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Redovisning av svar på uppdrag om att 
utreda hur beslut om personlig assistans kan 
bli mer tillåtande än rättspraxis  

Förslag till beslut  
1. Nämnden för funktionsstöd godkänner förvaltningens redovisning om hur 

beslut angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis.  

2. Nämnden för funktionsstöd förklarar uppdraget från den 15 juni 2022 § 150 

fullgjort.  

Sammanfattning  
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur beslut angående personlig 

assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis. 

Förvaltningen har sett över de juridiska förutsättningarna gällande mer tillåtande 

bedömningar än rättspraxis. Förvaltningen bedömer att det inte finns möjlighet att göra 

mer tillåtande bedömningar än rättspraxis med stöd av LSS. Tre alternativ redovisas.  

Förvaltningen beskriver också det delade huvudmannaskapet för personlig assistans samt 

redogör för utredningar, direktiv och ny lagstiftning inom området personlig assistans.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att ingen ändring avseende vägledande dokument, 

riktlinje eller särskilt stöd enligt 4 kap 2 § SoL bör göras. Detta med anledning av de nya 

lagändringar som träder i kraft 1 januari 2023 och som medför förändrade bedömningar 

och att fler personer kommer att ha rätt till personlig assistans samt med beaktande av det 

delade huvudmannaskapet. Om nämnden skulle fatta beslut om personlig assistans som är 

mer tillåtande än rättspraxis är förvaltningens bedömning att det finns en risk att nämnden 

övertar en annan huvudmans ansvar vilket inte är lagligt enligt 2 kap. 2 § kommunal-

lagen. Det skulle även förskjuta kostnaden från stat till kommun.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Vid varje ansökan om insats görs en individuell prövning. Uppdraget från nämnden är att 

utreda hur beslut angående personlig assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis. 

Oavsett om det avser att förvaltningen ska bli mer tillåtande när det gäller all assistans 

eller gällande ett eller flera behov, grundläggande eller övriga, är förvaltningens 

bedömning att mer tillåtande beslut än rättspraxis när det gäller insatsen personlig 

assistans skulle innebära ökade kostnader för nämnden.  

Förvaltningen för funktionsstöd 
Myndighet och socialpsykiatri 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-09-23 

Diarienummer N161-1038/22 

 

Handläggare 

Anneli Jonebrant och Christopher Runeberg 

Telefon: 031-365 00 00 (växel) 

E-post: anneli.jonebrant@funktionsstod.goteborg.se 
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Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension  
Personlig assistans är en av de tio insatser som regleras i lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som 

ges av ett begränsat antal personer. I förarbetena framhålls att den enskilde kan ges 

mycket goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin egen livssituation 

om stöd och hjälp kan lämnas i form av personlig assistans och anordnas på det sätt som 

den enskilde finner bäst. Det anges att med personlig assistans kan den enskilde ges frihet 

att själv bestämma om i vilka situationer och vid vilka tillfällen som hjälpen ska ges. Det 

framhålls också att för vissa personer kan hjälp som ges samlat i olika situationer och 

verksamheter vara ett viktigt medel för att undvika isolering och passivitet och för att 

kunna delta i både planerade och spontana aktiviteter.  

Insatsen personlig assistans, som ärendet avser, har således påverkan på förutsättningarna 

för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Rätten till ett 

självständigt liv är ett rättighetsområde i Göteborgs Stads program för full delaktighet för 

personer med funktionsnedsättningar och ärendet har även koppling till andra 

rättighetsområden, såsom rätten till en meningsfull fritid. Ärendet berör både barn och 

vuxna. 

Samverkan  
Information lämnas i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 12 oktober 

2022. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag nämnden för funktionsstöd 2022-06-15 1§ 150 

2. Yrkande angående personlig assistans från V, Fi, MP och S 2022-05-16 
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Ärendet  
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur beslut angående personlig 

assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis. I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar 

förvaltningen sitt svar på uppdraget.  

