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Sammanfattning  
Uppsatsens syfte har främst varit att redogöra för vem som har rätt till personlig assistans i 

Sverige. Sedan LSS och insatsen personlig assistans tillkomst år 1994 har reformer ständigt 

varit i fokus gällande kostnadsutvecklingen på området. Kostnaderna för personlig assistans 

har ökat stadigt för varje år som gått och med utredningar och besparingskrav från regeringen 

som följd. Med tiden har detta lett till strängare bedömningar gällande rätten till personlig as-

sistans, vilket skapat oro hos brukarna. En huvudfråga i uppsatsen har därför varit huruvida det 

är möjligt att sänka kostnaderna för denna insats och fortfarande uppfylla lagstiftningens syfte. 

För att besvara frågan har den rättsdogmatiska metoden använts, det vill säga de olika rättskäl-

lorna lagstiftning, praxis och förarbeten har studerats för att hitta svar på frågan. Undersök-

ningen visar att LSS, som är en rättighetslag, på ett sätt är mycket tydlig i sina mål och syften, 

men samtidigt lämnar stort utrymme för individuella bedömningar i varje enskilt fall. Vid be-

dömningar av rätten till personlig assistans och i vilken utsträckning, används i första hand 

lagstiftning. De närmare bestämmelser som legat till grund för utredningarna har dock i stor 

utsträckning utvecklats genom praxis. Den stora mängd praxis på området har lett till att lag-

stiftningen flera gånger har behövt förtydligats. När det gäller möjligheterna att sänka kostna-

derna visar uppsatsen att det blir svårt att göra stora besparingar utan att sänka levnadsstandar-

den för de funktionsnedsatta.  
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1. Introduktion  
Det är inte en självklarhet för funktionsnedsatta människor i världen att få stöd och hjälp. I 

Sverige kom rätten till personlig assistans år 1994 utifrån lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. Första året fanns det 6 141 personer i Sverige som fick stöd med 

hjälp av assistansersättning och därmed personlig assistans. I december 2018 uppmättes antal 

personer i Sverige med assistansersättning till 14 508 stycken. Även antalet timmar per person 

och vecka för de som har assistansersättning har ökat från i genomsnitt 66,9 timmar år 1994 till 

129,4 timmar i december 2018.1 Vad gäller kostnaden för personlig assistans har den ökat från 

1 771 miljoner kronor (1994) till 29 022 miljoner kronor (2018).2  Den 26 maj 2016 beslutades 

det vid ett regeringssammanträde att en utredning angående assistansersättning enligt socialför-

säkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skulle genomföras. 

Assistansersättningen har i princip varit under granskning sedan lagstiftningens tillkomst, till 

stor del på grund av de enorma kostnadsökningarna. Syftet med den ovannämnda utredningen 

var att åstadkomma en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av personlig assistans, utforma 

mer ändamålsenliga insatser enligt LSS och främja jämlikhet i levnadsvillkor samt full delak-

tighet i samhällslivet. En slutsats av utredningen var bland annat att andra instanser, som är ett 

alternativ till personlig assistans, måste utvecklas för att bryta kostnadsutvecklingen inom assi-

stansersättningen.3  

 

Trots att antalet personer med personlig assistans har ökat för varje år sedan införandet av lagen 

har redan beviljade beslut varje år upphört. Mellan 2003 och 2018 hamnade 2 773 personer 

under 20-timmars gränsen och deras assistansersättning har därmed upphört. Ytterligare 1 791 

personers assistans har upphört på grund av att de har flyttat till institution/gruppbostad.4 År 

2018 inkom 1 264 förstagångsansökningar till Försäkringskassan. Av dessa beviljades 217 och 

1 047 personer fick därmed avslag.5  

 

1.1 Syfte  

I uppsatsen redogörs (1) för vem som har rätt till personlig assistans enligt svensk lagstiftning; 

(2) hur det kan komma sig att samhällets kostnader för personlig assistans ökar samtidigt som 

stödet i många fall upphör, samt att många personer inte anser att de får det stöd de behöver 

eller har rätt till; samt (3) om det är möjligt att minska kostnaderna för personlig assistans utan 

att sänka levnadsstandarden väsentligt för dessa människor.   

 

1.2 Metod  

För att besvara syftet används den rättsdogmatiska metoden. Det innebär att frågorna besvaras 

med utgångspunkt i analys av olika rättskällor, häribland lagstiftning, praxis och förarbeten (i 

den ordningen). I viss mån används även relevant juridisk doktrin.  

  

                                                      
1 https://www.forsakringskassan.se/statistik/funktionsnedsattning/assistansersattning 
2 https://assistanskoll.se/assistans-statistik.php#one 
3 https://www.regeringen.se/49bde0/contentassets/72147037df874b5da65fb16afd376244/oversyn-av-insatser-

enligt-lss-och-assistansersattningen.pdf  
4 https://assistanskoll.se/assistans-statistik.php#one 
5 https://www.forsakringskassan.se/statistik/funktionsnedsattning/assistansersattning 
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2. Vem har rätt till personlig assistans? 
Rätten till personlig assistans finner man i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Det är lagens första paragraf som beskriver de tre så kallade personkretsarna som denna 

lag är tillämpbar på. Personkrets (1) omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. Till personkrets (2) hör personer med betydande och bestående be-

gåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada som inträffat i vuxen ålder och som 

föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Sista personkretsen (3) fyller ut de andra två 

och omfattar de som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om dessa är omfattande och förorsakar betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen och därmed innebär ett stort behov av stöd eller service. Vidare anges 

i LSS 5 § att:  

 

Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i sam-

hällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att 

leva som andra.  

 

Något som även kännetecknar insatserna i LSS är den enskildes självbestämmande enligt 6 § 

som säger att: Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samar-

bete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möj-

liga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verk-

samheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Paragrafen innebär inte att 

den enskilde har rätt att bestämma över vilken insats som ska ges utan syftar på den enskildes 

inflytande och medbestämmande när väl en insats enligt lagen ska verkställas. Det innebär till 

exempel att den personal som ska verkställa insatsen ska ta reda på hur den enskilde vill att den 

ska utföras. När det kommer till personlig assistans kan det gälla att efterfråga och vid möjlighet 

tillgodose den enskildes önskemål över val av assistenter.6  

 

Enligt LSS 7 § 2 st. ska insatserna vara varaktiga och samordnade och tillförsäkra den enskilde 

goda levnadsvillkor. Insatserna ska också anpassas till mottagarens individuella behov och ut-

formas på ett sådant sätt att de stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. 

 

LSS erbjuder 10 olika insatser för stöd och service varav personlig assistans är en. Insatsen 

återfinns i 9 § 2 punkten. Enligt 9 a § 1 st. definieras personlig assistans som ett personligt 

utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga 

funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov som personlig hygien, måltider, att 

klä av och på sig eller att kommunicera med andra. Den som har behov av personlig assistans 

för sina grundläggande behov har då även rätt till insatser för andra personliga behov om dessa 

inte kan tillgodoses på annat sätt. Enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110), hädanefter för-

kortat SFB, 51 kap 2 § samt 3 § får den som enligt LSS har rätt till personlig assistans mer är 

20 timmar i veckan för de grundläggande behov som avses i LSS 9 a §, rätt till assistansersätt-

ning.   

 

Den enskilde måste alltså först bedömas rätt till personlig assistans enligt LSS. När personen 

sedan blir beviljad ett hjälpbehov som överstiger 20 timmar i veckan på grund av de grundläg-

gande behoven har denne rätt till den så kallade assistansersättningen. Det är enligt SFB 51 kap 

22 § kommunen som står för kostnaden för de första 20 assistanstimmarna i veckan. De tim-

                                                      
6 Erman, Margareta (2008), LSS: en vägledning, s. 46. 
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marna en person har beviljats utöver de 20 timmarna i veckan ersätts av den så kallade assi-

stansersättningen som betalas ut av staten genom Försäkringskassan.7 Det är därmed kommu-

nen som har ett basansvar för den personliga assistansen. Med det menas att kommunen har ett 

ansvar att tillhandahålla personlig assistans eller ge ekonomiskt bidrag ifall den enskilde vill 

anordna assistans på ett annat sätt än genom kommunen.8 Förutom att den enskilde själv kan 

ansöka om assistansersättning ska även kommunen anmäla till Försäkringskassan om en person 

som ansökt om biträde av personlig assistans, kan antas ha rätt till assistansersättning. Försäk-

ringskassan prövar då rätten till assistansersättning.9 

 

Enligt propositioner till LSS är personlig assistans avsedd för situationer som är krävande eller 

på annat sätt av komplicerad natur samt av mycket privat slag. Personer som helt eller till stor 

del klarar av att på egen hand sköta sina personliga behov och endast har behov av motiverings- 

och aktiveringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans.10  

 

2.1 Grundläggande behov 

De grundläggande behoven som ska föreligga enligt LSS 9 a § för att bli berättigad till personlig 

assistans är praktisk hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig samt att kom-

municera med andra. Inom dessa kategorier finns givetvis olika aspekter och de är som mycket 

annat i LSS inte helt självklara. En bedömning utifrån den enskildes situation och just dennes 

hjälpbehov ska alltid utredas.  

 

Trots att det egentligen inte finns en nedre gräns för rätten till personlig assistans för grundläg-

gande behov kan en person nekas hjälp, beroende på hur många timmar behovet uppgår till. 

