläggande behov.174 Att endast själva 

intagandet av maten anses ingå i det grundläggande behovet är enligt mig lämpligt eftersom det 

är just denna del som kan anses som rent grundläggande för att överleva om vi ser tillbaka till 

Wrights definition av behov. Att det endast är intagandet av måltiden som kan anses vara av 

den privata och känsliga karaktären är jag emellertid kritisk till. Detta då det i min mening är 

något helt individuellt, vad som anses vara privat och känsligt kan skilja sig från en person till 

en annan. En person kan anse att det är känsligt att inte kunna skära sin mat själv medan någon 

annan kanske tycker det är känsligt att inte längre kunna laga sin egna mat. Bedömningen av 

om det kan anses vara känsligt för personlig integriteten är således något jag är kritisk till när 

det kommer till alla de grundläggande behoven. Jag anser emellertid att detta behov är relativt 

väl preciserat i praxis och Försäkringskassans dokument och att det som anses ingå i behovet 

till stor del är lämpligt, framförallt sedan HFD:s ställningstagande ifråga om sondmatning.  

4.3.4 Hjälp med av- och påklädning 

Det grundläggande behovet hjälp med av- och påklädning definieras inte heller detta närmare i 

förarbeten utan definitionen får sökas i praxis och Försäkringskassans dokument. I ett rättsfall 

har HFD anfört att bara behovet av hjälp med att välja vilka kläder som är lämpliga i förhållande 

till den aktuella årstiden, på grund av att personen saknar förmåga att orientera sig i tid och rum 

inte kan anses berättiga till personlig assistans. Försäkringskassans syn på av- och påklädning 

är att även detta i allmänt språkbruk kan innefatta en mängd olika moment, nämligen allt från 

att välja kläder, ta på kläderna, knäppning av knappar till att ta av kläderna. Endast de moment 

som kan anses vara privat och känsligt för den personliga integriteten är emellertid hjälpbehov 

som anses innefattas i det grundläggande behov. Den av- och påklädning som vanligen avses 

är enligt Försäkringskassan den som sker närmast kroppen, nämligen den av byxor, kjol och 

underkläder. På- och avtagning av vissa proteser har även det anses vara av den privata och 

känsliga karaktär som berättigar till assistans. Detta innebär således att på- och avklädning av 

ytterkläder och skor vanligen inte anses vara av denna karaktär, vilket beror på att den 

funktionshindrade då även har kläder under. Hjälp med klädvård och att välja kläder innefattas 

således inte i de grundläggande behoven.175 Det har i flera rättsfall där hjälpbehovets karaktär 

ska bedömas anförts att en person som endast behöver hjälp med på- och avklädning på ena 

delen av kroppen, vanligen nedre delen, inte har ansetts vara av den karaktär som behövs för 

rätt till personlig assistans.176   

När det kommer till detta behov kan jag förstå att det är just på- och avklädningen som anses 

innefattas i de grundläggande behoven då jag tycker att begreppet är ganska precist. Jag är 

emellertid kritisk till att det vanligen endast är kläderna närmast kroppen som anses vara det 

som är av privat och av integritetskänslig karaktär. Att det kan anses vara mer privat att få hjälp 

med att ta av de kläder som är närmast kroppen kan jag till viss del ha förståelse för. I min 
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mening kan det emellertid med stor sannolikhet vara känsligt för den personliga integriteten att 

behöva hjälp med att klä av och på sig överlag och inte endast en viss typ av kläder. Detta kan 

vi se genom att se på vissa äldre människor som tycker det är jobbigt att behöva be om hjälp 

bara för att få på sig skorna eller ytterkläderna. Enligt mig är det således just att inte kunna göra 

momenten själv som är känsligt och inte huruvida det är ytterkläder eller kläder som sitter 

närmare kroppen.  

