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SUMMARY 
Before 1994 there was no legal right to a personal assistant in Sweden. After the so-

called Handikapputredningen in year 1989, Lag (1993) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) was instituted.* According to this law, the disabled people 

who had exigent and extensive needs would have right to a personal assistant. The 

Swedish Social Insurance Agency (SSIA) became the agency responsible for the 

decision making concerning if the individual had the need of help that was demanded 

to grant the assistant allowance, and by that, a personal assistant. Already a year after 

the LSS came into force there was a proposition which aim was to reduce the costs for 

the assistance. By introducing a new paragraph (9 a §) that clarifieder  what the 

assistant allowance was meant to cover, it became more clear what constituted a basic 

need, and also that the assistance would cover other personal needs.  

The LSS was revolutionizing when it came into force, and is still today very 

significant for individuals. Although, some parts of the LSS has been threatened when 

precedents from the Supreme Administrative Court** have affected the SSIA’s 

judgements in a negative direction for individuals. One example of this is HFD 2017 

ref. 27, a precedent who attracted much attention last year. The case concerned a girl 

who had had her application for extended assistant allowance for travels between 

activities rejected by her municipality. The Supreme Administrative Court confirmed 

the municipality’s decision. This thesis is aiming to analyse the verdict from a legal 

certainty perspective, and to find out if the court in this case has acted within the 

frames of the purpose of LSS. 

A part of this thesis is furthermore to establish the purpose of LSS. After investigating 

the preparatory works, I establish that the purpose is that disabled people are 

supposed to be able to live as other people as much as possible. In the analysis I argue 

that the Supreme Administrative Court in some ways have diverged from the purpose 

of the LSS when the decision on assistance allowance was taken. With that in mind, 

the thesis shows a lack of legal certainty concerning the consequences of HFD 2017 

ref. 27.  

                                                
* In english: Law concerning support and service to certain disabled people. 
** In swedish: Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.  
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SAMMANFATTNING 
Innan 1994 fanns ingen lagstadgad rätt till personlig assistans. Efter den s.k. 

Handikapputredningen år 1989 kom ett lagförslag som utmynnade i Lag (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt denna lag skulle de 

funktionshindrade som hade krävande och omfattande hjälpbehov ha rätt till en 

personlig assistent. Försäkringskassan blev beslutsmyndighet för att avgöra huruvida 

enskilda hade rätt till assistansersättning (och därmed personlig assistans). Redan ett 

år efter att LSS trätt ikraft kom en proposition vars innehåll syftade till att minska 

kostnaderna för assistansen genom att införa en ny paragraf som förtydligade vad 

assistansersättningen skulle ges för. Detta var 9 a §, som förtydligade vad 

grundläggande behov innebar, samt att assistans även skulle täcka andra personliga 

behov.  

LSS var revolutionerande då den instiftades, och är oerhört betydelsefull för enskilda 

än idag. Emellertid har vissa delar av LSS hotats då vägledande avgöranden från HFD 

har påverkat Försäkringskassans bedömningar negativt för enskilda. Ett sådant 

exempel är HFD 2017 ref. 27, en dom som väckte stor uppmärksamhet förra året. 

Målet rörde en flicka som hade fått avslag från sin kommun på sin ansökan om utökad 

assistansersättning för resor till och från aktiviteter. Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) fastställde kommunens beslut. Uppsatsen syftar till att analysera domslutet ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv, och ta reda på om domstolen i det här fallet hållit sig 

inom ramen för LSS syfte i sina domskäl.  

En del av uppsatsen är att urskilja syftet med LSS, vilket i analysen fastställs vara att 

funktionshindrade ska kunna leva som andra i så stor utsträckning som möjligt. Det 

som framgår i min analys är att HFD i viss mån frångått syftet med LSS när beslutet 

om assistansersättning för resor med assistent togs. I och med det här konstaterandet 

visar uppsatsen på en brist i rättssäkerheten för den enskilde när det kommer till 

konsekvenserna av HFD 2017 ref. 27. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag vars 

tillämpning har stor betydelse för de funktionshindrade som är i behov av hjälp med 

sin vardag, och deras närstående. Förra året kom ett rättsfall som omkullkastade 

Försäkringskassans tillämpning av LSS, orsakade ramaskri i media och minskade 

antalet assistanstimmar för väldigt många som tidigare haft rätt till assistans på heltid. 

Rättsfallet och Försäkringskassans rättsliga vägledning blev senare orsaken till en 

lagändring som trädde i kraft i april 2018.  

1.2 SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att reda ut dels hur Högsta förvaltningsdomstolen har 

resonerat i domskälen till HFD 2017 ref. 27, dels fastställa om detta resonemang 

korrelerar med syftet till LSS. Att utreda syftet med LSS blir således även en del av 

syftet med uppsatsen.   

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Denna uppsats avser att besvara frågan:  

• Hur korrelerar Högsta förvaltningsdomstolens domskäl i HFD 2017 ref. 27 

med LSS syfte, sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv?  

För att besvara frågan krävs en grundläggande kunskap om LSS, vilket ger upphov till 

följande delfrågor:  

• Vad är LSS syfte?  

• Vad ryms i begreppen grundläggande behov, andra personliga behov och 

kvalificerade behov?  

• Vad krävs för att den enskildes kontakt med LSS ska präglas av rättssäkerhet?  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
I det följande kommer det läggas mest vikt på Högsta förvaltningsdomstolen och dess 

resonemang i HFD 2017 ref. 27. Förvaltningsrättens och Kammarrättens domskäl 

kommer inte tilldelas något större utrymme, eftersom det i denna framställning är 

mest intressant att syna den argumentation som HFD fört. Detta i och med att HFD är 
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högsta instans, vilket gör dess avgöranden prejudicerande och de har på så vis störst 

inverkan på enskildas situation och därmed deras rättssäkerhet.  

Det är oundvikligt att även kommentera Försäkringskassans roll i detta hänseende 

eftersom dess rättsliga vägledningar har en direkt effekt för de enskilda vilket 

påverkar den materiella rättssäkerheten i varje enskilt fall, varför detta kommer ges ett 

visst utrymme.  

För att klargöra syftet med LSS och förklara för läsaren hur personlig assistans 

fungerar kommer fokus ligga på 9 a § LSS och begreppen grundläggande behov, 

andra personliga behov och kvalificerade behov. Personkrets och dylikt kommer inte 

diskuteras i denna uppsats.  