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att en ansökan om tre timmar per vecka i hjälpbe-

hov med personlig hygien var för lite för att personlig assistent ska kunna beviljas. Det är alltså 

både kvalitativa och kvantitativa aspekter som beaktas i bedömningen. Det uppkommer dessu-

tom en del praktiska problem med att ha så pass korta insatser som knappt en halvtimme per 

dag. Ingen personlig assistent kan schemaläggas för en sådan kort tid. I detta fall bedömdes 

dessutom hjälpbehovet inte vara av den personliga karaktär som lagen tar sikte på eller ansågs 

kräva sådan specifik kompetens att det endast behövde vara ett fåtal personer som utförde hjäl-

pen. Rätten jämförde även med hemtjänst och menade på att det skulle kunna vara en mer rele-

vant hjälpinsats i just detta fall då de kan utföra kortare punktinsatser.11  

 

Rätten har även i ett fall från 2009 tagit fasta på lagstiftarens syfte angående att hjälpbehoven 

ska uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten. Personlig assi-

stans ska ges i fall där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna 

bestämma av vem och hur hjälpen ska ges. Rätten bedömde nämligen att en man var i behov 

av hjälp för de grundläggande behoven men inte att de ansågs vara av den personliga och in-

tegritetskänsliga karaktären att det krävde just personlig assistans före någon annan insats.12   

 
2.1.1 Kommunikation 

När det kommer till den funktionshindrades hjälp att kommunicera med andra personer har 

praxis visat att det krävs kunskap om den enskildes funktionshinder och kommuniceringssätt 

och att personen i fråga inte kan kommunicera utan hjälp av en tredje person. Behovet av hjälp 

                                                      
7 https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning 
8 Erman, Margareta (2008), LSS: en vägledning, s. 93. 
9 Erman, Margareta (2008), LSS: en vägledning, s. 91. 
10 Prop. 1992/93:159 s. 64 och 174–175, Prop. 1995/96:146 s. 13. 
11 HFD mål nr. 1057–17. 
12 RÅ 2009:57. 
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vid kommunikationen är alltså inte endast i sig tillräckligt utan det krävs särskild kunskap om 

den enskilde för att kommunikationen ska fungera bra.13 En dövblind kvinna nekades assistans 

i form av teckenspråkstolkning eftersom det inte krävdes att den som tolkade hade någon sär-

skild kunskap om kvinnan.14  
 
I SFB 106 kap 24 § finns en bestämmelse om att assistansersättning normalt inte ges till perso-

ner som vistas och deltar i barnomsorg, skola, daglig verksamhet, gruppbostad eller vårdas på 

institution eftersom de grundläggande behoven redan anses bli tillgodosedda inom ramen för 

dessa verksamheter. Förekommer det särskilda skäl kan man dock enligt SFB 106 kap 25 § 

frångå bestämmelsen. Ett sådant skäl kan enligt både förarbeten och praxis vara behovet av 

hjälp med kommunikation från en särskild person.15 I en dom från Högsta förvaltningsdomsto-

len var just frågan om mannen skulle beviljas tid för hjälp med kommunikation även under tid 

som han befann sig på daglig verksamhet. Mannen yrkade på att det krävdes någon som kände 

och förstod honom, hans uttryck, signaler, och beteende för att kunna hjälpa honom att göra sig 

förstådd och därmed delta i sådan daglig verksamhet som skulle bidra till hans sociala liv. Rät-

ten beviljade honom den sökta tiden eftersom det ansågs nödvändigt för att han skulle kunna 

deltaga i den dagliga verksamheten. Än en gång var frågan alltså inte huruvida personen var i 

behov av hjälp eller inte utan vem personen behöver som hjälp och stöd till sina grundläggande 

behov.16 
 

2.1.2 Personlig hygien 

Det finns inte en tydlig eller enhetlig definition av begreppet personlig hygien varken i LSS 

eller i propositionerna till lagen.17 Ordet hygien står enligt nationalencyklopedin för renlighet, 

det vill säga avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras 

omgivning.18 Praxis har fastställt att begreppet personlig hygien handlar om högst basala behov 

som att hålla sig ren och liknande behov.19 Enligt ett rättsligt ställningstagande från Försäk-

ringskassan 2017 bör det vara sådana behov som en person normalt inte avstår ifrån. Exempel 

på hjälpbehov som räknas under denna kategori är att tvätta sig, att sköta sina toalettbehov samt 

särskild kroppsvård som tandborstning eller att klippa naglarna. Sminkning är ett exempel som 

inte har till syfte att hålla sig ren och går därmed inte under grundläggande behov.  

 

När behovet av personlig assistans bedöms av Försäkringskassan kan dock en viss del av hjälp-

behovet, beroende på tidsåtgången, komma att röra sig om andra personliga behov än grund-

läggande behov. Försäkringskassan bedömer hur ofta en person behöver duscha och hur lång 

tid det tar att hålla sig ren. I de fall där personen i fråga till exempel vill duscha flera gånger per 

dag eller under en längre tid än Försäkringskassan bedömer är nödvändigt för att hålla sig ren 

kan det som överstiger det grundläggande behovet räknas som ett annat personligt behov. Detta 

sker som alltid genom bedömning i det enskilda fallet utifrån personens funktionsnedsättning. 

Hjälpbehovet ska även som alltid vid personlig assistans bedömas vara av särskild karaktär som 

kännetecknas av att det är mycket privat och känsligt för den personliga integriteten.20  

 

                                                      
13 RÅ 2010 ref. 17. 
14 HFD mål nr 4667–16. 
15 Prop. 1995/96:146 s. 15. 
16 RÅ 2000:11. 
17 Prop. 1995/96:146 och 1995/96:SoU15. 
18 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hygien 
19 RÅ 2009 ref. 57 och HFD 2015 ref. 46. 
20 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/741d4380-f491-4ea8-a412-ca7cca9b7d9f/RS2017-

2.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/abs/HF_2016_4667?src=document
https://lagen.nu/prop/1995/96:146#sid15
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En orsak till en bedömning att hjälpen inte är av mycket privat och integritetskänslig karaktär 

kan enligt kammarrätten 2016 vara om tjänsten går att köpas, som exempelvis manikyr och 

pedikyr.21 Utöver det blir det en individuell bedömning utifrån omfattningen och karaktären. I 

ett fall från 2009 ansåg regeringsrätten att en man hade ett visst behov av hjälp för att sköta 

hygienen men att hjälpinsatserna inte till stor del var av den mycket privata och känsliga karak-

tär som förutsätter rätt till personlig assistans. Mannen kunde till exempel schamponera håret 

och borsta tänderna själv.22  

 

2.1.3 Av- och påklädning 

Inom denna punkt har samma fall som nämnts tidigare från 2009 lett till att av- och påklädning 

endast kan anses omfatta innekläder och inte ytterkläder på grund av det privata och integritets-

känsliga kravet. En möjlighet att få hjälp även för ytterkläder finns, men då krävs det att det 

finns dokumenterad smärtproblematik.23  

 

2.1.4 Måltider 

Vad gäller begreppet måltider har inte heller det preciserats i LSS eller i propositionerna till 

lagen. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen bör det handla om att tillföra 

kroppen den näring som den behöver. Hur näringen tillförs borde inte vara avgörande. Andra 

sätt att tillgodose en persons näringsbehov än att föra maten till munnen bör innefattas i begrep-

pet, vilket medförde att från och med 2018 utgör även sondmatning ett grundläggande behov 

under punkten måltider. Det som räknas in i tiden är då själva sondmatningen, antingen manu-

ellt eller från påkoppling till avkoppling av sondslang. Förberedelser och efterarbete som ren-

göring av sondsprutan räknas inte in.  

 

Frågan i målet ovan handlade till stor del om huruvida sondmatning utgjorde egenvård eller 

inte. I SFB anges att utgångspunkten är att personlig assistans inte ska ersätta den omvårdnad 

som sjukvårdshuvudmännen är skyldiga att ge enligt hälso- och sjukvårdslagen. Med egenvård 

menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som har överlämnats till den enskilde att utföra själv eller 

med hjälp av någon annan. I och med detta utförs inte åtgärden enligt hälso- och sjukvårdslagen 

och det finns därmed inte några hinder för att egenvård beaktas i bedömningen gällande per-

sonlig assistans både när det gäller grundläggande behov men också vid andra personliga be-

hov.24   

 

Även denna kategori har påverkats av domen från 2009. Den har betytt att vid alla bedömningar, 

även när det gäller grundläggande behov, bedöms inte bara om det är ett grundläggande behov 

utan även omfattningen och karaktären av detta behov. Mannen i fallet från 2009 klarade i 

samband med måltider av att äta och dricka själv. Han kunde även hälla upp dryck i glas och 

själv lägga upp mat på tallriken när den är serverad på bordet. Den hjälp han var i behov av var 

att tillreda maten och plocka fram och undan den. Han var också i behov av hjälp med att dela 

mat som är seg eller där det krävdes kniv och gaffel. Regeringsrätten fann alltså att dessa hjälp-

behov inte var av det personliga och integritetskänsliga slaget att det skulle beaktas vid bedöm-

ningen av hans rätt till personlig assistans. Den tid som mannen hade beräknat för måltider fick 

alltså inte överhuvudtaget inte beaktas i bedömningen av de grundläggande behoven.25 

  