4.3.5 Hjälp med kommunikation 

Att behöva hjälp för att kommunicera med andra är ett behov som till skillnad från de mer 

praktiska hjälpbehoven åtminstone är omnämnt i olika förarbeten även om ingen direkt 

definition framhålls. Vad som avses med kommunikation är emellertid något som definieras i 

FN:s konvention. I konventionen avses med kommunikation språk, textning, punktskrift och 

taktil kommunikation. Med språk avses enligt konventionen tal, tecken och andra typer av icke 

talande språk. Förarbetena som tagit upp frågan om kommunikation har hänvisat direkt till 

Försäkringskassans syn på kommunikation. För att kommunikation ska anses innefattas i de 

grundläggande behoven krävs att det behövs en personlig assistent för att den funktionshindrade 

överhuvudtaget ska kunna kommunicera med andra. Det krävs dessutom att tre förutsättningar 

är uppfyllda för att kommunikation ska berättiga till assistans. Dessa förutsättningar är att 

assistenten behöver ha kunskap om den enskilde individen, om funktionsnedsättningen och om 

dennes sätt att kommunicera. Kommunikationssvårigheterna ska dessutom handla om att den 

funktionshindrade har sådana svårigheter att förmedla och ta emot budskap att en assistent 

behöver ha djupgående kunskap om personen. Det räcker således inte med att det behövs 

kunskap om ett alternativt kommunikationssätt utan det behöver föreligga svårigheter för andra 

att förstå vad den funktionshindrade vill.177  

I praxis har assistans beviljats för hjälp med kommunikation då det dels har varit fråga om 

kommunikation med ett fåtal ord och bilder. Bilderna som användes kunde endast användas för 

att kommunicera med de som förstod dess innebörd, vilket gjorde det omöjligt för den 

funktionshindrade att kommunicera med utomstående. HFD har även beviljat assistans då en 

person kommunicerat genom ett enstaka ord och fraser och genom signaler i sitt beteende samt 

ansiktsuttryck. I det fallet kunde personen inte delta i daglig verksamhet eller utnyttja 

avlösarservicen då det förelåg omfattande svårigheter i kommunikationen mellan den 

funktionshindrade och de som skulle genomföra insatserna. Att endast behöva hjälp med 

kommunikationen med grund i att den funktionshindrade har en försämrad minnesfunktion och 

inte minns vad som sägs har enligt HFD inte ansetts ge rätt till personlig assistans.178  

Att kunna kommunicera och tala om vad man vill är något som enligt min mening innefattas 

i Wrights definition av ett behov. Om en person inte kan kommunicera är det stor risk för att 

denne far illa i och med att denne har svårt att tala om vad denne vill, om något gör ont och 

liknande. Att inte kunna kommunicera medför således ett stort hinder för att kunna leva som 

andra. Dessutom är syftet med detta grundläggande behov, enligt Försäkringskassan, att den 

funktionshindrade ska kunna upprätthålla sina sociala kontakter, vilket är viktigt för att denne 

inte ska isolera sig själv. Jag anser emellertid att det bör ifrågasättas huruvida detta behov ska 

vara begränsat till att endast avse de som har ett kommunikationssätt där det inte räcker med 

särskild kunskap om ett alternativt kommunikationssätt, till exempel teckenspråk. Enligt min 

mening kan det vara svårt för en person som behöver använda sig av ett kommunikationssätt 

som inte innefattar tal att upprätthålla sina sociala kontakter oavsett om det finns de som har 

kunskap om detta kommunikationssätt. Alla som ingår i den enskildes sociala nätverk kanske 

nämligen inte har kunskap om till exempel teckenspråk och därmed föreligger svårigheter för 

dessa att kommunicera med den funktionshindrade. För att funktionshindrade ska kunna 
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upprätthålla sina sociala kontakter bör i min mening även funktionshindrade med alternativa 

kommunikationssätt, där det räcker med viss kunskap, kunna beviljas personlig assistans.  

4.3.6 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade 

Det så kallade femte grundläggande behovet, annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om 

den enskilde är ett behov som har förändrats mest sedan dess införande. Sedan en dom från 

HFD 2015 innefattar detta behov endast personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

Anledningen till att HFD tog detta ställningstagande var för att upprätthålla det syfte som 

socialutskottet hade då detta behov infördes. Syftet var nämligen att fånga upp de psykiskt 

funktionshindrade som har ett hjälpbehov som är av den karaktär att det kan anses vara känsligt 

för den personliga integriteten. Detta rättsfall har väckt starka känslor då vissa anser sig falla 

utanför insatsen personlig assistans trots ett omfattande hjälpbehov. Rättsfallet handlade om en 

kvinna med andningsproblematik som behövde hjälp med avancerad andningsgymnastik och 

ständig tillsyn. Personen som fallet rörde anförde att utan hjälp med denna andningsgymnastik 

så skulle hon inte kunna andas och således avlida. Hon ansåg i och med detta att hjälp med 

andning borde anses vara ett sådant behov som faller inom det femte grundläggande behovet. 