1.5 METOD OCH PERSPEKTIV 

1.5.1 RÄTTSDOGMATISK METOD 

Jag kommer i den här uppsatsen att använda mig av en rättsdogmatisk metod för att 

besvara min frågeställning. Metoden är väl använd inom många olika områden där 

målet är att fastställa gällande rätt. För att fastställa gällande rätt är det sällan 

tillräckligt att endast studera lagtext, utan det krävs en noggrann analys av olika 

rättskällor. Rättskällor är enligt det klassiska rättsdogmatiska synsättet lagtext, 

förarbeten och praxis. Det har diskuterats huruvida doktrin ska anses utgöra en 

rättskälla, men enligt Alexius Borgström är de en självklar del av de rättskällor som 

studeras inom rättsdogmatiken, under förutsättning att doktrinen innehåller en 

välavvägd saklig argumentation.1  

Den rättsdogmatiska metodens mål är som sagt att uppnå ett fastställande av gällande 

rätt. Detta mål öppnar dock inte upp för en reflektion över hur samhälleliga 

maktstrukturer och normer påverkar den tillämpade rätten,2 varför jag genomgående 

kommer anlägga ett rättssäkerhetsperspektiv för att kunna analysera på ett mer 

djupgående plan än enbart det rättsdogmatiska.   

                                                
1 Alexius Borgström, (2009) s. 22. 
2 Ibid s.36. 
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1.5.2 RÄTTSSÄKERHETSPERSPEKTIV 

Begreppet rättssäkerhet är flitigt använt i den juridiska diskursen både inom 

rättstillämpningen, men också som en viktig del i myndighetsutövning och 

lagstiftning. Begreppet rättssäkerhet som det ska användas i denna uppsats kräver 

dock ett förtydligande, eftersom man lägger olika innebörd i det, beroende på vilken 

kontext man befinner sig i.3 Dessutom kan man välja att se på rättssäkerhet på olika 

sätt. Therese Bäckman, universitetslektor vid Göteborgs universitet, har tolkat 

förarbetena till LSS som att de förespråkar främst en materiell rättssäkerhet, vilket 

hon menar innebär att lagstiftaren syftat till att förverkliga de principer och 

värderingar som finns i lagarna. Detta innebär alltså att Bäckman har urskilt en 

strävan hos lagstiftaren att uttrycka lagtexten på ett sätt som klargör att de principer 

och värderingar som finns där ska bli verklighet för de enskilda, och inte bara finnas 

till för rättstillämpningens skull.  

Det finns, trots LSS materiella krav på rättssäkerhet, även en del formella krav som 

Bäckman uppmärksammat i lagstiftningen. Bland annat kravet på tydlighet i 

lagtexten, vilket ska underlätta för de enskilda att veta vad de har rätt till. Bäckman 

konstaterar att materiell och formell rättssäkerhet inte behöver motverka varandra, 

utan snarare att det krävs både och för att skapa en komplett rättssäkerhet för den 

enskilde. Slutligen kommer Bäckman fram till att LSS i ljuset av dess förarbeten kan 

ses både som ett materiellt och ett formellt begrepp.4  

Emellertid kan man också se på rättsäkerhet inom socialrätten ur ett annat perspektiv, 

utanför ramarna för det materiella och formella begreppet. Kjønstad menar även han 

att rättssäkerheten kan delas in i två områden, men att dessa inte formuleras utifrån 

dess materiella eller formella funktion. Istället ska rättssäkerheten ses å ena sidan 

utifrån rättsväsendets förmåga att fatta riktiga och rättsenliga beslut och å andra sidan 

utifrån lagstiftarens plikt att stifta lagar som täcker varje människas grundläggande 

rättigheter.5  

När jag jämför Kjønstads och Bäckmans syn på rättssäkerhet kan en parallell dras 

mellan den formella rättssäkerheten och rättsväsendets förmåga att fatta rättsenliga 

                                                
3 Bäckman, (2013) s.45. 
4 Bäckman, (2013) s.72. 
5 Kjønstad, (1994) s.50 f. 
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beslut samt mellan materiell rättssäkerhet och plikten att lagstifta så att mänskliga 

rättigheter är tillgodosedda. Den råder dock en viss obalans i den senare parallellen 

eftersom Kjønstads syn på det som Bäckman kallar materiell rättssäkerhet verkar 

likna ”minimigarantier”, medan det för Bäckman handlar om en plikt för en stat att 

leva upp till de rättigheter för enskilda som utlovas i en lagstiftning.  

I denna uppsats kommer jag undersöka rättssäkerheten i HFD:s tillämpning som dels 

ett formellt och dels ett materiellt begrepp, i likhet med Bäckmans syn på 

rättssäkerhet. Även Kjønstads syn på rättssäkerhet kommer jag att ge utrymme, 

eftersom det är intressant att syna objektet för min analys från olika 

rättssäkerhetssynpunkter. Vidare kommer rättssäkerhetsperspektivet att ses ur den 

enskildes synvinkel, vilket även förespråkas av Bäckman.6 Detta eftersom det enligt 

mig är ur den synvinkeln man verkligen kan urskilja rättssäkerheten i innehåll och 

tolkning av en rättighetslagstiftning.  

1.6 FORSKNINGSLÄGE 
Forskningen kring funktionshinder och personlig assistans är ganska vidlyftig. Bland 

annat skrev Therese Bäckman sin avhandling om gynnande besluts rättskraft och 

rättssäkerhet, i vilken LSS är objekt för analys och diskussion.7 Lotta Westerhäll har 

också lyft rättssäkerhetsproblematik inom socialrätten, bland annat LSS. 8  I sin 

framställning om grundprinciper i socialrätten i Social trygghet og rettssikkerhet har 

även Asbjørn Kjønstad lyft vikten av rättssäkerhet för enskilda.9 Funktionsnedsatta 

och välfärdssamhället har länge varit ett ämne för diskussion, vilket syns bland annat i 

Bäckmans artikel i Socialrätt under omvandling, ”Förändringar i rätten till personlig 

assistans”.10 Vidare är forskningen också bred när det kommer till historik kring 

funktionsnedsatta och funktionshinder.11 

1.7 MATERIAL 
Jag kommer i denna uppsats att använda mig av ett material som motsvarar det som 

förespråkas av den rättsdogmatiska metoden. Detta innefattar Lag (1993:387) om stöd 

                                                
6 Bäckman, (2018) s. 322. 
7 Bäckman, (2013). 
8 Westerhäll, (2005). 
9 Kjønstad, (1994). 
10 Bäckman, (2018). 
11 Engwall och Larsson, (2012) samt Förhammar och C.Nelson, (2004). 
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och service till vissa funktionshindrade (LSS), förarbeten till LSS, relevanta 

prejudikat samt doktrin som behandlar LSS och rättssäkerheten för de enskilda som 

kommer i kontakt med lagstiftningen. Doktrinen kommer till stor del bestå av 

Bäckmans, Westerhälls och Kjønstads verk rörande rättssäkerhet inom socialrätten. 