                                                      
21 Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 maj 2016 i mål nr 3638–15. 
22 RÅ 2009:57. 
23 RÅ mål nr: 5321–07. 
24 HFD mål nr: 682–17. 
25 RÅ 2009:57. 
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2.1.5 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

Förutom de fyra ovanstående kategorierna inom grundläggande behov finns det ett femte som 

innefattar ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”, dock 

fortfarande endast gällande sådant som kan ses som grundläggande behov. Enligt praxis har 

detta hjälpbehov uteslutande tagit sikte på personer med psykiska funktionshinder.26 Högsta 

förvaltningsdomstolen har även i flera avgöranden bedömt aktiv tillsyn av övervakande karak-

tär som ett grundläggande behov inom ramen för detta femte grundläggande behov. Det kan 

gälla när den enskilde till exempel har ett aggressivt eller impulsstyrt beteende och det finns ett 

behov av att ha assistenten till hands för att förebygga eller bryta situationer som kan vara 

farliga.27  

  

                                                      
26 HFD 2015 ref 46. 
27 RÅ 2000 not. 97, RÅ 1997 ref. 23, RÅ 1997 not. 60 och RÅ 2010 ref. 17. 

https://lagen.nu/dom/ra/2000/not/97
https://lagen.nu/dom/ra/1997:23
https://lagen.nu/dom/ra/1997/not/60


7 

 

2.2 Övriga personliga behov 

När den enskilde har blivit berättigad mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov har 

den som tidigare nämnt även rätt till personlig assistans för övriga personliga behov. Detta 

såtillvida den funktionsnedsatta inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt. Huvudregeln när 

det kommer till att få personlig assistans är att det ska gälla aktiva insatser. Högsta förvaltnings-

domstolen uttalade i ett avgörande 2017 att det ska handla om kvalificerade insatser. Med detta 

avses insatser som har en direkt och konkret koppling till ett individuellt behov av hjälp i det 

dagliga livet. Utifrån detta avgörande gick Försäkringskassan samma år ut med ett rättsligt 

ställningstagande där de tolkade att väntetid inte kan utgöra en sådan kvalificerad hjälp som ger 

rätt till personlig assistans. Därmed slutade Försäkringskassan att bevilja assistans för detta.28  

 

2.2.1 Väntetid, beredskap och aktiviteter utanför hemmet 

Den 1 april 2018 trädde en lagändring angående väntetid, beredskap och aktiviteter utanför 

hemmet i kraft. Den nya bestämmelsen återfinns i LSS 9 a § och av den framgår numera ut-

tryckligen att assistansersättning kan beviljas även för väntetid, beredskapstid samt aktiviteter 

utanför hemmet, något som alltså tidigare inte funnits i lagtexten. I praktiken har det dock alltid 

varit möjligt att bevilja assistans för detta, men som ett resultat av Försäkringskassans tolkning 

2017 och efterföljande bedömningar beslutade regeringen att rätten till detta ska framgå av 

lagtexten. Det var således inte en fråga om att varken utöka eller begränsa den rätt till assistans 

som funnits sedan tidigare utan om att kodifiera en praktik och därmed skapa en rättssäker och 

förutsebar tillämpning av lagstiftningen för den enskilde.29  

 

LSS 9 a §: 

1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att 

den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),  

   2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande 

på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och  

   3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den en-

skildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå. 

 

De två första punkterna i 9 a § avser personlig assistans för väntetid och beredskapstid under 

dygnsvila. Med dygnsvila menas en sammanhållen sömn under ett dygn, vilken oftast infaller 

under natten. Den hjälp som den enskilde är i behov av ska fortfarande uppfylla kriterierna 

angående mycket privat karaktär som kräver att hjälpen ges av någon som den försäkrade har 

valt och har förtroende för. Väntetid under dygnsvilan avser den tid som den personliga assi-

stenten finns tillgänglig i den enskildes hem eller där personen vistas under sin dygnsvila i 

väntan på att hjälpbehov uppstår. Det handlar i denna situation inte är tillsyn för grundläggande 

eller personliga behov.30  

 

Om den enskildes behov av hjälp förekommer mindre ofta under dygnsvilan och personen i 

fråga har möjlighet att larma själv och invänta personal kan det istället bli aktuellt med bered-

skap. Det innebär att assistenten finns till förfogande på en annan plats än där den enskilde 

befinner sig, i väntan på att hjälpbehov uppstår.31  

  

                                                      
28 HFD 2017 ref 27, FKRS 2017:05. 
29 Prop. 2017/18:78 s. 13. 
30 Prop. 2017/18:78 s. 29. 
31 Prop. 2017/18:78 s. 29. 
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Angående punkt 3 framgår det av propositionerna att assistans kan beviljas för en hel aktivitet 

och inte endast för specifika hjälpbehov i samband med aktiviteten. Det förutsätts då att assi-

stenten behöver vara närvarande under hela aktiviteten på grund av hjälpbehov som kan för-

väntas uppstå under den tid som aktiviteten pågår. Det handlar alltså om situationer där det utan 

assistans för hela aktiviteten inte skulle vara möjligt för den enskilde att utföra denna.32  

 
2.2.2 Aktiv eller passiv tid  

Utanför dygnsvilan, det vill säga under dagtid, finns ingen rätt till personlig assistans för vän-

tetid mellan preciserade hjälpbehov. Assistansersättningen beräknas som tidigare nämnts end-

ast utifrån de aktiva insatser den enskilde är i behov av och inte tiden där emellan. Detta är 

något som kan skapa stora problem för den enskilde. I en förvaltningsrättsdom från april 2019 

har en kvinna ansökt om fler timmar av personlig assistans men blivit nekad detta. Hennes 

tidigare beslut var på 53 timmar och 12 minuter per vecka men hon ansåg inte att detta var 

tillräckligt. I målet framgår att kvinnan har behov av handgriplig hjälp i de flesta av sina var-

dagliga sysslor. Förvaltningsrätten bedömde dock att den tid hon redan hade beviljad var rimlig 

och anpassad efter hennes behov och att hon var tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Det kvinnan 

anförde var att hennes vardag inte kan delas upp i en eller två insatser per dag. Hon menar på 

att det blir många timmar och minuter som hon är utan hjälp och frågar hur hon ska kunna gå 

på toaletten när hon inte har någon som kan hjälpa henne. Hon berättar att om hon är sänglig-

gande när personalen går blir hon sängliggande resterande del av dagen. Angående detta be-

dömde förvaltningsrätten att det är en fråga som rör utförandet av hjälpen och vilka tider den 

personliga assistansen ska ges. 33 

 

  

                                                      
32 Prop. 2017/18:78 s. 10. 
33 Förvaltningsrätten i Jönköping mål nr 2632–18. 
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3. Vad innebär ”goda levnadsvillkor”? 
I en proposition till LSS konstaterade lagstiftaren att arbetet för att skapa bättre levnadsvillkor 

för både den med funktionsnedsättning men också dennes familj måste fördjupas. För att ge-

nomföra detta måste därför den funktionsnedsattes levnadsvillkor alltid jämföras med de som 

inte har en funktionsnedsättning. Familjer ska inte behöva kämpa för det som borde vara en 

självklarhet eller känna att de är offer för myndigheters godtycke. I propositionen framhölls 

vidare att den tidigare handikappolitiken innehållit mer valspråk än faktiska handlingar och att 

de två viktigaste begreppen inom handikappolitiken borde vara valfrihet och integritet. En hu-

manistisk människosyn innebär att människan betraktas som en individ med ett värde i sig, där 

ingen människa är mer värd än någon annan. En människa med en funktionsnedsättning ska ses 

som en individ med rättigheter precis som alla andra och får inte betraktas som ett ”föremål för 

åtgärder”.34  

 
Det är LSS 7 § som stadgar att man ska tillförsäkras goda levnadsvillkor av de insatser som 

erbjuds enligt lagen. Det finns dock ingen riktig definition av begreppet goda levnadsvillkor 

utan det sker i en bedömning från fall till fall. Det finns ingen uttrycklig bevisbörda huruvida 

goda levnadsvillkor ska bevisas uppfyllas eller inte. Det faller dock ändå på den enskilde att 

visa att goda levnadsvillkor inte föreligger och att personen därmed behöver fler timmar och 

mer hjälp för att uppnå detta om personen har gått upp i domstol med sitt ärende. Den enskilde 

måste ge så utförlig information som möjligt för att beslutet ska kunna tas på ett korrekt sätt. 

En bedömning angående detta kan till exempel se ut på detta vis: ”I övrigt finner förvaltnings-

rätten inte annat visat än att ”D” är tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den personliga 

assistans som han beviljats”.35  

 

Denna förvaltningsrättsdom är från 2019 och baseras på ett beslut som personen fick 2018. Det 

handlar om D som tidigare blivit beviljad assistans med 33 timmar och 53 minuter per vecka 

av Vård- och omsorgsnämnden i hans kommun, hädanefter förkortat Nämnden. I förvaltnings-

rätten yrkade D på mer tid än den han beviljats, närmare bestämt 13 timmar per ledig dag och 

8,5 timmar per skoldag eller i den omfattning som förvaltningsrätten finner skäligt. D är en 12 

årig pojke med flera funktionsnedsättningar. Han är nästan helt blind och behöver hjälp all sin 

vakna tid. Han ansåg att det hade gjorts oskäligt stora tidsavdrag för föräldraansvaret i hans 

bedömning. Frågan i målet var alltså om han var i behov av personlig assistans i större omfatt-

ning för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

 

I domen finns att läsa olika kategorier där det beskrivs hur mycket tid för hjälpbehoven som 

behöver ökas. Ett exempel är under kategorin toalettbesök där D yrkat tid för detta med 7,5 

minuter per toalettbesök samt 10 minuter för ett större besök per dag där han sköter magen. 