HFD konstaterade emellertid att detta inte var ett psykiskt funktionshinder och således hade 

hon inte rätt till personlig assistans.179  

Att något så basalt som hjälp med andning inte kan berättiga till assistans genom det femte 

grundläggande behovet är i min mening skrämmande. Jag kan förstå att HFD tar ställning i 

förhållande till det som anförts vid regleringens införande men i och med den tidigare 

tillämpningen kan HFD:s ställningstagande enigt mig kritiseras. Jag anser således att den 

tolkning som tidigare funnits av det femte behovet, nämligen att fånga upp de som har ett 

omfattande hjälpbehov men inte omfattas av de grundläggande behoven fortsatt borde vara den 

aktuella tolkningen. Om det inte var avsikten vid dess införande kanske regleringen, enligt mig, 

borde vidgas idag för att fånga upp de som inte behöver hjälp med de andra grundläggande 

behoven och som inte faller under hälso- och sjukvårdens insatser.  

Den insats som en funktionshindrad med grund i detta behov kan få assistansersättning för 

är enligt Försäkringskassan så kallad aktiv tillsyn av övervakande karaktär. För denna typ av 

tillsyn krävs att den är av kvalificerat slag och att den syftar till att få den enskilde att utföra 

något av de andra grundläggande behoven eller för att begränsa konsekvenser av ett utåt 

agerande beteende. Det första syftet innebär att den personliga assistenten kan utöva 

kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser, med detta avses inte sådant som påminnelser 

eller instruktioner. För denna typ av insatser krävs att utebliven tillsyn innebär att den 

funktionshindrade inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Detta kan till exempel vara 

fallet om en psykiskt funktionshindrad är så pass ur stånd att denne varken vet att denne behöver 

äta eller inte vet hur man ska äta. Den tillsyn som ska genomföras med det andra syftet ska 

innebär att det krävs att den personlig assistenten behöver ingripa flertalet gånger på en dag för 

att hindra den funktionshindrade att skada sig själv, andra eller olika föremål såsom inredning. 

Att en personlig assistent bara behöver finnas närvarande för att hindra ett utåtagerande 

beteende är emellertid inte tillräckligt.180 Det faktum att annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap om den funktionshindrade endast kan beviljas för psykiskt funktionshindrade är jag 

som nämnts kritisk till då detta i min mening innebär att människor med omfattande 

funktionshinder faller mellan stolarna. Detta då det enligt mig finns så mycket mer än de 

uppräknande behoven som kan anses vara grundläggande. Bland annat är tillsyn på grund av 

andningsproblem något jag anser definitivt borde fångas upp av detta behov.  Jag anser att 

tanken och syftet med regleringen är bra då den ska fånga upp de psykiskt funktionshindrade. 

Det kan emellertid ifrågasättas vad som händer med de andra funktionshindrade med 
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omfattande behov av hjälp i sin livsföring som inte behöver hjälp med de andra grundläggande 

behoven.  

4.3.7 Begränsningar av rätten till assistans trots grundläggande behov 

Att ett grundläggande behov föreligger är emellertid inte tillräckligt utan det måste hela tiden 

beaktas i förhållande till föräldraansvaret och huruvida det kan anses vara en hälso- och 

sjukvårdsinsats eller egenvård. Det så kallade föräldraansvaret har under många år varit 

omdiskuterat och kritiserat då detta kraftigt begränsar små barns rätt till personlig assistans trots 

omfattande funktionshinder. Detta eftersom ett litet barn har ett stort behov av hjälp och stöd 

från sina föräldrar redan utan olika funktionshinder. Skillnaden mellan behoven ett 

funktionshindrat barn och ett barn utan funktionshinder anses i och med detta bli väldigt liten 

då mycket anses ingå i det normala föräldraansvaret enligt FB. Eftersom föräldraansvaret ska 

bedömas genom en jämförelse mellan ett barn med och utan funktionshinder i samma ålder så 

innebär det att små barn vanligen beviljas assistans i liten utsträckning. HFD har emellertid i 

vissa fall konstaterat att föräldraansvaret inte ska beaktas till någon del alls. Det första som 

konstaterats är att föräldraansvaret för ett barn i tolv års åldern är begränsat då ett friskt barn 

som är 12 år endast i liten omfattning har ett hjälpbehov av sina föräldrar. Försäkringskassan 

anförde således att grundläggande behov för en 12 åring inte kan anses ingå i det normala 

föräldraansvaret. 