Prejudikaten är alla noggrant utvalda utefter dess genomslag i tillämpningen av LSS, 

för att på ett eller annat sätt belysa den roll domstolen spelar för enskilda. 

1.8 TERMINOLOGI 
Båda begreppen funktionshindrad och funktionsnedsatt kommer användas, i och med 

att begreppen har olika innebörd.12 En funktionsnedsättning är den faktiska fysiska 

eller psykiska nedsättning som en person har, exempelvis den nedsatta synen hos en 

blind person. En blind person är emellertid inte funktionshindrad i alla situationer, 

eftersom väldigt mycket går att utföra även som blind. Om en blind person hamnar i 

en bil och ska köra är den personen dock funktionshindrad, eftersom personens 

funktionsnedsättning hindrar personen från att kunna köra bil. Ett funktionshinder är 

således situations- eller miljöbundet, medan en funktionsnedsättning är bestående och 

unik för varje person. En person som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov 

av personlig assistans är funktionshindrad inom de områden där assistans krävs.13  

Genomgående i uppsatsen kommer ovanstående begrepp användas, parallellt med 

”hjälpbehövande” vilket syftar till en person med funktionshinder som har behov av 

hjälp i vardagen. Ordet ”brukare” kommer även användas vid beskrivning av en 

hjälpbehövande som fått rätt till personlig assistent. I de situationerna är den 

funktionsnedsatte personen ”brukare” endast i förhållande till den personliga 

assistenten.  

 

 

 

 

 

                                                
12 Termbanken, Socialstyrelsen.  
13 Ibid. 
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2 LSS SYFTE 

2.1 DET SOM FÖREGICK LSS 
Personer i Sverige med psykiska eller fysiska funktionshinder har i historien ofta setts 

som en börda som vissa människor förbarmat sig över i linje med de kristna 

barmhärtighetstankarna. 14  Emellertid uttrycker både Barow och Bengtsson att 

historien även återspeglar en sorts strävan efter att ”skola” barn med olika 

funktionsnedsättningar, och göra de ”obildbara” ”bildbara”.15 I modern tid kan man 

dock konstatera att innan LSS tillkomst fanns det inte en lagstadgad rätt till personlig 

assistans för enskilda med grova funktionshinder. Westerhäll framhåller att 

utvecklingen från idén om en rättsstat till den om en välfärdsstat präglade synen på 

socialrätten.16 Detta kan även urskiljas när det kommer till utvecklingen av LSS, 

enligt Bäckman.17 60-talets jämlikhetstankar var en av grogrunderna för en förändrad 

syn på personer med ett funktionshinder, mot en mer inkluderande och samhälleligt 

ansvarig syn.18 Under 60- 70- och 80-talen utvecklades lagstiftning och insatser som 

underlättade för dessa personer till viss del, bl.a. genom ”Elevhemslagen” och 

”Omsorgslagen”. ”Omsorgslagen” har funnits i flera upplagor, vilka enligt Grunewald 

och Leczinsky alla har varit exempel på något unikt ur välfärdsstatssynpunkt.19 Den 

senaste av omsorgslagarna är den som liknar LSS mest.20  

Den svenska utvecklingen från institutionalisering och alienering av funktionsnedsatta 

till en strävan efter jämlikhet och självbestämmande är något som präglar synen på 

LSS än idag.21 Den s.k. Handikapputredningen från 1989 lade grunden för den 

proposition som regeringen lade fram, 22  och föredragande statsrådet Bengt 

Westerberg författade, 1993. Där förespråkade han att det skulle handla om valfrihet 

och integritet, när det kom till reglering av det som på den tiden kallades 

                                                
14 Bengtsson, (2004). 
15 Bengtsson, (2004), och Barow, (2012).  
16 Westerhäll, (2005). 
17 Bäckman, (2018) S.323. 
18 Prop. 1999/2000:79 s.11. 
19 Grunewald och Leczinsky, (2013), s. 11. 
20 LSS föregångare behandlas vidare i avsnitt 2.2.  
21 Grunewald och Leczinsky, (2013), s. 11. 
22 SOU 1990:19. Handikapp och välfärd?  
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”handikapplagstiftning”. 23  Dessa begrepp genomsyrade propositionen, vilken har 

spelat stor roll vid tolkning av begrepp i domstol och i Försäkringskassan, och är i 

allra högsta grad aktuell vid en utredning av LSS syfte.  

2.2 UTFORMNINGEN AV LSS 
Enligt Westerhälls teori präglades 1990-talet av en servicestatsidé när det kom till 

socialrättsliga regleringar.24 Westerhäll menar att välfärdsstatsidéerna som präglat 

Sverige under 60- 70- och 80-talen tappade sin tyngd och att servicestatsidén 

dominerade. Detta anser Westerhäll ledde till en svagare materiell rättvisa som 

snarare liknade en individuell kvasirättvisa när det kom till bl.a. försörjningsstöd, 

något som varit en stolthet i det välfärdssamhälle som rått i Sverige under de 

föregående årtiondena.25 

Denna teori ger intrycket av att Sveriges socialrätt under 1990-talet i stort sett var 

präglad av kvasirättvisa och en minskad materiell och formell rättssäkerhet för 

enskilda. Men trots det fanns utrymme för en statlig reglering av hur stöd och service 

skulle tillhandahållas för funktionsnedsatta. Propositionen presenterades under en svår 

ekonomisk period i Sverige,26 och det var självklart att lagen skulle innebära stora 

kostnader, men det var inte en anledning till att inte ta chansen för ett mer jämlikt 

samhälle.27 LSS föregångare ”Omsorgslagen” bidrog med en mall för hur lagens 

personkrets utformades. Detta resulterade i 1 § LSS som i princip är identisk med 

”Omsorgslagens” lydelse, om än med en bredare personkrets.28 ”Omsorgslagen” var 

förebilden för LSS även på andra områden, men på en punkt var åtskillnaden markant, 

nämligen i möjligheten för den enskilde att välja en personlig assistent.  

I och med att valfrihet var ett av ledorden vid utformningen av propositionen 

framgick det att den enskilde skulle ha större valfrihet i beslutet om vem som skulle 

finnas till hands för att den enskilde skulle få hjälp med sina grundläggande behov.29  

Självbestämmanderätten är en rättighet som kom med LSS och som var en av de stora 

framgångarna med den nya lagen, och underlättade för att varje enskild person med 
                                                
23 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
24 Westerhäll, (2005) s.115. 
25 Ibid s. 109 f. 
26 Prop. 1992/93:159 s. 43 och Bäckman, (2018) s. 320. 
27 Prop. 1992/93:159 s. 43. 
28 Ibid s.53. 
29 Ibid s. 96. 
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funktionshinder kunde känna sig mer självständig och delaktig i sitt eget liv. 