Nämnden hade tidigare bedömt D:s behov av hjälp till 5 minuter per toalettbesök samt 10 mi-

nuter för ett större toalettbesök per dag. Vidare i domen anges att det enligt förvaltningsrätten 

saknas stöd för att omfattningen av detta hjälpbehov ska beräknas på annat sätt än vad Nämn-

den gjort, även med beaktande av att Dominik vid tiden för beslutet var elva år gammal. 

 

Ett annat exempel är under kategorin dusch där D yrkat 15 minuter per dusch på kvällen samt 

10 minuter dusch för avtvättning vid olyckor. Nämnde hade tidigare beslutat om 10 minuter för 

kvällsdusch samt 5 minuter för nedre region vid olycka. Även här resonerar förvaltningsrätten 

på samma sätt som vid toalettbesök, att det saknas stöd för att omfattningen av detta hjälpbehov 

ska beräknas på annat sätt än vad Nämnden gjort. 

                                                      
34 Prop. 1992/93:159 s. 45. 
35 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 12742–18. 
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För att ytterligare belysa på vilken detaljnivå som en utredning och bedömning av assistanstim-

mar sker, ska även nämnas några fler kategorier i denna dom. D hade yrkat på nagelvård och 

hårvård med 1 timme per vecka. Från Nämndens tidigare beslut hade D beviljats nagelvård med 

4 minuter per vecka och hårvård genom praktiskt stöd med att sätta gelé i håret med 1 minut 

per dag. Detta ansåg förvaltningsrätten också var rätt bedömning av tidsåtgång. 

 

Två sista exempel som bedömdes inom hjälpbehoven för D var av- och påklädning samt mål-

tider. För av- och påklädning hade D från Nämndens beslut beviljats 12 minuter per dag och 

hade i förvaltningsrätten yrkat 30 minuter per dag för det. Angående måltider har D yrkat på 40 

minuter per måltid men enligt Nämndens beslut är han beviljad 15 minuter per måltid. Dessa 

kategorier bedömdes på precis samma sätt som övriga, att förvaltningsrätten saknar stöd för att 

omfattningen av dess hjälpbehov ska beräknas på annat sätt än vad Nämnden gjort. Domen 

avslutas med den ovannämnda meningen I övrigt finner förvaltningsrätten inte annat visat än 

att Dominik är tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom den personliga assistans som han be-

viljats.36  
 

Eftersom begreppet goda levnadsvillkor inte finns beskrivet i varken lagtext, förarbeten eller 

praxis så valde Försäkringskassan i oktober 2016 att gå ut med ett ställningstagande angående 

sin bedömning. Där framkommer att försäkringskassan inte använder begreppet goda levnads-

villkor i bedömningen gällande de grundläggande behoven utan endast när de kommer till de 

övriga personliga behoven. Vid Försäkringskassans helhetsbedömning beaktas att även perso-

ner med en funktionsnedsättning måste prioritera mellan sina behov. De utgår sedan från hur 

en person i motsvarande ålder lever och hur dennes livssituation ser ut; om personen är gift, 

sambo eller exempelvis har barn. Till sist tittar de på om det finns andra alternativa insatser till 

personlig assistans som skulle kunna bidra till att personen får möjlighet att leva som andra. 

Goda levnadsvillkor innebär således inte att några specifika krav ställs, utan nyckelordet är 

jämförelse.37  

 

I ett annat fall från kammarrätten år 2012/2013 kan man se hur en annan bedömning angående 

goda levnadsvillkor kan se ut. Målet handlade om en 53-årig man som ansökt om och blivit 

nekad utökad personlig assistans för en veckas utomlandsresa till Cypern. Enligt mannens tolk-

ning är goda levnadsvillkor att kunna åka på semester eftersom en person i hans ålder i en 

normal livssituation har möjlighet till detta. Han hade även tre år tidigare, vid sin 50-årsdag, 

ansökt om personlig assistans för en veckas utomlandsresa till Cypern. Även denna ansökan 

hade avslagits av samma anledning. Mannen hade tidigare blivit beviljad utökad assistans för 

tre dagar på annan ort, tre resor till en annan stad för att titta på hockeymatcher, extra tid för att 

bland annat gå på personalfest, midsommarfirande och åka på teaterresa, samt en resa utom-

lands år 2006. Tack vare dessa insatser bedömde förvaltningsrätten att mannen försäkrats goda 

levnadsvillkor och att socialnämndens beslut om avslag för nu ansökta utomlandsresa skulle 

gälla.  

 

Mannen överklagade till kammarrätten och ansåg fortfarande att många i hans ålder åker på 

utomlandsresa även om de gör andra resor i Sverige och deltar i övriga fritidsaktiviteter under 

året. Han anförde vidare att han inte beviljats några extra assistanstimmar sedan 2009 och att 

semesterresor enligt förarbetena till LSS är ett exempel där utökad assistans kan föreligga. 

Kammarrätten ansåg att eftersom mannen inte varit på utomlandsresa på 6 år och att det är en 

                                                      
36 Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr. 12742–18. 
37 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/db2118a9-8b00-4e9f-a403-ac77412b18b3/fkrs-2016-

09.pdf?MOD=AJPERES 
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skillnad på en sådan resa och olika fritidsaktiviteter hemma samt att det är rätt vanligt för per-

soner i hans ålder får det anses ingå i goda levnadsvillkor. Kammarrätten biföll överklagan och 

beviljade assistans för resan.38 

  

                                                      
38 Kammarrätten i Jönköping mål nr 1036–13. 

 

https://pro-karnovgroup-se.proxy.lib.ltu.se/document/1386442/1
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4. Jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhälls-

livet 
I en proposition till LSS beskrivs en del problem som personer med funktionshinder lever med. 

I propositionen förtydligas även att det är skillnad på begreppet funktionshinder och begreppet 

handikapp som ofta användes före LSS. Handikapp är inte är en egenskap hos den enskilde utan 

ett förhållande mellan skadan eller sjukdomen och personens omgivning. Den handikapputred-

ning som skedde innan LSS tillkomst uppmärksammade bland annat att människor med funkt-

ionshinder saknade tillträde till arbetsmarknaden, att levnadsvillkoren för familjer med barn 

ofta var svåra samt att funktionshindrades möjligheter att bestämma och påverka sin egen situ-

ation och utformning av service- och stödinsatser var små. Familjer med ett gravt funktions-

hindrat barn hade en särskild slitsam situation och det uppgavs att dessa familjer nästan aldrig 

fick sova igenom en hel natt.39   

 
Målsättningen om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet återfinns inte bara i LSS 5 §. 

År 1989 skapades på initiativ av Sverige ett arbete inom FN för att skapa internationella regler 

om rätt till delaktighet och jämlikhet för människor med en funktionsnedsättning. Arbetet re-

sulterade i 22 standardregler som antogs av FN:s generalförsamling år 1993. Reglerna beskriver 

tydliga grundläggande ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar på olika 

samhällsområden.40 

  

I. Förutsättningar för delaktighet på lika  

Regel 1. Ökad medvetenhet  

Regel 2. Medicinsk vård och behandling  

Regel 3. Rehabilitering  

Regel 4. Stöd och service 

 

II. Huvudområden för delaktighet på lika villkor 

Regel 5. Tillgänglighet - a) Tillgång till den yttre miljön - b) Tillgång till information och 

möjlighet till kommunikation  

Regel 6. Utbildning  

Regel 7. Arbete  

Regel 8. Ekonomisk och social trygghet  

Regel 9. Familjeliv och personlig integritet  

Regel 10. Kultur  

Regel 11. Rekreation och idrott  

Regel 12. Religion 

 

III. Genomförande  

Regel 13. Kunskap och forskning  

Regel 14. Policy och planering  

Regel 15. Lagstiftning  

Regel 16. Ekonomisk politik  

Regel 17. Samordning  

Regel 18. Handikapporganisationer  

Regel 19. Personalutbildning  

                                                      
39 Prop. 1992/93:159 s. 42. 
40 https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-

for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823 s. 15.  
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Regel 20. Nationell granskning och utvärdering av handikapprogram i samband med standar-

dreglernas genomförande  

Regel 21. Tekniskt och ekonomiskt samarbete  

Regel 22. Internationellt samarbete 

 

IV. Uppföljning och utvärdering  

I standardreglerna preciseras sammanfattningsvis  

- vilka grundläggande förutsättningar som krävs för att människor med funktionsnedsättning 

ska få full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden (reglerna 1 – 4)  

- vilka huvudområden som är väsentliga (reglerna 5 – 12)  

- med vilka medel man kan genomföra förändringarna (reglerna 13–22)41  

 

Dessa standardregler har haft en stor betydelse och fungerat som ett ledande verktyg när det 

gäller handikappolitiken i Sverige. Efter propositionen 1999/2000:79 beslutade Riksdagen om 

en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Denna stäckte sig till och med 2010 och i den 

sades det att för att förverkliga FN:s standardregler måste handikapperspektivet finnas med i 

alla verksamheter och på alla olika nivåer i samhället. Standardreglerna skulle finnas med som 

ett aktivt instrument när det kom till all planering, beslutsfattande och genomförande gällande 

den enskilde. Exempelvis betonas i regel 18 handikapporganisationers medverkan i plane-

ringen, genomförandet samt utvärderingen av stöd och service och andra åtgärder som rör män-

niskor som lever med en funktionsnedsättning.42  

 

Den 13 december 2006 antog FN:s generalförsamling en ny konvention om rättigheter för per-

soner med funktionsnedsättning. I mars 2007 öppnades konventionen för undertecknande och 

Sverige var ett av de 82 länder som skrev på. Konventionen skapar i sig inte några nya rättig-

heter men har som ändamål att eliminera hinder för personer med funktionsnedsättning att åt-

njuta sina mänskliga rättigheter.  