HFD anförde i ett annat rättsfall att en femåring även utan funktionshinder har vissa 

svårigheter och behöver hjälp av sina föräldrar, och att detta innebär att desto yngre barnet är 

desto mer anses ingå i föräldraansvaret. Däremot ansågs behoven hos barnet i rättsfallet vara 

av en helt annan karaktär än de är för en frisk femåring då hjälpbehoven var av rent teknisk 

karaktär. HFD har vidare konstaterat att när det kommer till hjälp med kommunikation kan 

detta inte anses ingå i det normala föräldraansvaret för ett barn i nio års ålder. Försäkringskassan 

har emellertid ansett att kommunikation endast ingår i det normala föräldraansvaret fram till att 

barnet uppnår skolåldern, sex år, då det är fråga om vanliga sociala situationer.181 

Föräldraansvaret är som jag tidigare nämnde något som väcker starka känslor och där det finns 

en mängd olika åsikter. Jag anser att det så kallade föräldraansvaret kan kritiseras då det innebär 

ett ifrågasättande av om ett barn har ett funktionshinder eller inte. Ett barn som har ett 

funktionshinder har vanligen oavsett vad jämförelsen med ett friskt barn visar ett betydligt 

större hjälpbehov.  Enligt min mening borde assistans beviljas för hela det hjälpbehov som ett 

barn har och inte endast till den del det överstiger det normala föräldraansvaret, i de fall det är 

konstaterat att omfattande hjälpbehov föreligger. Om en förälder har flera barn och ett av barnen 

har ett omfattande hjälpbehov så kan ifrågasättas hur en förälder då ska kunna uppfylla 

föräldraansvaret för alla barnen. Denna diskussion har varit stor och uppmärksammas 

kontinuerligt i media. Jag anser dessutom att jämförelse mellan barn i samma ålder inte alltid 

ger en rättvis bild av vad som bör ingå i föräldraansvaret eller inte då alla barn inte utvecklas 

på samma sätt. Vissa barn har svårare för vissa saker under en längre period än andra medan 

vissa har det lättare än andra. Ett exempel som kan nämnas är språket, alla barn börjar inte prata 

i samma ålder och hur jämförelsen görs kan således påverka bedömningen av föräldraansvaret. 

Med grund i detta anser jag att det kan ifrågasättas huruvida metoden med jämförelser mellan 

ett funktionshindrat och friskt barn verkligen ger en rättvis bild av den funktionshindrades 

svårigheter.  

Angående hälso- och sjukvårdsinsatser så är detta något som inte ger rätt till personlig 

assistans men samtidigt kan egenvård ge rätt till assistans. Denna begränsning infördes för att 

en stor del av den assistansersättning som betalades ut användes för olika primär- och 

landstingskommunala verksamheter, vilket inte var tanken bakom ersättningen. Vad som anses 

som anses som hälso- och sjukvårdsinsatser, egenvård och grundläggande behov är emellertid 
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inte alltid självklart. HFD konstaterade emellertid att egenvård som rör de grundläggande 

behoven bör berättiga till personlig assistans, till exempel hjälp med sondmatning. I fallet om 

kvinnan som behövde hjälp med avancerad andningsgymnastik var det emellertid mer oklart. 