Westerberg betonade vikten av att människor med funktionshinder skulle ha 

möjligheten att leva som andra, bo självständigt utan föräldrar, delta i aktiviteter och 

ha ett umgänge.30 Syftet med LSS framstod alltså som väldigt tydligt i förarbetena, 

och handlade främst om enskildas rätt till ett liv så likt andras som möjligt.31  

2.3 LSS IDAG 
LSS har sedan dess inträde i svensk lagstiftning kvarhållit sin position som en oerhört 

betydelsefull lag för de som omfattas av den. Den har möjliggjort för många att kunna 

välja hur de vill leva sitt liv på ett större plan än som var möjligt när exempelvis enda 

boendealternativen var föräldrahemmet eller en institution av något slag. Den har 

öppnat upp för möjligheten att upprätthålla vänskapsrelationer genom att kunna 

komma ut på fritidsaktiviteter och skapat en trygghet för funktionsnedsatta att kunna 

välja vem som ska hjälpa dem att kunna ha en så normal vardag som möjligt.  

Till skillnad från hur det sett ut i historien där huvudsyftet med institutionalisering av 

funktionsnedsatta varit dels att skydda dem från samhället, dels att skydda samhället 

från dem,32 finns LSS till för att underlätta för funktionshindrade att leva ett liv så likt 

andras som möjligt. Emellertid har Sveriges ekonomi samt politiska värderingar 

återspeglats även inom LSS. Som det beskrivs nedan vidtogs åtgärder redan ett år 

efter att lagen trätt ikraft för att minska kostnaderna för den personliga assistansen.33 

Även en del av den problematik som återspeglas i denna uppsats skulle med största 

sannolikhet kunna sägas härröras från ekonomiska besparingar och uppmaningar från 

regeringen till Försäkringskassan att minska på kostnaderna inom personlig 

assistans.34  

Men trots att assistansen har förändrats i vissa delar genom mindre lagändringar och 

förtydliganden kan man ändå påstå att syftet med LSS aldrig har förändrats under de 

25 åren som lagen har funnits. Westerberg beskriver LSS målsättningar som dels 

processmål och dels resultatmål, d.v.s. hur stödet ska ges respektive vad det ska leda 

                                                
30 Prop. 1992/93:159 s.6. 
31 Ibid s.50. 
32 Barow, (2012) s.85. 
33 Prop. 1995/96:146. 
34 Detta går att urskilja bl.a. i Socialdepartementets regleringsbrev till Försäkringskassan 
Ändringsbeslut 2016-12-20 Myndighet Försäkringskassan, s. 1. 
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till.35 Detta går i linje med Bäckmans indelning av LSS i formell och materiell 

rättssäkerhet, vilken också betonar vikten av att dessa två element måste fungera 

tillsammans för att uppnå en genomgående rättssäker rättighetslagstiftning.36  

Målet enligt Westerberg är alltså att LSS ska vara präglad av (bl.a.) 

medbestämmande, självbestämmanderätt, inflytande och integritet, och att det i sin tur 

ska leda till ett resultat av enskilda som kan leva som andra, på ett gott och 

självständigt sätt.37 De formella rättssäkerhetspunkterna, eller processmålen, ska alltså 

utgöra förutsättningar för de materiella rättssäkerhetspunkterna, eller resultatmålen. 

När dessa korrelerar är LSS syfte uppfyllt, d.v.s. att funktionshindrade ska kunna leva 

ett liv så likt andra som möjligt, präglat av självbestämmande.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
35 Westerberg, (2016) s.13 f. 
36 Bäckman, (2013) s.72. 
37 Westerberg, (2016) s.13.  
38 Westerberg, (2016) s.16. 
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3 GRUNDLÄGGANDE BEHOV 
För att förstå sig på LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet krävs en 

förståelse för begreppet grundläggande behov. Detta kapitel syftar till att skapa en 

grundlig förståelse för begreppet och vad det innebär, genom en tillbakablick över hur 

man hanterat detta begrepp rent lagtekniskt, men också hur det tolkats i 

rättstillämpningen. 

3.1 KORT HISTORIK 
Begreppet grundläggande behov har länge varit den grundsten på vilken varje enskild 

hjälpbehövande har grundat sin rätt till personlig assistans.39 Begreppet preciserades 

genom Prop. 1995/96:146, där syftet var att begränsa antalet tolkningsmöjligheter när 

det kom till begreppet och på så vis reglera de kostnader som personlig assistans 

krävde.40 Detta gjordes genom införandet av 9 a § i LSS. I 9 § 2 st. framgick att man i 

vissa fall hade rätt till personlig assistent. 9 a § utgjorde ett förtydligande av vad som i 

9 § menades med personlig assistans och vilka som hade rätt till den. 9 a § första och 

andra stycket lydde: 

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer 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 med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om 

den funktionshindrade (grundläggande behov). 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har 

även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte 

tillgodoses på annat sätt. 

De grundläggande behoven utgörs enligt paragrafen av hjälp med personlig hygien, 

måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om den funktionshindrade. I propositionen från 1995 befäste 

regeringen den tolkning som Försäkringskassan gjort av begreppets innebörd när det 

kom till bedömning av behov av personlig assistans. Denna var att det hjälpbehov på 

minst 20 timmar per vecka som krävdes för att över huvud taget få rätt till 

assistansersättning i form av personlig assistans endast skulle utgöras av 
                                                
39 Se bl.a. Prop. 1992/93:159 s.53 samt Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU15 s. 12. 
40 Prop. 1995/96:146 s.1. 
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grundläggande behov, och kunde inte vara en kombination mellan grundläggande 

behov och ”andra personliga behov” (se avsnitt 3.3).41 Detta fick konsekvensen att 

tolkningen av vad som utgjorde grundläggande behov blev av ännu större vikt, i och 

med att det för den enskilde står och faller med att ”nå upp” till de krav på 

grundläggande behov som regeringen och sedermera HFD och Försäkringskassan har 

ställt upp för att få rätt till personlig assistans.  