Beskrivning av ärendet  
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur beslut angående personlig 

assistans kan bli mer tillåtande än rättspraxis.  

Förvaltningen redovisar i detta avsnitt de juridiska förutsättningarna gällande att bli mer 

tillåtande än rättspraxis. Förvaltningen inleder med att beskriva hur det fastställs hur lagar 

ska tolkas och går sedan vidare till att beskriva relevant praxis. Därefter beskrivs om det 

finns möjlighet att göra mer tillåtande bedömningar än rättspraxis med stöd av LSS. 

Slutligen redovisas tre alternativ som förvaltningen har identifierat.  

Förvaltningen ger i detta avsnitt även en beskrivning av det delade huvudmannaskapet för 

personlig assistans samt en beskrivning av utredningar, direktiv och ny lagstiftning inom 

personlig assistans.  

Juridiska förutsättningar gällande att bli mer tillåtande än rättspraxis 

Enligt 1 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) utövas den offentliga makten under lagarna. 

Detta ger uttryck för den så kallade legalitetsprincipen vilket innebär att kommunen ska 

besluta i enlighet med lagen i sin myndighetsutövning. Samma princip finns även 

uttryckligen reglerad i 5 § förvaltningslagen (2017:90) som anger att en myndighet endast 

får vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. 

Rätten till bistånd regleras i första hand i 4 kap. 1 § SoL (2001:453) och i 7 § LSS 

(1993:387). Den som har rätt till bistånd enligt SoL ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå 

och den som har rätt till bistånd enligt LSS ska tillförsäkras goda levnadsvillkor genom 

biståndet. 

Lagar tolkas med stöd av förarbeten och vägledande domar 

Hur lagarna ska tolkas fastställs bland annat genom de utredningar som ligger till grund 

för lagändringar, så kallade förarbeten, och avgöranden av domstolar, så kallad praxis. 

Olika domar har olika vägledande (prejudicerande) värde. Ju högre instans desto högre 

vägledande värde. Högsta Förvaltningsdomstolens domar är mest vägledande och därefter 

kammarrätternas domar. Förvaltningsrättens domar anses i princip inte ha något 

vägledande värde. 

Praxis endast kan tillkomma i de fall som den enskilde inte är nöjd med det beslut som 

den har fått, och överklagar det, varpå domstolen prövar om kommunen har gjort rätt eller 

om den enskilde har rätt till insatsen. I de fall där kommunen beviljar en insats trots att 

den inte måste göra det så blir det aldrig föremål för prövning av domstol.  

Exempel på relevant praxis 

Vad gäller frågan om vilken praxis som är mest vägledande för bedömningen av rätten till 

personlig assistans, så är det svårt att ge ett heltäckande svar utifrån att det är ett så pass 

omfattande område.  

Enligt lagtexten så avses med personlig assistans personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder 
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behöver hjälp med andning, 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). Hjälp med andning eller med måltider i form 

av sondmatning ska anses som sådant stöd, oavsett hjälpens karaktär.  

I stycket räknas sex grundläggande behov upp. Ett mycket stort antal delfrågor kan 

aktualiseras inom respektive behov.  

Till exempel kan det grundläggande behovet hygien bland annat innefatta frågor rörande 

toalettbesök, blöjbyte, skötsel av stomipåse och kateter, handtvätt, dusch, rakning, 

tandborstning, nagelklippning och hårklippning. Vid bedömningen av om det är fråga om 

ett grundläggande behov ska förvaltningen även beakta hur privat och känsligt för den 

personliga integriteten den enskildes stödbehov är. Som exempel kan nämnas att hjälp 

med att applicera tandkräm på tandborsten vanligtvis inte anses tillräckligt integritetsnära 

för att betraktas som ett grundläggande behov, medan fysisk hjälp med själva 

tandborstningen kan göra det. Detta innebär att det kan uppstå en stor mängd olika 

rättsliga frågor vid bedömningen av rätten till personlig assistans. Den som har rätt till 

personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för 

andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt, vilket aktualiserar ytterligare 

rättsfrågor.   