Socialstyrelsen ansåg att assistans ska vara förbehållen krävande och komplicerade situationer 

och anförde att denna andningsgymnastik borde berättiga till assistans. Sveriges kommuner och 

landsting anförde istället att om hjälpen med andningen var att anse som en hälso- och 

sjukvårdsinsats skulle det inte berättiga till assistans. Sjukvårdande insatser i form av egenvård 

ansåg de emellertid kunde innefattas i andra personliga behov. Vad hjälpbehovet avsåg tog 

emellertid inte HFD ställning till utan anförde endast att kvinnan inte behövde hjälp med något 

av de grundläggande behoven och således inte var berättigad till assistans.182 Vad detta än anses 

vara, hälso- och sjukvårdsinsats, egenvård eller grundläggande behov så är det i min mening 

under stark kritik att hon inte beviljades assistans. Detta rättsfall visar att en funktionshindrad 

lätt kan falla mellan stolarna då kommun, Försäkringskassa och landsting gör olika 

bedömningar av vem som har ansvar för den funktionshindrades hjälpbehov. Jag anser att det 

krävs ett tydligare samarbete mellan kommuner, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården 

och inte bara när det gäller psykiskt funktionshindrade som regleras uttryckligen i SoL och 

HSL. Detta rättsfall visar på att det inte bara är psykiskt funktionshindrade som inte får den 

hjälp eller stöd som behövs för att tillgodose sina basala behov. Andning är definitivt ett basalt 

behov är då en person inte överlever utan att andas. En lösning vore kanske som jag ovan 

nämnde att det femte grundläggande behovet vidgas just för att fånga upp fler som annars faller 

i mellan stolarna och där behoven inte kan tillgodoses på lämpligt sätt genom någon annan 

insats enligt LSS. En annan lösning vore att klargöra vad som ska tillgodoses av kommun och 

vad som ska tillgodoses av kommunen i dessa gränsdragnings situationer.  

4.4 Förhållandet mellan grundläggande och personliga behov 

För att har rätt till personlig assistans för andra personliga behov krävs att den 

funktionshindrade först och främst har ett behov av hjälp med sina grundläggande behov. Utan 

ett hjälpbehov som innefattar de grundläggande behoven kan assistans inte beviljas. HFD har 

nämligen anfört att en person som själv kan tillgodose sina grundläggande behov inte kan anses 

ha rätt till assistans för att till exempel sköta sin ekonomi eller göra inköp. Dessa behov ska 

istället tillgodoses genom andra insatser enligt SoL eller LSS. Skulle en person emellertid ha 

ett hjälpbehov som innefattar de grundläggande behoven skulle assistans kunna beviljas även 

för att tillgodose hjälpen med ekonomi och inköp.  Vad som avses med andra personliga behov 

anges inte i lagen, men i förarbeten anges att det kan handla om hjälp för att komma ut i 

samhället, för att delta i daglig verksamhet och för att kunna behålla ett arbete. HFD har anfört 

att motiverings- och aktiveringsinsatser inte anses ingå i de grundläggande behoven men 

Försäkringskassan har anfört att denna typ av insatser kan ingå i andra personliga behov.183 Jag 

anser att det är bra att denna typ av insatser på ett eller annat sätt kan ges via den personliga 

assistansen men borde enligt mig ingå i de grundläggande behoven. Detta då en person som 

inte påminns eller instrueras till hur olika grundläggande behov ska tillgodoses kanske inte 

överhuvudtaget får dessa tillgodosedda i den utsträckning som behövs.  

När det kommer till bedömningen av rätt till personlig assistans för andra personliga behov 

gör Försäkringskassan bedömningen utifrån att den funktionshindrade ska uppnå goda 

levnadsvillkor, vilket inte görs vid de grundläggande behoven. Goda levnadsvillkor avser att 

den funktionshindrade ska kunna leva som andra utifrån dennes individuella förutsättningar. 

För att bedöma vad som ingår i de personliga behoven måste således en helhetsbedömning av 

den enskildes behov av personlig assistans göras. Här görs bedömningen som vid 

föräldraansvaret, nämligen i förhållande till hur en person i samma ålder normalt lever. 