3.2 TOLKNING AV BEGREPPET 
Som det beskrivits ovan har tolkningen av begreppet grundläggande behov varit av 

största vikt vid bedömningen av huruvida en person har rätt till hjälp genom personlig 

assistans eller inte. Denna tolkning har gjorts i olika led genom förarbeten och 

lagstiftning, domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och sedan genom 

rättsliga ställningstaganden från Försäkringskassan utifrån HFD:s domskäl. I 

förarbetena, framför allt prop. 1992/93:159, framgick att det inte bara ska röra sig om 

ett grundläggande behov per se, utan att ”Assistansen skall vara förbehållen krävande 

eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig 

karaktär”42. Denna mening har varit föremål för tolkning i många olika fall i HFD, där 

det har varit upp till domstolen att avgöra om hjälpbehovet har varit av den karaktär 

som avses i förarbetena för att kunna anses utgöra grundläggande behov. I ett numera 

välkänt rättsfall från 2012 behandlade HFD frågan om huruvida varma bad och 

massage kunde vara ett sådant behov.43 Personen i fråga hänvisade till citatet ovan 

och menade att hennes behov av en särskild massage och varma bad var av väldigt 

personlig karaktär och valet av personer som utförde behandlingen hade betydelse för 

hennes integritet. HFD valde dock inte att gå på hennes linje utan såg behandlingen 

som en som var förbehållen insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 

skulle därför inte anses som ett grundläggande behov. Försäkringskassan tolkade 

sedermera denna dom som att samtliga insatser som skulle tillgodoses av HSL (även 

egenvård) inte skulle anses som ett grundläggande behov, däribland sondmatning – 

vilket ledde till stora konsekvenser för en stor skara människor.44  

                                                
41Prop. 1995/96:146 s. 13 f. 
42 Prop. 1992/93:159 s. 64. 
43 HFD 2012 ref. 41. 
44 Försäkringskassans Vägledning 2003:6 Version 14 s. 103 f. och Nordmark, Mikael. Debattinlägg i 
Dagens samhälle. 2018-02-16. (Prejudikatet HFD 2012 ref. 41 har dock blivit inaktuell genom en ny 
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Begreppet grundläggande behov har alltså från starten varit oerhört avgörande för de 

enskilda som haft ett hjälpbehov, och i och med dess vida tolkningsmöjligheter har de 

vägledande rättsavgörandena från HFD haft stor betydelse för de enskilda. Man kan i 

vissa av dessa avgöranden på senare tid skönja en snävare tolkning av begreppet 

grundläggande behov. I exempelvis RÅ 2009 ref. 57 fastställdes att en man som var 

förlamad på halva kroppen och behövde hjälp i många intimsituationer, inte hade 

tillräckligt omfattande hjälpbehov att han var berättigad till personlig assistans. Man 

kunde dock fastställa att de hjälpbehov han faktiskt hade var av arten grundläggande 

behov, men i och med att domstolen bedömde att behoven inte var tillräckligt 

omfattande fick mannen inte rätt till någon personlig assistans alls.45 Vidare har man i 

ett avgörande från 2015 avgränsat det grundläggande behovet ”annan hjälp som 

förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” till att endast omfatta 

personer med psykiska funktionshinder,46 vilket även det blev en åtstramning av vad 

grundläggande behov innebär.  

3.3 ”ANDRA PERSONLIGA BEHOV” 
Som nämnts tidigare skiljer man i lagstiftningen på grundläggande behov och andra 

personliga behov. Det är i 9 a § andra stycket LSS som detta framgår. Denna 

särskiljning får betydelse i bedömningen av antalet assistanstimmar som ska tilldelas 

varje enskild person. För att personlig assistans över huvud taget ska vara aktuellt 

krävs att det grundläggande behovet uppgår till minst 20 timmar per vecka. Om detta 

krav uppnåtts krävs alltså inte att de övriga behoven är grundläggande för att man ska 

bli berättigade fler assistanstimmar. Detta innebär att man kan ha behov som är 

grundläggande och kräver assistans 30 timmar i veckan, och utöver dessa 30 timmar 

andra behov som kräver ytterligare 30 timmar. Man har då rätt till 60 timmar 

personlig assistans per vecka.  

Begreppet ”andra personliga behov” är väldigt brett och opreciserat i lagtexten. Det 

kan vara svårt för en enskild att veta exakt vilka behov hen har rätt att få 

assistansersättning för, vilket skulle kunna ses som en brist i den formella 

rättssäkerheten när det kommer till utformningen av lagstiftningen. Emellertid kan det 
                                                                                                                                      
vägledande dom, HFD mål 682-17, i vilken HFD förtydligar att all egenvård inte behöver hindra rätten 
till personlig assistans.). 

45 RÅ 2009 ref. 57. 
46 HFD 2015 ref. 46. 
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vara av betydelse för den materiella rättssäkerheten enligt Bäckman eftersom det 

öppnar upp för individuella bedömningar, något som är en förutsättning för att varje 

enskild ska få det stöd hen behöver.47 Det är alltså upp till rättstillämpningen att tolka 

begreppet, varefter Försäkringskassan tolkar domarna och redovisar vad de kommit 

fram till i sina rättsliga vägledningar.  

Ett begrepp som fått stor betydelse i och med tolkningen av ”andra personliga behov” 

är kvalificerade behov, vilket behandlas i kapitel 4 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Bäckman, (2018) s. 324.  
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4 KVALIFICERADE BEHOV 

4.1 KORT HISTORIK 
I och med lagtextens utformning krävdes ett förtydligande om vad som skulle räknas 

som ”andra personliga behov”. I de ursprungliga förarbetena poängterades att 

assistansersättning även skulle ges för kvalificerade behov utöver de grundläggande, 

exempelvis hjälp att komma ut i samhället, hjälp för att kunna behålla ett arbete eller 

studera, eller annat som kan göra att en enskild inte behöver bo i ett föräldrahem eller 

på en institution.48 Detta begrep (liksom ”andra personliga behov”) verkar ha varit 

och är fortfarande ganska svåröverskådligt för rättstillämpningen, eftersom det i 

många fall har varit svårt att avgränsa på ett sätt som är självklart för dem som 

rättstillämpningen påverkar.  

4.2 SYFTET MED BEGREPPET 
I och med att begreppet ”andra personliga behov” blev ett så vidsträckt 

lagstiftningsbegrepp krävdes ett förtydligande, vilket utgjorts av kvalificerade behov. 

Det skulle enligt lagstiftaren annars bli för många behov som gick under begreppet 

”andra personliga behov”, vilket skulle bli ekonomiskt ohållbart. Därför framgick det 

redan i första propositionen till LSS att behoven i någon mån skulle vara kvalificerade 

för att vara assistansberättigade. I och med att det inte funnits någon tydlig 

avgränsning av vad som utgör kvalificerade behov har rättstillämpningen kunnat tolka 

detta. Syftet med begreppet har alltså ursprungligen varit att avgränsa antalet 

assistansberättigade behov, och i någon mån förtydliga när man faktiskt har rätt till 

assistans och inte. Det kan ses som positivt ur formell rättssäkerhetssynpunkt att det 

görs försök att förtydliga lagtekniska begrepp som har en alltför vid benämning i 

själva lagtexten. Emellertid är det oklart hur väl detta kommunicerats med de enskilda 

som befinner sig inom personkretsen för LSS. Ur materiell rättssäkerhetssynpunkt 

krävs att ett begrepp som kvalificerade behov inte står i vägen för enskildas rätt att 

åtnjuta de rättigheter som lagen erbjuder, och det kan diskuteras huruvida detta varit 

fallet i det rättsfall som följer nedan.  