 

Artikel 19 i konventionen står för rätten att leva självständigt och att delta i samhället. Artikeln 

nämner tre konkreta punkter för att säkerställa detta för personer med funktionsnedsättning: 

 

a) personer med funktionsnedsättning har möjlighet att välja sin bosättningsort och var och 

med vem de vill leva på lika villkor som andra och inte är tvungna att bo i särskilda boende-

former, 

b) personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice både i 

hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bland annat sådant personligt stöd 

som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra iso-

lering och avskildhet från samhället, samt 

c) samhällsservice och anläggningar avsedda för allmänheten är tillgängliga på lika villkor 

för personer med funktionsnedsättning och svarar mot deras behov.43  

 
Vikten av detta beskrivs även i en proposition till LSS. Förutom att tillgodose de grundläggande 

behoven bör avsikten med personlig assistans vara att hjälpa den enskilde att komma ut i sam-

hället för att exempelvis studera, delta i daglig verksamhet eller arbeta. Personlig assistans bör 

                                                      
41 https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-

for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823 s. 16. 
42 https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-

for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823 s. 17. 
43 https://www.regeringen.se/contentassets/0b52fa83450445aebbf88827ec3eecb8/fns-konvention-om-rattigheter-

for-personer-med-funktionsnedsattning-ds-200823 s. 17–18. 
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dessutom alltid övervägas som alternativ för barn och ungdomar till att bo utanför föräldrahem-

met eller för vuxna till att bo på en institution.44  

 
Människor med en funktionsnedsättning går igenom olika stadier och händelser i livet precis 

som alla andra och åtgärderna måste därför anpassas till den enskildes aktuella situation. Det är 

inte bara den funktionsnedsatte utan även dennes familj som ska kunna leva ett så normalt liv 

som möjligt. Båda föräldrarna till ett barn med en funktionsnedsättning ska kunna ha kvar sitt 

förvärvsarbete och ha samma möjligheter som andra att behålla sina vänner och intressen utan-

för hemmet.45 Målet med LSS är att uppnå full delaktighet och jämlikhet där människor med 

funktionshinder ges samma möjligheter att få en god utbildning, ha ett förvärvsarbete, ha en 

trygg och värdig bostad samt delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter som vilken annan med-

borgare i Sverige.46 För många personer med funktionshinder är sådan hjälp som personlig as-

sistans kan erbjuda i olika situationer och verksamheter ett viktigt medel för att undvika isole-

ring och passivitet och för att kunna delta i både planerade och spontana aktiviteter.47  

  

                                                      
44 Prop. 1992/93:159 s. 64. 
45 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
46 Prop. 1992/93:159 s. 44. 
47 Prop. 1992/93:159 s. 64. 
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5. Barnens rättigheter 
Barn har ofta en extra skyddad position i lagstiftningen vid beslut gällande dessa, och funkt-

ionsnedsatta barn är inget undantag för det. Barnkonventionen som Sverige ratificerade år 1990 

beskriver barnets rätt i samhället. Inledningsvis anges i konventionen att konventionsstaterna 

ska respektera och tillförsäkra varje barns rättigheter såsom de anges i konventionen utan någon 

åtskillnad beroende på till exempel en funktionsnedsättning.48 Vidare anges att varje åtgärd som 

rör barn i första hand ska beaktas utifrån vad som bedöms vara barnets bästa. Detta gäller för 

alla offentliga och privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter 

och lagstiftande organ.49 Konventionsstaterna ska även tillförsäkra att ett barn med antingen 

fysiskt eller psykiskt handikapp åtnjuter ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden 

som säkerställer värdighet och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Ett funktions-

nedsatt barn ska få det bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas 

förhållanden. Barnet ska bland annat få hjälp med förberedelser för arbetslivet och möjligheter 

till rekreation som bidrar till att möjliggöra barnets integrering i samhället och dennes indivi-

duella utveckling.50  

 

1996 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att göra en översyn av hur Sveriges lagstift-

ning och praxis förhöll sig till barnkonventionen. Kommittén ansåg att Sverige lever upp till 

barnkonventions målsättning men påpekade att vid eventuella konsekvensbeskrivningar som 

måste göras vid nedskärningar och förändringar inom den offentliga verksamheten ska de 

funktionsnedsatta barnens behov och situation särskilt beaktas.51  

 

5.1 Föräldraansvar 

Det finns även en viss skillnad i bedömningen av beviljandet av personlig assistans när det 

gäller barn. Detta beror på att föräldraansvaret måste beaktas. I SFB 51 kap 6 § föreskrivs att 

när behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses från det hjälpbehov som 

en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, 

utveckling och övriga omständigheter. Av Föräldrabalken (1949:381) 6 kap 2 § framgår att 

vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov 

enligt Föräldrabalken 1 § tillgodoses. Behoven enligt 1 § omfattar barnets rätt till omvårdnad, 

trygghet och god fostran. Vårdnadshavaren ska även ansvara för att barnet får den tillsyn som 

krävs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, samt se till att barnet 

får en tillfredsställande utbildning och försörjning. Utöver detta är det även vårdnadshavarens 

ansvar att barnet står under uppsikt för att förhindra att det orsakar skada för någon annan. När 

det kommer till bedömningen av personlig assistans ska således endast de hjälpbehov som går 

utöver det som anses normalt för en vårdnadshavare åt ett barn i samma ålder ligga till grund.52    
 

Ett exempel på denna bedömning finns från kammarrätten 2015, där en flicka på två år och fyra 

månader inte ansågs ha rätt till personlig assistans på grund av föräldraansvaret. Det var varken 

ostridigt att flickan tillhörde en av LSS personkretsar eller att hon hade ett stort behov av hjälp 

med de grundläggande behoven. Det kammarrätten bedömde var dock att ett barn i den låga 

åldern oavsett funktionsnedsättning har ett väldigt stort behov av hjälp vad gäller personlig 

hygien, av- och påklädning samt hjälp att äta. Angående kommunikation bedömde rätten att ett 

barn i den åldern inte har några omfattande kontakter med andra människor än sin familj och 

                                                      
48 Barnkonventionen artikel 2. 
49 Barnkonventionen artikel 3. 
50 Barnkonventionen artikel 23. 
51 SOU 1997:116 s. 25. Barn med handikapp (avsnitt 10.6) 
52 Prop. 1992/93:159 s. 65 och s. 172 samt bet. 1995/96: SoU15 s. 18. 
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förskola. På grund av flickans ålder ansågs hon även ha ett omfattande behov av tillsyn, dock 

inte något som går utöver föräldraansvaret. I utredningen framgick det däremot att flickan har 

ett mer omfattande behov av hjälp vid måltider än vad som anses normalt för ett barn i samma 

ålder. Socialnämnden bedömde detta uppgå till 7,23 timmar per vecka och därmed uppnår de 

inte 20-timmarsgränsen och rätt till personlig assistans.53  

  

                                                      
53 Kammarrätten i Jönköping- Mål nr.2963–14. 
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6. Vad beror kostnaderna på?  
Som nämns i inledningen har personlig assistans och assistansersättning varit under utredning 

ända sedan LSS tillkomst 1994. På grund av kostnadsutvecklingen för den statliga assistanser-

sättningen beslutade regeringen redan den 12 april 1995 att starta en utredning angående frågan 

om finansieringen och regelsystemet för insatsen. Utredarens uppgift var att lämna förslag till 

åtgärder som skulle kunna bryta den kostnadsutveckling som till den tidpunkten visat sig. I 

enlighet med direktiven skulle utredaren i sina förslag ha som utgångspunkt att den årliga kost-

naden för statlig assistansersättning inte fick överstiga 2 850 miljoner kronor beräknat i 1995 

års penningvärde. Detta var ungefär 300 miljoner kronor mer än vad som budgeterades när 

reformen trädde i kraft, men i jämförelse med hur den faktiska årliga kostnaden hade sett ut så 

innebar det en sänkning med drygt 900 miljoner kronor. Utredningen, som kom att kallas för 

Assistansutredningen, avlämnade sitt betänkande i december 1995.54  

 
Enligt utredningen finns det tre komponenter som har betydelse för kostnaderna: antal personer 

som beviljas assistans, antal timmar per person, samt kostnaden för varje assistanstimme. I ut-

redningen framkommer att den största orsaken till de ökade kostnaderna beror på att antalet 

beviljade timmar per person är högre än vad det från början förväntades. Antalet personer och 

kostnaden per timme var vid denna tidpunkt däremot lägre än förväntat. En orsak till att antalet 

personer som ansökte om personlig assistans var fler än beräknat ansågs kunna bero på ett un-

derskattande av anhörigas insatser. Med LSS utformning följde en helhetsbedömning av den 

enskildes hjälpbehov och inte bara de hjälpbehoven utöver föräldrars, syskons, barns, eller 

maka/makes insatser. I och med detta uppdagades i vilken stor omfattning anhöriga till funkt-

ionsnedsatta tidigare har fått hjälpa till.55  

 

Figurerna nedan visar hur de tre komponenterna som är anledningen till kostnadsökningen sta-

digt har ökat från år till år. Sifforna är tagna från januari varje år. 