                                                 
182 Se avsnitt 3.5.3.  
183 Se avsnitt 3.6. 
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Dessutom ska hänsyn tas till den funktionshindrades livssituation, det vill säga om personen är 

sambo, gift eller har barn. Det vägs också in huruvida det finns någon annan insats en assistans 

som kan användas för att tillgodose den enskildes hjälpbehov. En person kan således inte 

beviljas assistans för hur många behov som helst utan det har anförts av Försäkringskassan och 

KamR att en funktionshindrad precis som en person utan funktionshinder måste prioritera 

mellan sina behov. KamR anförde nämligen i ett fall att en funktionshindrad som ville ha utökad 

assistans för att kunna utöva sin hobby att mecka med bilar måste prioritera sina behov och det 

skulle göras en jämförelse med hur mycket tid en person utan funktionshinder kan ha för att 

utöva en fritidsaktivitet av hobbykaraktär.184 Enligt min mening kan det ifrågasättas hur lämplig 

den metod som KamR anför är, nämligen att jämföra med en person utan funktionhinder i 

samma ålder. Anledningen är att hur en vuxen person lever enligt mig är något som varierar 

från person till person. En person som lever ensam har betydligt mer tid till hobbyaktiviteter än 

en person som har en familj att ta hand om. Jag anser således att uppskattningen och jämförelsen 

genom denna metod bör anses osäker. Dessutom anser jag att hänsyn bör tas till att en person 

utan funktionshinder aldrig behöver tänka på sina fysiska eller psykiska begränsningar utan kan 

utöva sin hobby så fort tid för det uppkommer. En person med funktionshinder kan emellertid 

vara beroende av att denne har beviljats assistans för att överhuvudtaget kunna utöva sin hobby. 

Därmed anser jag att en funktionshindrad som behöver personlig assistans för att kunna utöva 

en hobby bör ha rätt till detta om denne har behov av hjälp med de grundläggande behoven. 

Detta eftersom en hobby kan vara viktig för att den enskilde personen ska anse att denne uppnår 

goda levnadsvillkor. Vad som är goda levnadsvillkor är något individuellt, olika personer 

prioriterar olika saker i livet och detta bör beaktas i varje enskilt fall. Det som den enskilde 

personen anser är viktigt och som denne således behöver hjälp med bör enligt mig innefattas i 

andra personliga behov.  

Försäkringskassan har i förhållande till personlig hygien anfört att det ska bedömas hur 

mycket tid och hur många duschar som kan anses behövas i varje enskilt fall med hänsyn till 

funktionsnedsättningen. Om den funktionshindrade har ett önskemål som överstiger tiden som 

Försäkringskassan anser är rimlig kan den överstigande delen ingå i andra personliga behov.185 

Om Försäkringskassan bedömer att den funktionshindrade behöver duscha tre gånger i veckan 

och 30 minuter varje gång men den funktionshindrade anser att denne behöver duscha fem 

gånger i veckan och 45 minuter varje gång kan alltså den tid som överstiger Försäkringskassans 

bedömning istället anses ingå i andra personliga behov. Denna lösning anser jag är lämplig då 

synen på hur många duschningar som krävs och hur länge en person behöver duscha kan skilja 

sig oerhört mellan två olika individer. Att denna konstruktion finns gör det således möjligt för 

den funktionshindrade att få vara med och bestämma hur ett behov ska tillgodoses men att den 

ena delen anses vara grundläggande och den andra delen den enskildes önskemål. 

Försäkringskassan har som nämnts även anfört att hjälp med sminkning inte ska anses ingå i 

grundläggande behov då det inte syftar till att hålla sig ren. Enligt min mening bör emellertid 

detta ingå i andra personliga behov, då detta är något som för framförallt unga är viktigt för att 

våga ta sig ut i samhället. 

Den nya regleringen om att andra personliga behov även avser väntetid, beredskap och tid 

mellan olika preciserande hjälpbehov utanför hemmet är rent praktiskt ingen nyhet men är ett 

ställningstagande i förhållande till det rättsfall som begränsade denna rätt. HFD anförde 

nämligen att assistans inte skulle beviljas för resor till och från fritidsaktiviteter då det inte 

förelåg något tydligt hjälpbehov under själva resan utan att det uppkom först i och med att 

personen ankom till destinationen. Regeringen anförde i och med detta rättsfall att LSS ska 

syfta till att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor, självbestämmande och full delaktighet i samhället 

något som inte ansågs uppfyllas i och med den begränsning som HFD:s ställningstagande 

                                                 
184 Se avsnitt 3.6. 
185 Se avsnitt 3.6. 
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bidrog till. Försäkringskassan anförde nämligen i och med detta rättsfall att assistansersättning 

inte kunde ges för tid mellan olika hjälpbehov.186 Denna reglering är i min mening viktig då 

detta för många funktionshindrade är viktig att en assistent finns tillgänglig. Detta kan vara 

fallet då det inte är självklart när ett behov av hjälp kan uppkomma, till exempel för en person 

som lider av epilepsi eller andningssvårigheter. I dessa fall behöver assistenten finnas 

tillgänglig för att kunna hjälpa den enskilde när ett hjälpbehov uppstår. 