 

                                                
48 Prop. 1992/93 s.159 s.64. 
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5 HFD 2017 REF. 27 
I detta kapitel kommer HFD 2017 ref. 27 att redogöras för. Rättsfallet och 

Försäkringskassans tolkning av det skapade stor dramatik, osäkerhet och otrygghet för 

många inom personkretsen för LSS. Samhällets reaktioner mot ändringarna fick stort 

utrymme i media och detta har sedermera lett till en lagändring (se avsnitt 5.7).  

5.1 OMSTÄNDIGHETERNA I FALLET 
En person (M.A.) hade ansökt om utökad assistans hos Försäkringskassan. Hon hade 

sedan tidigare blivit beviljad personlig assistans som tillgodoseddes av hennes far. 

Det M.A. ansökte om var utökad assistans för resor i bil till och från aktiviteter, där 

den personliga assistenten skulle köra bilen. För denna del fick M.A. avslag från 

kommunen med hänvisningen att hon kunde använda sig av färdtjänst istället. Detta 

överklagades av M.A. till Förvaltningsrätten som gick på M.A:s linje i frågan. 

Kommunen överklagade i sin tur och även i kammarrätten fastslogs att M.A. hade rätt 

till assistans till och från aktiviteter och att det var upp till kommunen att göra 

beräkningen för hennes hjälpbehov. När avgörandet till slut kom upp till HFD fann 

domstolen det lämpligt att gå igenom vad som skulle anses utgöra ”andra personliga 

behov” enligt 9 a § andra stycket LSS.  

5.2 HFD:S BEDÖMNING 
HFD konstaterade initialt att grundläggande behov var ett begrepp vars innehåll och 

betydelse reglerades i lagtext, medan andra personliga behov inte var det. Domstolen 

refererade till LSS förarbeten och resonemanget kring vad personlig assistans är till 

för, d.v.s. krävande och/eller komplicerade situationer. De andra personliga behoven 

var enligt HFD sådana en person kan behöva hjälp med i det dagliga livet, utöver sina 

grundläggande behov; för att kunna komma ut i samhället, studera eller arbeta.49 

Domstolen konstaterade vidare att när en kommun ska göra bedömningen av antalet 

assistanstimmar en person är berättigad till, ska hela behovet räknas in. Det vill säga 

att när man väl fastställt att en person är berättigad till assistans enligt 9 § LSS för 

sina grundläggande behov, ska även de andra behoven räknas in vid beräkning av 

antalet timmar.  

                                                
49 HFD 2017 ref. 27 s.2. 
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Vidare redogjorde domstolen för 9 a § som tillkom år 1996 (se avsnitt 3.1), och 

hänvisade till propositionen som påpekade att personer som i mångt och mycket 

skulle kunna klara sig själv och som endast har behov av motivations- och 

aktiveringsåtgärder inte skulle vara berättigade personlig assistans. Domstolen 

hänvisade även till Socialutskottets betänkande från 1995 som poängterade kravet på 

kvalificerade behov av hjälp i situationer för att kunna få assistansersättning för 

”andra personliga behov”.50  

Utifrån detta drog domstolen slutsatsen att alla ”andra personliga behov” inte utgjorde 

kvalificerade behov, och kunde därmed inte vara grundande för personlig assistans; 

”Detta krav får anses innefatta att den personliga assistentens insats ska ha en direkt 

och konkret koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet” 51 (min 

kursiv). Domstolens nästa steg var således att avgöra huruvida M.A: s hjälpbehov 

under transporterna var kvalificerat. Det som enligt HFD talade för handlade om 

hennes känslighet för förändringar, vredesutbrott och oförmåga att följa instruktioner. 

Det som talade mot var att hon hade klarat av att åka färdtjänst på gymnasiet och att 

den som skulle köra bilen inte skulle ha möjlighet att hjälpa henne på ett enligt HFD 

kvalificerat sätt. Att en personlig assistents blotta närvaro kunde inverka lugnande och 

stöttande för M.A. ansågs inte vara en hjälp som var kvalificerad.52  

Efter detta ställningstagande bedömde HFD att M.A. inte skulle ha rätt till personlig 

assistans under den tid hon förflyttade sig mellan aktiviteter, eftersom det 

hjälpbehovet inte kunde anses vara kvalificerat. Denna bedömning gav upphov till 

stora reaktioner som ska redogöras för nedan.  

5.3 FÖRSÄKRINGSKASSANS TOLKNING 
Försäkringskassan var, då som nu, tvungen att följa HFD:s vägledande domar och 

justera sina rättsliga ställningstaganden efter dem. Syftet med de rättsliga 

ställningstagandena är dels att tjäna som vägledningar för de tjänstemän som ska 

tillämpa lagen, men också för att de som har ett hjälpbehov ska kunna följa vilka 

rättigheter de har. I just detta fall tolkade Försäkringskassan domen som en radikal 

förändring av LSS och framför allt rätten till assistansersättning. Det framgick i 

                                                
50 Socialutskottets betänkande 1995/96:SoU15.  
51 HFD 2017 ref. 27 s. 3. 
52 Ibid. 
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Försäkringskassans rättsliga ställningstagande dels att resor till och från aktiviteter 

inte utgjorde kvalificerade behov, och dels att de hade tolkat domen som att alla 

behov som inte krävde direkt, fysisk hjälp till den enskilde inte kunde vara 

kvalificerade.53 I och med detta uteslöt Försäkringskassan den hjälp som gått under 

namnen ”väntetid”54 och ”beredskap”55 från assistansersättningen. Detta innebar att 

personer som har ett tillsynsbehov under natten, men inte ett direkt hjälpbehov, inte 

skulle ha rätt till assistentersättning under nattetid exempelvis. Försäkringskassan 

insåg själv de konsekvenser som detta rättsliga ställningstagande skulle ha, och gjorde 

därför en skrivning till regeringen för att uppmärksamma dem på detta.56  

5.4 KRITIK 
Bengt Westerberg, författare till lagförarbetena till LSS, reagerade starkt på domen. 

Han konstaterade att domstolen hade frångått LSS syfte genom sitt resonemang, och 

framhävde även att det tydligt stod i förarbetena att transport var en del av ett 

kvalificerat behov.57 Även justitierådet Thomas Bull, som varit med och dömt i målet, 

gick ut i media och sa att det inte var tänkt att tolka domen på det sätt som 

Försäkringskassan gjort.58  

5.5 REGERINGENS ÅTGÄRDER 
Den första åtgärden som gjordes efter att domen kommit var att arbeta ihop ett 

lagförslag för att undvika tolkningen av domen som Försäkringskassan gjort.59 I 

propositionen framkom tydligt att det som skett sedan domen kom i juni 2017 inte har 

varit önskvärt för någon, och att ordningen ska återgå till den som rådde innan. Man 

konstaterar att LSS är en lag som i vissa skeenden har gått bättre, i andra sämre, men 

framhäver att den utveckling som skett från 2015 och kulminerat under 2017 har gått 