 

Figur 1: 

 
Källa: https://www.forsakringskassan.se/statistik/funktionsnedsattning/assistansersattning 

 

 

 

                                                      
54 Prop. 1995/96:146 s. 8. 
55 SOU 1995:126 s. 48–49. 
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Figur 2: 

 
Källa: https://www.forsakringskassan.se/statistik/funktionsnedsattning/assistansersattning 

 

Figur 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: https://assistanskoll.se/assistans-statistik.php 

 

Vid assistansersättningens införande lämnades ett stort tolkningsutrymme i lagtexten. I flera 

statliga utredningar och rapporter har det faktum att lagstiftningen är otydlig och att det är en 

bidragande faktor till de ökade kostnaderna lyfts fram. Redan 1995 konstaterade Riksrevisions-

verket att en lag som ger den enskilde rätt till insatser med få inskränkningar inte är förenligt 

med strikta kostnadsbegränsningar. Samma år förutspådde de alltså att utgifterna för assistans-

ersättning skulle öka.   

 

I flera olika utredningar samt i en rapport från 2015 av inspektionen för socialförsäkringen 

anges att det är lagstiftningens otydlighet som bidragit till det ökade genomsnittet i antal tim-

mar. Det är alltså regelverkets otydlighet som avspeglat sig i tillämpningen. Det finns ingen 

tydlig vägledning kring hur bedömningen angående antal timmar ska ske för de som har rätt till 
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ersättning. Enligt rapporten har handläggare som intervjuats berättat hur svår de anser att tids-

bedömningen av olika moment är. Det finns inga schabloner eller måttstockar att gå efter, vilket 

har inneburit att möjligheterna att motivera ett nej är få trots att vissa handläggare ansåg att en 

del sökande överdriver tidsåtgången. Det finns även fall då handläggare försökt att begränsa 

tiden och den sökande då istället yrkat på fler timmar i andra moment. Varken lagen eller För-

säkringskassans normering är tydlig med vad som är rimlig tid i olika moment och ansvaret 

läggs därmed på handläggarna. Handläggarnas svårighet att bedöma detta har mest troligt bi-

dragit till den kontinuerliga timökningen. Den timökning som skett ända sedan 1994 kan tolkas 

som att handläggarnas uppfattning av vad som är rimligt har förändrats med tiden. Handläg-

garna utgår från sina tidigare bedömningar för att skapa en förutsägbarhet. Problem kan dock 

uppstå i och med att de ofta bara har sina egna och sina kollegors bedömningar att utgå ifrån. 

Detta kan skapa variationer på lokal nivå.56 

 
En annan orsak till de höga kostnaderna kunde vara det faktum att många som redan hade annan 

hjälp- och stödinsats som exempelvis hemtjänst insåg skillnaden i livskvalitet och därför ville 

byta till personlig assistans istället. Detta på grund av att det nu fanns en möjlighet till mer än 

att bara få hjälp med det mest basala som att stiga upp, klä på sig och äta. Möjligheten att leva 

ett mer utåtriktat och spontant liv bidrog troligen till att efterfrågan på insatser enligt LSS blev 

större än vad som varit fallet för tidigare tjänster. Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 1 § 4 st 

har, till skillnad från LSS, inte ett uttryckligt mål om goda levnadsvillkor, utan ställer endast 

ett krav på att insatserna ska leda till skäliga levnadsvillkor.  

 

När det gäller assistansersättning finns det ett delat huvudmannaansvar mellan kommun och 

stat. Detta har bidragit till en del problem i tillämpningen och eventuellt även kostnadsmässigt. 

Av utredningen framgick att kommunen i vissa fall har agerat på så sätt att funktionsnedsatta 

personer har sökt och fått beviljat statlig assistansersättning när det egentligen borde ha varit 

en annan insats som kommunen skulle ha stått för. Någon närmare uppskattning i vad dessa 

förskjutningar i kostnadsansvaret inneburit fanns dock inte vid tiden för utredningen. Bedöm-

ningen just då var att det dittills inte hade haft någon större betydelse för kostnadsutvecklingen, 

men att det fanns en avsevärd risk för att detta skulle bli fallet i framtiden.57 I handikapputred-

ningen från 1989 samt i propositionen från 1992/93 betonades dock vikten av ett delat kost-

nadsansvar. Kostnaderna för personlig assistans kan i vissa fall bli mycket höga och problem 

kan uppstå beroende på hur många fall av personlig assistans en kommun har. En viss kommuns 

ekonomi eller storlek kan därför komma att påverka benägenheten att bevilja insatsen. Lagstif-

taren ansåg därför att staten borde avlasta kommunernas kostnader för mer omfattande insatser 

i form av personlig assistans.58  

 

6.1  Kostnadsförskjutningar 

Assistansreformen har inte enbart medfört kostnader utan har även bidragit till att minska kost-

nader inom andra insatser av hjälp och stöd. Kommunerna har till exempel fått minskade kost-

nader för elevassistans i skolor/särskolor, institutioner/boenden med särskild service, vårdhem 

för vuxna utvecklingsstörda, gruppbostäder samt anpassade boendeformer/öppna insatser för 

psykiskt funktionshindrade som har skrivits ut från den psykiatriska slutenvården. Kommu-

nerna har även sparat in på kostnader för tidigare planer av utbyggnad av särskilda boendefor-

                                                      
56 Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2017:4 s. 67. 
57 SOU 1995:126 s. 48–49. 
58 Prop. 1995/96:146 s. 68. 
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mer och bostäder med särskild service. Detta på grund av att de inte behövt fullfölja byggnat-

ionerna när personlig assistans istället har kunnat erbjudas och där personerna då kan bo i eget 

boende med statligt stöd. Det blir alltså en kostnadsförskjutning från kommun till stat. 

 

En annan kostnadsförskjutning från kommun till stat har skett på grund av att vissa kommuner 

omdefinierar eller döper om sina befintliga gruppbostäder. Beroende på hur gruppbostaden be-

skrivs kan det vara möjligt för enskilda att få rätt till assistansersättning även om de vistas i 

dessa. Är det en servicebostad kan man ha rätt till assistansersättning men är det en gruppbostad 

är man inte berättigad assistansersättning. Det finns inga enhetliga kriterier för vad som räknas 

till vilken typ av bostad och på så vis kan kommuner komma runt begränsningen och därmed 

skjuta över kostnaden på den statliga assistansersättningen istället.  

 

Det har förekommit att det väckts misstankar om att assistansersättningen i vissa fall finansierar 

olika enheters personalbudget istället för personlig assistans enligt lagstiftningens syften. Ex-

empel på detta finns där den enskilde har namngivit och begärt 40 personer som alla arbetar 

inom en servicebostad i kommunal regi och därmed blivit dennes personliga assistenter. Något 

som egentligen inte strider mot lagen eftersom den enskilde har rätt att välja sina personliga 

assistenter.59  

 

Assistansutredningen angående kostnader för personlig assistans från 1995 kom genom enkäter 

fram till att ungefär 20 % av de 1 500 barn och ungdomar mellan 7–21 år som vid den tidpunk-

ten var berörda av assistans i skolan hade blivit uppmanade att söka den statliga assistansersätt-

ningen för tid som de vistades i skolan.  Uppgifter från socialstyrelsen, Statens Institut för han-

dikappfrågor i skolan samt olika enkäter från bland annat försäkringskassan har visat på att i 

genomsnitt 10–20 % av skolornas elevassistans har omvandlats till assistansersättning. Detta 

beräknades uppgå till en kostnadsförskjutning från kommunerna till staten på något mellan 20 

till 40 miljarder kronor per år. En annan bedömning var även att de personer som vid 1995 hade 

mer än 100 timmars assistansersättning tidigare hade haft hemsjukvårdsinsatser i genomsnitt 

4–8 timmar per vecka som då hade omvandlats till assistansersättning. Denna kostnadsförskjut-

ning från kommun och landsting till stat beräknades uppgå till 40–80 miljarder kronor.60 En 

sista kostnadsförskjutning från kommunen till staten bedömdes enligt utredningen vara utflytt-

ningen från gruppbostäder till eget boende med assistansersättning istället. Detta beräknades 

till mellan 30 och 50 miljarder kronor. De ovanstående exemplen visar därmed på att assistans-

reformen har avlastat kommuner och landsting kostnader.61 

  