                                                 
186 Se avsnitt 3.6, s. 32.  
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5. Slutsats och avslutande synpunkter 

5.1 Slutsats 

En övergripande slutsats jag kunnat dra genom detta arbete är att det föreligger mycket 

tolkningssvårigheter inom området då den undersökta regleringen till stor del är vag och oklar. 

Angående min första frågeställning, vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att en 

person ska anses ha rätt till personlig assistans, har jag kommit fram till att kraven är höga för 

att någon ska har rätt till personlig assistans. Det räcker nämligen inte med att en person 

omfattas av personkretsen i 1 § LSS utan det behöver också föreligga ett hjälpbehov som 

innefattar de grundläggande behoven. Vad som avses med grundläggande behov anges genom 

en uttömmande uppräkning direkt i lagen, de behov som i praktiken innefattas i varje behov är 

något som inte är lika självklart. Vid en första anblick kan det anses självklart vad som avses 

med dessa men praxis har visat motsatsen. För att hjälp med den personliga hygienen ska vara 

ett grundläggande behov krävs att det är fråga om ett hjälpbehov som är förknippat med 

renlighet, såsom att tvätta sig, sköta toalettbesök och viss kroppsvård som tandborstning och 

nagelklippning. Det måste dessutom vara något som personen vanligen inte avstår från. Något 

som inte anses vara ett grundläggande behov är sminkning. Detta är emellertid något som jag 

anser är viktigt för unga och som på ett eller annat sätt bör omfattas av assistansen. När det 

gäller hjälp med måltid avses själva näringstillförseln, således inte sådant som tillagning och 

dukning. Från och med april 2018 innefattas även hjälp med sondmatning i detta behov med 

samma avgränsning, det vill säga förberedelser och rengöring innefattas inte. Angående hjälp 

med av- och påklädning innefattas endast de moment som anses privat och känslig vilket 

vanligen gäller de kläder som är närmast kroppen, såsom byxor, kjol, tröja och underkläder. 

Hjälp med kommunikation är något som inte är lika tydligt definierat men avser att hjälpa 

personer som utan hjälp från en personlig assistent inte kommer att kunna kommunicera med 

andra överhuvudtaget. Det anses inte vara tillräckligt att en person har kunskap om ett 

alternativt kommunikationssätt såsom teckenspråk för att hjälp med kommunikation ska vara 

ett grundläggande behov. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade avser sedan 2015 endast personer som har en psykisk funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättningen ska antingen medföra att personen har svårt att tillgodose de övriga 

grundläggande behoven eller att personen behöver aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att 

inte skada sig själv, andra eller egendom. 

För att ett hjälpbehov med något av de grundläggande behov ska ge rätt till assistans krävs 

dock dessutom att den hjälp som efterfrågas dessutom är av en viss karaktär. Hjälpbehovet 

behöver nämligen vara av privat karaktär och ska vara ett hjälpbehov som är känsligt för den 

personliga integriteten. Insatsen personlig assistans är vidare förbehållen de situationer som är 

av krävande och komplicerad natur. Anledningen är att det endast för dessa personer har ansetts 

viktigt att den enskilde får vara med och bestämma vem som ska utföra hjälpen och hur den ska 

utföras. Detta är en bedömning som i min mening är väldigt subjektiv och individuell. Vilket 

kan leda till att bedömningen lätt görs på olika sätt i landet och därmed kan ett och samma fall 

leda till helt skilda bedömningar i olika delar av Sverige, kanske räcker det med att se till två 

olika handläggare. Bedömningen av hjälpen med de grundläggande behoven ska dessutom 

göras i förhållande till det normala föräldraansvaret och om det kan anses vara en hälso- och 

sjukvårdsinsats som inte ska tillgodoses med assistans från kommun eller Försäkringskassan. 