åt fel håll. Propositionen är ett försök till att ”ställa allt till rätta” igen, och har 

resulterat i en lagändring som trädde i kraft 1 april 2018. Lagändringen bestod i korta 

                                                
53 FKRS 2017:05 s. 1.  
54 Väntetid är den tid då en assistent är närvarande om ett eventuellt hjälpbehov skulle uppstå, 
exempelvis under natten. 
55 Beredskap är den tid då en assistent befinner sig på en annan plats än brukaren, men är redo att 
rycka in om ett hjälpbehov skulle uppstå. 
56 Försäkringskassans skrivelse till regeringen. Dnr 49577-2017. 
57 Se bl.a. Westberg, (2017). 
58 Se bl.a. Garcia, (2017). 
59 Prop. 2017/18:78. 
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drag av att det numera framgår tydligt att ”väntetid” och ”beredskap” ska utgöra 

kvalificerade behov.   
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6 ANALYS 

6.1 KONSEKVENSER AV DOMEN FÖR ENSKILDA 
Domen och det rättsliga ställningstagandet bar med sig stora konsekvenser för 

enskilda. I HFD:s avgörande konstaterades att målsägandens hjälpbehov under 

transporter till och från fritidsaktiviteter inte var utformat på ett sätt som domstolen 

kunde anse var kvalificerat, trots uppenbara tecken på att hon hade stora psykiska 

svårigheter som försvårade hennes tillvaro under resorna. Att M.A. i det här fallet 

nekades assistans vid transporter innebar rimligtvis en effekt av att det i praktiken 

blev väldigt svårt för många enskilda att ta sig ut i samhället och till olika 

fritidsaktiviteter. Något som är självklart för personer utan funktionshinder, att kunna 

ta cykeln, bussen eller en taxi, är inte lika självklart för många som har en 

funktionsnedsättning. I vissa av de fallen är det oumbärligt att ha någon med sig för 

att över huvud taget kunna interagera med samhället.  

Domen fick effekten av ett ohållbart system även för personliga assistenter, eftersom 

de i så fall bara skulle få betalt under avresa och ankomst, dvs. under den tid som 

assistenten hjälper brukaren i och ur bilen. Detta i sin tur skulle kunna innebära ett 

incitament för funktionshindrade att endast vara hemma, om det innebar att de under 

den tiden hade rätt till en personlig assistent. Ett sådant incitament, att 

fritidsaktiviteter utanför hemmet inte skulle vara ett alternativ för de som inte har fått 

beviljat assistans för den tiden, skulle minska den enskildes möjligheter att leva ett liv 

så likt andras som möjligt.  

Endast HFD:s bedömning skulle alltså ha enorm inverkan på enskilda som har behov 

av stöd enligt LSS tillvaro. Försäkringskassans tolkning av domen sträckte sig ännu 

längre än så, och begränsade all rätt till s.k. väntetid och beredskap, vilket skulle göra 

det i princip omöjligt för många assistansberättigade att leva sitt liv som de vill. Ett 

exempel kan belysa denna problematik. Anta att en brukare sover under natten, men 

kan behöva hjälp med att gå upp på toaletten även nattetid. Enligt Försäkringskassans 

ställningstagande skulle brukaren inte få assistansersättning för den tid då brukaren 

sover, utan endast under det eventuella toalettbesöket.  Detta skulle bli en omöjlig 

ekvation för både brukare och personliga assistenter, eftersom den enskilde brukaren 

inte skulle ha tillräckligt med assistansersättning för att kunna ha en assistent 
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närvarande för hela natten. Detta skulle i sin tur leda till att brukaren skulle vara helt 

lämnad åt sig själv om ett eventuellt hjälpbehov skulle uppstå, vilket skulle kunna få 

katastrofala konsekvenser.    

6.2 DOMEN OCH RÄTTSSÄKERHETEN 
Enligt vad som framkommit i denna uppsats kan man dra slutsatsen att LSS som 

lagstiftning i grunden inte har förändrats särskilt mycket sedan den trädde i kraft i 

januari 1994. Emellertid har LSS fått känna på olika ekonomiska besparingsfaser, 

bl.a. vid tillämpningen genom Försäkringskassan, vilket påverkat enskilda i både 

högre och lägre grad.   

Det prejudicerande med HFD 2017 ref. 27 blev en vägledning i hur en bedömning av 

”andra personliga behov” skulle göras. HFD utgick från förarbeten och tog upp rätten 

att få assistans utöver de grundläggande behoven om exempelvis personen behöver 

hjälp för att komma ut i samhället. Som nämnts tidigare poängterade HFD även att det 

i Prop. 1995/96:146 framgått att personer som endast behövde aktiverings- eller 

motiveringsåtgärder inte skulle vara berättigade personlig assistans. 60 

Utifrån detta konstaterade alltså HFD att det krävdes att de andra personliga behoven 

skulle vara kvalificerade för att rättfärdiga assistansersättning, vilket skulle anses 

innefatta att ”den personliga assistentens insats ska ha en direkt och konkret koppling 

till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet” 61. Frågan jag ställer mig är om 

HFD tolkade ordet ”kvalificerade” i ljuset av LSS syfte. Om man ser till avsnitt 2.2 i 

denna uppsats framgår tydligt att LSS syfte är, och alltid har varit, att personer med 

grova funktionshinder ska kunna leva ett liv så likt andras som möjligt. När HFD i det 

här fallet tolkade användningen av ordet kvalificerad i den riktning att det inte räcker 

med en närvaro av en person som inverkar lugnande på den hjälpbehövande samt 

förflyttar personen till och från aktiviteter, utan att hjälpen behöver vara ännu mer 

kvalificerad än så, frångick HFD enligt min mening LSS syfte.  