6.2 Att bryta kostnadsutvecklingen 

Propositionen vissa frågor om personlig assistans från 1995/96 utgick från Assistansutred-

ningen i sina förslag till vissa besparingar samt för att uppnå en bättre kostnadskontroll. Försla-

gen innebar inte någon förändring i de grundläggande principerna för personlig assistans utan 

handlade mer om förtydliganden.62 Assistansutredningen visade att en så pass omfattande be-

sparing som 900 miljoner kronor skulle leda till att betydelsefulla ändamål med assistansersätt-

ningen riskeras. Regeringen bedömde dock att de förslag som presenterades i utredningen var 

möjliga att genomföra utan att huvuddragen i stödinsatsen skulle förändras. Det hade även 

framkommit att antalet faktiskt utnyttjade assistanstimmar avsevärt understeg de beviljade as-

sistanstimmarna.63 

                                                      
59 SOU 1995:126 s. 64. 
60 SOU 1995:126 s. 65.  
61 SOU 1995:126 s. 66. 
62 Prop. 1995/96:146 s. 8. 
63 Prop. 1995/96:146 s. 9. 
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Regeringens förslag 1995/96 var bland annat att assistansersättning inte ska lämnas för tid då 

den funktionsnedsatte vistas eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Detta dis-

kuterades i förarbetet från 1992/93 men kom inte till uttryck i lagstiftningen. Det hade nämligen 

konstaterats i Assistansutredningen att en stor del av den statliga assistansersättningen användes 

för vistelse i just dessa verksamheter.64 Regeringen ansåg att det var viktigt med en tydlig gräns-

dragning mellan personlig assistans och primärkommunala och landstingskommunala verksam-

heter. Intentionen var inte att lägga över ansvaret för personlig assistans på kommunerna utan 

det handlade om att kommunerna hade sina skyldigheter enligt annan lagstiftning. Skollagen 

och Socialtjänstlagen är exempel som båda föreskriver skyldigheten att ge det stöd som behövs 

för de enskilda att kunna delta i verksamheterna. Assistansersättning ska inte heller användas 

för de insatser som går under hälso- och sjukvårdens område.65  

 

Ett annat besparingsförslag som presenterades av Assistansutredningen var att barn under 16 år 

skulle undantas från rätten till personlig assistans. Om det inte skulle ske ansåg utredningen att 

det skulle tas större hänsyn till föräldraansvaret vid bedömningen. Regeringen ansåg däremot 

inte att en 16-årsgräns var möjlig, samt att föräldraansvaret redan beaktas i bedömningen om 

personlig assistans gällande barn.66 Ytterligare ett förslag var att höja gränsen för statlig assi-

stansersättning från 20 timmar till 40 timmar i veckan.67   

 

2007 kom delbetänkandet Kostnader för personlig assistans där den så kallade LSS-kommittén 

konstaterade att det fortfarande sker en felanvändning av assistansersättningen som kan påverka 

den enskildes rätt till detta. I en proposition från 2007/08 ansåg därför regeringen att det mot 

denna bakgrund måste tydliggöras vad assistansersättningen ska användas till. Detta var viktigt 

för assistansreformens trovärdighet och genom att göra ett förtydligande skulle användningen 

av assistansersättningen kunna säkerställas.68 Förtydligandet om hur assistansersättning ska an-

vändas blev till genom en ny paragraf i den dåvarande lagen om assistansersättning som numera 

är ersatt av socialförsäkringsbalken. Det är SFB 51 kap 4 § som stadgar att assistansersättning 

lämnas endast under förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för kost-

nader för personliga assistenter.69
  

 

Ett problem i kontrollen av hur assistansersättningen används var enligt propositionen från 

2007/08 att redovisningen av ersättningen endast består av antalet förbrukade assistanstimmar 

och inte av förbrukade medel. Assistansersättningen betalas ut månadsvis i förskott med ett 

schablonbelopp per beviljad assistanstimme. Den enskilde med assistent måste vid slutet av 

varje månad redovisa antalet utförda assistanstimmar men inte något angående hur assistans-

timmarna har använts.  Schablonersättningen är baserad på ett genomsnitt av olika kostnadsslag 

och innebär att det i vissa fall kan vara för hög och i andra fall för låg ersättning i förhållande 

till de verkliga kostnaderna för en viss persons assistans. Det finns dock en möjlighet att ansöka 

om ett förhöjt timbelopp och i dessa fall består redovisningen även av hur assistanstimmarna är 

använda. Schablonersättningen infördes 1997 för att underlätta administrationen och förutom 

det bidrog det även till att dämpa kostnadsökningen. Det skapades däremot ett utrymme för att 

                                                      
64 Prop. 1995/96:146 s.14. 
65 Prop. 1995/96:146 s.15. 
66 Prop. 1995/96:146 s.16. 
67 SOU 1995:126 s. 52. 
68 Prop. 2007/08:61 s. 7–8. 
69 Prop. 2007/08:61 s. 5. 
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använda assistansersättningen till annat än det är avsett för men regeringen ansåg ändå att för-

delarna med schablonersättning vägde större.70  

 

6.2.1 Tvåårsomprövningen 

Det finns dock något som står ut mitt ibland alla besparingskrav och strängare bedömningar 

och det är borttagandet av tvåårsomprövningen. Enligt förarbetet till LSS tillkomst skriver lag-

stiftaren om principen om kontinuitet, vilket betyder att den enskilde och eventuell familj till 

denne ska kunna känna en trygghet att stödet inte plötsligt upphör eller förändras.71 Det har 

fram till den 1 april 2018 funnits något som kallas för tvåårsomprövning när det kommer till 

assistansersättningen. Tvåårsomprövningen har stadgats i SFB 51 kap 12 § och inneburit att 

rätten till assistansersättningen ska omprövas två år efter den senaste prövningen, samt vid vä-

sentliga ändrade förhållanden. Genom en lagändring som gäller från och med 1 april 2018 är 

tvåårsomprövningen tillfälligt borttagen. Försäkringskassan var en av de myndigheter som an-

såg att lagändringen kommer att få en negativ effekt på möjligheten att säkerställa att rätt person 

får rätt ersättning. Även myndigheten för delaktighet menar att ändringen kommer att medföra 

att personer som redan har assistansersättning kommer att behandlas mer förmånligt än de som 

är nya ansökande. De menar att personer med lika behov inte kommer att ha samma förutsätt-

ningar för jämlikt stöd. 

 
Anledningen till lagändringen beror på att utvecklingen av rättspraxis får som störst effekt när 

det blir aktuellt med Försäkringskassans tvåårsomprövning. Syftet med omprövningen har varit 

att följa upp den enskildes rätt till assistansersättning med hänsyn till nya författningar och 

rättspraxis som uppkommit sedan senaste prövningen. Resultatet kan innebära antingen en 

minskning eller ökning av antalet timmar och i de fall timmarna beräknas gå under 20 timmars-

gränsen kan assistansersättningen bli helt indragen. Vissa ändringar kan därför innebära att ens 

vardag behöver ställas om helt och hållet. De senaste åren har det skett omfattande förändringar 

i tillämpningen på assistansområdet, vilket orsakat instabilitet och oro för de assistansberätti-

gade och deras närstående. Utöver att den enskilde drabbas påverkas även kommunerna ef-

tersom de har ansvar för att tillgodose den enskildes behov på annat sätt om denne inte längre 

har rätt till assistansersättning.  Regeringen vill därför med ändringen skapa en bättre förutsäg-

barhet för både de enskilda och kommunerna samt förhindra omfattande förändringar för de 

enskilda utan att det föregåtts av politiska beslut.72 
 
Ändringen innebär att Försäkringskassan inte längre har en skyldighet att ompröva rätten till 

assistansersättning två år efter senaste beslutet. 12 § innehåller dock fortfarande en skyldighet 

att ompröva rätten vid väsentligt ändrade förhållanden. Bestämmelsen avgränsas dock till att 

endast avse förhållanden som är hänförliga till den försäkrade och som innebär att den försäk-

rades assistansersättning minskar i omfattning. Detta betyder att ett avgörande från Högsta för-

valtningsdomstolen som skapar ny praxis inte ligger till grund för omprövning. Det betyder 

även att omprövningen inte innebär en fullständig prövning av rätten till assistansersättning, 

utan endast i den fråga det gäller. De beviljade timmar som inte berörs av de ändrade förhållan-

dena ska därmed inte omprövas. Vad som sedan anses hänförligt till den försäkrade ska tolkas 

brett, men man kan säga att det handlar om ändringar i den försäkrades livssituation som ex-

empelvis att personen flyttar till ett annat boende.73  

 

                                                      
70 Prop. 2007/08:61 s. 19. 
71 Prop. 1992/93:159 s. 45. 
72 Prop. 2017/18:78 s. 18–19. 
73 Prop. 2017/18:78 s. 26. 
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Som nämnts är lagändringen tillfällig. Regeringens förslag är att återinföra tvåårsomprövningen 

när det finns förutsättningar för det, vilket anses bli aktuellt när en reformerad assistanslagstift-

ning träder i kraft. Tvåårsomprövningarna har tidigare resulterat i att vissa personer blivit av 

med assistansersättningen. Effekter av att tillfälligt ta bort bestämmelsen bedöms därmed bli 

att färre personer får lämna assistansersättningen. Kostnaderna för detta bedömdes uppgå till 

840 miljoner kronor under 2018 och 930 miljoner kronor 2019. Regeringen gjorde dock be-

dömningen att dessa kostnader rymdes inom de anvisade medel som fanns på grund av att andra 

delar inom assistansersättningen skulle komma att kosta mindre än beräknat. Till exempel be-

dömdes det att inte alla av de beviljade timmarna skulle utnyttjas i praktiken och därmed med-

föra lägre utgifter än beräknat på detta område.74  

  

                                                      
74 Prop. 2017/18:78 s. 25. 
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7. Diskussion 
Undersökningen visar att det finns tydlig lagstiftning både internationellt och nationellt gäl-

lande vilka levnadsvillkor de funktionsnedsatta har rätt till. De funktionsnedsatta ska tillförsäk-

rad goda levnadsvillkor jämlikt vilken annan människa som helst som lever utan en funktions-

nedsättning. Lagstiftningen gällande personlig assistans och assistansersättning lämnar dock 

stort utrymme för individuella bedömningar. Flexibiliteten i lagstiftningen är medveten ef-

tersom alla fall är olika; ingen människa med funktionshinder lever exakt som en annan; det rör 

sig om olika funktionshinder, olika intressen och olika behov. Försäkringskassans bedömningar 

angående vilken tid som ska beviljas för de olika behoven kommer därför alltid att skilja sig åt. 