Följaktligen krävs det att personen omfattas av personkretsen i 1 § LSS, att personen har ett 

hjälpbehov som innefattar hjälp med de grundläggande behoven och att dessa är av privat 

karaktär och således är känslig för den personliga integriteten. Personlig assistans bör således 

endast beviljas i de fall som kan anses vara av krävande och komplicerad natur. Oavsett om den 

funktionshindrade kan anses vara i behov av assistans och uppfylla de olika förutsättningarna 
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kan denna rätt begränsas av en förälders normala ansvar eller av att det anses vara en insats som 

tillfaller hälso- och sjukvården.  

Angående min andra frågeställning, hur grundläggande och personliga behov förhåller sig 

till varandra, har jag konstaterat att assistans inte kan beviljas om det inte föreligger ett 

hjälpbehov som innefattar de grundläggande behoven. De som behöver hjälp med de 

grundläggande behoven har emellertid även rätt till assistans för andra personliga behov och tid 

för väntetid, beredskap och tid mellan specificerade hjälpbehov vid aktivitet utanför hemmet.  

De personliga behoven är de behov som en funktionshindrad kan ha rätt till assistans för i syfte 

att denne ska uppnå goda levnadsvillkor. Med goda levnadsvillkor menas att den 

funktionshindrade utifrån sina individuella förutsättningar ska kunna leva som andra. Vad som 

menas med personliga behov framgår inte men i förarbeten anges att de kan handla om att få 

hjälp för att komma ut i samhället, studera, kunna delta i daglig verksamhet eller för att kunna 

behålla ett arbete. Vad som i praktiken anses med personliga på behov är enligt 

Försäkringskassan och HFD hjälp med ekonomi, inköp och fritidsaktiviteter. Dessutom har det 

behov som den enskilde ansetts sig ha men som går utöver det som innefattas i de 

grundläggande behoven ansetts kunna ingå i andra personliga behov. Exempel på sådana 

hjälpbehov är matlagning, dukning, diskning och duschtid som överstiger den tid som 

kommunen eller Försäkringskassan anser är rimligt.  

Slutsatsen på andra frågeställningen är således att det alltid krävs ett behov av hjälp med de 

grundläggande behoven för att denna insats ska beviljas och att de personliga behoven endast 

är till för att kunna tillgodose även andra hjälpbehov som den funktionshindrade kan ha. Utan 

ett grundläggande behov kan således assistans inte beviljas för till exempel hjälp med ekonomi 

eller hjälp på arbetsplatsen.   

5.2 Avslutande synpunkter 

Avslutningsvis kan jag konstatera att personlig assistans är ett ämne som har varit otroligt 

intressant att skriva om. Det är ett område där det finns många problem och frågor som kan 

undersökas där jag har undersökt en av alla dessa. Frågorna kring personlig assistans är 

komplexa och ständigt under utveckling vilket jag tydligt har fått se under de få veckor som jag 

har arbetat med denna uppsats. Från att jag började med uppsatsen i slutet av mars har en ny 

reglering införts i 9 a § 2 st. LSS, ny praxis kring sondmatning från HFD har utkommit och det 

har även beslutats om ett tilläggsdirektiv till den så kallade LSS- utredningen. Anledningen till 

denna ständiga utveckling tror jag är att detta är ett ämne som engagerar många, alla vill veta 

att den hjälp som kanske behövs i framtiden finns att få. Den ständiga utvecklingen är emellertid 

inte bara något positivt utan något som jag anser medför osäkerhet bland de som behöver 

personlig assistans. De vet aldrig när ett nytt prejudikat kommer eller när Försäkringskassan tar 

ett nytt ställningstagande som påverkar deras rätt till personlig assistans.  

I och med den ständiga förändringen och utvecklingen på området anser jag det ska bli 

intressant att se vad utredningen som ska presenteras i december 2018 kommer fram till. Ett 

förtydligande av definitioner och innehåll i lagen är något jag verkligen har saknat kring de 

grundläggande behov under mitt arbetes gång. Vad som vid införande av LSS och de 

grundläggande behoven kunde anses som självklart är inte längre det och ett förtydligande är 

mer än välkommet. 
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