Det är intressant att fråga sig varför HFD valde just den linjen i målet, och landade i 

beslutet att M.A. inte hade rätt till utökad assistans, när det uppenbarligen fanns plats 

för andra tolkningar av begreppet. Att kunna ta sig till fritidsaktiviteter och 

                                                
60 Se avsnitt 5.2. 
61 Se fotnot 51. 
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umgängestillfällen är en fundamental pusselbit i att känna sig som en del av ett 

samhälle, och som en del i ett sammanhang överlag. Att frånta någon den möjligheten 

strider i allra högsta grad mot LSS syfte anser jag. Här kan man i enlighet med 

Kjønstads syn på rättssäkerhet urskilja att rättssäkerheten i den meningen att 

rättsväsendet ska fatta ”rätt” beslut haltar i HFD 2017 ref. 27. Detta i och med att ett 

beslut som inte är förenligt med syftet med lagstiftningen omöjligt kan vara ett 

rättfärdigat beslut. 

Ett av argumenten som HFD tog upp mot att M.A. skulle beviljas assistans var att hon 

hade använt sig av färdtjänst på gymnasiet. Det faktum att en person som är 

funktionsnedsatt i den grad att hon behöver hjälp större delen av sin tid har klarat av 

att göra något vid ett skede i livet, innebär inte detta att det kommer fortsätta vara så 

livet ut. I funktionsnedsattas fall är det vanligt att förhållanden förändras och att saker 

som inte varit ett hinder förut vid ett senare tillfälle blir svåra att klara av över huvud 

taget. Det är enligt min mening ett märkligt argument som HFD tog upp, eftersom det 

är de förhållanden som råder vid beslutsfattandet som ska ligga till grund när man 

beslutar om assistans, och inte de som var för handen tidigare. Det framgick inte i 

domskälen vilka orsaker som låg bakom att M.A. inte åkte med färdtjänst längre, men 

däremot framgick att hon kunde få vredesutbrott, var känslig för förändringar samt 

inte kunde ta instruktioner. Om M.A. tvingades åka med färdtjänst istället för en 

personlig assistent skulle detta alltså i praktiken kunna leda till att en 

färdtjänstchaufför fick hantera ett raseriutbrott och sedan släppa av en flicka på en 

plats varifrån hon inte skulle veta hur hon skulle ta sig.  

Detta är ett exempel på hur HFD:s dom i realiteten skulle ha en inverkan på personers 

materiella rättssäkerhet, alltså hur lagstiftningen och rättstillämpningen påverkar 

enskilda i praktiken. Enligt Bäckman är det möjligt att se LSS förarbeten både ur ett 

materiellt och ett formellt rättssäkerhetsperspektiv. Med detta menar hon att det i LSS 

förarbeten går att urskilja att lagstiftaren haft för avsikt att tillförsäkra den enskilde 

rättssäkerhet i den mening att de beslut som tas ska beslutas enligt lagen och dess 

syfte, så att varje enskild får det de har rätt till, alltså en materiell rättssäkerhet. Den 

formella rättssäkerheten i LSS utgörs enligt Bäckman av att den enskilde ska kunna 
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förlita sig på en förutsebarhet inom lagstiftningens och rättstillämpningens gränser, 

vilket korrelerar med legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen.62 

I fallet med M.A. vill jag understryka att det hade varit svårt som enskild att förutse 

att HFD skulle döma som de gjorde, vilket är ett exempel på hur HFD:s bedömning 

även går att ifrågasätta utifrån en formell rättssäkerhetssynvinkel.  

6.3 DOMENS PREJUDICERANDE EFFEKT 
Det är även intressant att ställa sig frågan om huruvida domstolen i det här fallet har 

reflekterat över den prejudicerande och normerande effekt som dess domslut har. 

Detta må vara en hårdragen frågeställning, men ändå rätt adekvat i och med att domen 

faktiskt blev ett objekt för tolkning av Försäkringskassan som ställde hela LSS 

tillämpning på ända. Uppenbarligen hade inte domstolen för avsikt att domen skulle 

få den effekt på Försäkringskassans tillämpning av lagen som den fick, för som det 

beskrevs ovan gick ett av justitieråden i målet ut i media och fördömde 

Försäkringskassans sätt att tolka domen.  

För mig blir det besynnerligt att reflektera över hur resonemanget kan ha förts i HFD 

då domslutet beslutades. Om domstolen visste på förhand hur domen skulle tolkas av 

Försäkringskassan, skulle den ha resonerat annorlunda då? Eller uttryckt sig på ett 

annat sätt? Jag beredd att besvara frågorna jakande.   

6.4 SLUTSATS 
Utifrån vad som framkommit i föregående framställning drar jag slutsatsen att HFD:s 

domskäl i HFD 2017 ref. 27 inte korrelerar med LSS syfte, vilket är att varje enskild 

person med omfattande funktionshinder ska kunna leva ett liv så likt andras som 

möjligt. Detta är i sig problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, både ur formell 

och materiell synpunkt, eftersom enskilda ska kunna känna sig trygga med att en 

rättighetslagstiftning håller sig inom ramarna för dess syfte.  

 

 

                                                
62 Se avsnitt 1.5.2. 
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7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Hur ska man kunna säkerställa att rättstillämpningen håller sig till bedömningar som 

är rättssäkra både ur materiell och formell synvinkel när det kommer till bedömningar 

enligt LSS? Kanske krävs det ännu tydligare lagförarbeten och direktiv kring vilka 

värden som ska skyddas, vilket det verkar som att regeringen nu har tagit tag i, i och 

med den nya propositionen och lagstiftningen. För även om ett beslut är rättssäkert i 

formell mening, dvs. lika för alla, så blir det inte rättssäkert varken i formell eller 

materiell mening om man börjar omtolka begrepp som kvalificerade hjälpbehov i 

banor som inte följer syftet med en lagstiftning. Detta särskilt med tanke på att vi i det 

här fallet har att göra med en rättighetslagstiftning, där människors levnadsstandard 

och livsvillkor i vissa hänseenden står och faller med beslut i enlighet med 

lagstiftningen.  

En sida av LSS som lagstiftning och tolkningsobjekt är att det är en författning som 

förändrade människors liv i mångt och mycket, och till stora delar har varit en 

framgångssaga och en stolthet för Sverige. En annan sida är den mer sorgsamma, med 

nedskärningar i budget, och uppmaningar till Försäkringskassan att minska 

assistanstimmar. Denna sorgsamma sida blev år 2017 så stark att hela LSS 

kompromissades med. Regeringen insåg vad som hade hänt och skyndade sig att 

”städa upp” genom att föreslå en ny lag som rättade till vad som blivit fel. Den nya 

lagstiftningen är ett steg i rätt riktning, men det är på ett sätt sorgligt att det var 

tvunget att bli så mörkt innan lagstiftaren beslutade sig för att göra LSS en mer trygg 

och ljus lagstiftning igen.  
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