Det är därför svårt att jämföra olika beviljade insatser eller i värsta fall avslag eftersom bedöm-

ningen utgår ifrån de individuella förutsättningarna. Frågar man handläggarna själva hade dock 

vissa föredragit en mer konkret måttstock att gå efter för att underlätta bedömningarna.  

 

Försäkringskassan utgår i sin bedömning självfallet ifrån lagstiftning och förarbeten, men be-

tydande vikt läggs även vid rättspraxis. Det är utifrån denna som Försäkringskassan gör tolk-

ningar av hur lagen ska tillämpas i konkreta fall. Den mängd avgörande i domstol medförde 

dock med tiden att det krävdes en del förtydliganden på vissa ställen i lagen, vilket också skett 

sedan LSS tillkomst 1994.  

 

Som vid tillämpningen av många andra lagar handlar LSS och personlig assistans om en av-

vägning mellan rättigheter och skyldigheter. Den enskilde har vissa rättigheter och kommunen 

och staten har vissa skyldigheter att förverkliga dessa. I vissa rättsfall tycks det i stor utsträck-

ning handla om att ord står mot ord. Att till exempel bedöma om den enskilde är tillförsäkrad 

goda levnadsvillkor eller full delaktighet i samhället blir mycket svårt eftersom det handlar om 

jämförelse. Det som framkommit angående ovanstående bedömning är att en jämförelse alltid 

ska göras mellan den enskilde och personer som inte lever med en funktionsnedsättning. Frågan 

blir hur personer utan en funktionsnedsättning skulle kunna tänkas leva eller ha rätt till. Den 

enskilde ska därefter få möjlighet till att göra exempelvis samma aktiviteter som vilken annan 

människa som helst och varken mer eller mindre. I rättsfallen som handlade om utomlandsse-

mester resonerade vissa underinstanser till en början att det inte är alla människor som har möj-

lighet att kontinuerligt åka utomlands och att personen i fråga därför borde nöja sig med att ha 

varit på resor tidigare och därmed tillförsäkrats goda levnadsvillkor. Detta är ett typiskt exempel 

på hur svår bedömningen blir när man ska jämföra olika människor liv. Det är sant att många 

inte har möjlighet att resa utomlands en gång per år, samtidigt som det är många andra som 

faktiskt har det och varför ska då inte den enskilde också få den möjligheten? 

 

I fråga om kostnaderna för personlig assistans visar undersökningen att man vid assistansrefor-

mens start helt enkelt hade underskattat antalet personer som var i behov av personlig hjälp och 

stöd samt de anhörigas hjälp för den enskilde. Det finns tre faktorer som har betydelse för kost-

naderna: antalet personer, antalet timmar per person och kostnaden per varje beviljad timme. 

Statistik över utvecklingen av dessa tre visar en tydlig ökning för varje år som gått sedan LSS 

kom till. 

 

Assistansersättningen har dock inte enbart kostat pengar utan även sparat in pengar på andra 

insatser enligt SFB och LSS. De personer som inte får rätt till personlig assistans har istället 

rätt till hjälp och stöd inom andra insatser enligt SFB eller LSS. Det betyder att oavsett insats 

eller storlek på insatsen så kommer förmodligen en funktionsnedsatt person att kosta pengar på 

ett eller annat sätt. Minskar man en persons assistans kommer dennes hjälpbehov ändå att be-

höva tillgodoses av annan insats som inte heller den är gratis. Vilken insats bör man då välja 

att ge en person? Med tanke på LSS syfte borde man ge en person den hjälpinsats som till störst 
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del främjar personens delaktighet i samhället och möjligheter att leva ett självständigt liv. Att 

till exempel kunna bo i sin egen bostad är ett exempel på möjligheten att leva ett så självständigt 

liv som möjligt och för detta förutsätts att man får hjälp och stöd i hemmet, vilket tillgodoses 

bäst genom personlig assistans. 

 

Det har även framgått att det skett en kostnadsförskjutning från kommunerna till staten när det 

gäller assistansersättningen. Det betyder alltså att kostnaden för personlig assistans inte enbart 

har ökat i sig utan också fördelat sig på annat sätt mellan stat och kommun. Den statliga assi-

stansersättningen må ha ökat men då har också kommunernas kostnader minskat till viss del.  

 

När det handlar om de personer som får avslag på personlig assistans får man inte glömma vad 

syftet med det är enligt lagen. Det är inte endast personlig assistans utan även LSS övriga in-

satser som ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och full delaktighet och jämlikhet 

i samhället. Personlig assistans är endast till för de som har hjälpbehov av en viss integritets-

känslig karaktär och som inte kan få dessa behov tillgodosedda på annat sätt. Det kan vara lätt 

att anse att personer ska ha rätt till personlig assistans endast för att de har vissa hjälpbehov, 

men lagen har sina begränsningar. Personlig assistans är även menat för de med ett mycket 

omfattande hjälpbehov. Om en person inte kommer upp i 20 timmar av grundläggande behov i 

veckan är det rimligt att denne inte ska anses ha ett mycket omfattande behov. Det är därför 

inte konstigt att dessa personer blir erbjudna andra insatser än personlig assistans.  

 

När en bedömning av assistanstimmar sker kan problem uppstå även om själva tidsåtgången 

anses rimlig för ett visst hjälpbehov. Det kan i praktiken vara svårt att utföra insatsen på ett bra 

sätt eftersom Försäkringskassan inte kan räkna med tiden som uppstår mellan varje hjälpbehov. 

I ett rättsfall berättade en kvinna att hennes vardag inte gick ihop med hennes beviljade timmar. 

Kvinnan menade att hon fick hjälp med vissa behov men sedan blev sängliggande i väntan på 

nästa hjälpinsats. Detta är ett tydligt exempel på hur de beviljade timmarna för personlig assi-

stans inte alltid går att utföra i praktiken. Det kan finnas små hjälpbehov som handräckning 

eller hjälp med förflyttning som gör att man egentligen behöver personlig assistans en hel dag 

för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Förvaltningsrätten uttalade dock att kvin-

nans assistenter skulle utföra hjälpen på ett annat sätt för att få det att fungera. En ökning av 

timmar ansågs alltså inte nödvändigt men i praktiken är det svårt att få ihop exempelvis 7 tim-

mars assistans på en hel dag och samtidigt försäkra den enskilde om att denne ska få möjlighet 

att leva som alla andra. Att blanda olika insatser och få exempelvis hemtjänst som komplement 

är inte heller optimalt eftersom problemet ligger i att man inte vet när hjälpbehoven uppstår.  

 

Att bevilja personlig assistans under hela eller större delen av dygnet för alla sökanden skulle 

förstås kosta mycket, men det kanske är det som behövs för att tillförsäkra den enskilde de goda 

levnadsvillkor som lagen uppger. Ett tydligt mål för de funktionsnedsatta är att de ska kunna få 

bo kvar i sitt eget hem. Detta ska i alla lägen gå före alternativet att bo på särskilda hem med 

stöd och service. För att ha möjligheten att bo i eget hem krävs en fungerande hjälpinsats som 

finns där vid alla tillfällen som den enskilde är i behov av det och i de flesta fall innebär detta 

personlig assistans.  

 

Angående frågan huruvida det är möjligt att sänka kostnaderna för personlig assistans och fort-

farande uppfylla lagstiftningens syfte är det svårt att svara på. Som nämnt kom Assistansutred-

ningen fram till att alltför stora besparingar skulle leda till att betydelsefulla ändamål enligt 

assistansersättningen skulle riskeras. I detta läge kan man dock bara spekulera hur stora bespa-

ringar skulle påverka den enskildes levnadsvillkor. Tittar man på den mängd rättsfall som rör 

personlig assistans kan man dock anta att det hittills funnits många personer som skulle vilja ha 
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ännu fler timmar än de beviljats. Att då riskera att få ännu färre timmar än vad de redan har, 

eller för nybeviljande att inte få fullt så många timmar som de önskar, skulle troligen påverka 

den enskildes levnadsvillkor på något sätt. Som sagt går det inte att besvara helt och hållet 

eftersom den enskilde kan ha rätt till andra insatser enligt LSS som också de ska försäkra goda 

levnadsvillkor om inte den personliga assistansen räcker till för det. 

 

Det som kan konstateras är i alla fall att LSS är en rättighetslag som borde vara av högsta 

prioritering i ett välfärdssamhälle. Det måste få kosta om lagstiftningens syfte ska kunna full-

följas.  
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