Att lagtexten är mycket allmänt hållen och saknar konkret vägledning avseende hur 

bedömningen av rätten till personlig assistans ska göras innebär att rättsläget till stor del 

har utvecklats genom rättspraxis.  

Relevant praxis gällande behovet hygien 

Som exempel på frågor som har förtydligats genom rättspraxis de senaste två åren inom 

området hygien kan förvaltningen nämna följande:  

• Kammarrätten i Stockholm har den 4 oktober 2019 funnit att insmörjning i syfte 

att behandla eksem ska anses hänförligt till det grundläggande behovet hygien 

trots att det inte syftar till att hålla kroppen ren, eftersom insmörjningen utgör ett 

sådant privat och integritetsnära moment att den enskilde har ett särskilt intresse 

av att kunna bestämma vem som ska utföra hjälpen och hur den ska ges.1  

• Kammarrätten i Stockholm har den 7 maj 2020 konstaterat att alla insatser 

avseende sådana moment som direkt berör blåstömning är av en sådan 

integritetskänslig och privat karaktär att de får anses vara innefattade i begreppet 

personlig hygien och därför ingår i de grundläggande behoven. Tid för hjälp med 

tömning av kateterpåse skulle därför beaktas som ett grundläggande behov.2  

• Kammarrätten i Göteborg har den 29 januari 2021 prövat frågan om behov av 

hjälp med lavemang utgör ett grundläggande behov som berättigar personlig 

assistans. Kammarrätten bedömde att alla moment som direkt berör 

tarmrengöring anses innefattade i begreppet personlig hygien och att i princip 

samtliga moment under lavemanget där assistenten i det aktuella fallet var 

närvarande tillsammans med den enskilde var av så privat och integritetskänsligt 

slag att de kunde berättiga till insatsen personlig assistans.3 

 
1 Mål nr 3442-19  
2 Mål nr 6926-19 
3 Mål nr 143-20 
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Bedömningen av rätt till personlig assistans 

Bedömningen av rätten till personlig assistans kan sägas innehålla två olika typer av 

frågeställningar. Förvaltningen måste dels ta ställning till om det åberopade behovet är av 

sådan integritetsnära och känslig karaktär att det kan betraktas som ett grundläggande 

behov (här kallad rättsfråga). Därefter måste förvaltningen även ta ställning till om det 

underlag som har lämnats in är tillräckligt för att den enskilde ska anses ha gjort sannolikt 

att hen har ett sådant stödbehov som görs gällande (här kallad bevisfråga).  

Medan rättsfrågor lämpar sig väl att utreda genom att studera rättspraxis får förvaltningen 

sällan vägledning av rättspraxis vid bevisfrågor, annat än genom generella uttalanden om 

hur till exempel ett läkarintyg som baserar sig uteslutande på den enskildes egna 

uppgifter ska värderas. 

Möjliga alternativ 

Om nämnden skulle frångå gällande lagstiftning, förarbeten och praxis så riskerar detta 

att strida mot den nyss nämnda legalitetsprincipen. Det skulle även strida mot nämndens 

egen riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning (beslutad av 

nämnden 2021), i vilken det står att verksamheterna ska bygga sina beslut på rättspraxis 

genom att följa förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Denna skulle i så fall behöva 

ändras. 

Det finns inte heller någon regel i LSS som ger kommunen mandat att besluta om en mer 

tillåtande tillämpning eller ytterligare stöd. Eftersom kommunen får en statlig ersättning 

för sina kostnader enligt lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och 

service till vissa funktionshindrade skulle en mer tillåtande tillämpning av just LSS även 

innebära en snedfördelning av medel mellan landets kommuner. 

Det bedöms därför inte finnas möjlighet att göra mer tillåtande bedömningar av insatser 

än rättspraxis med stöd av LSS. 

Det kan däremot finnas andra möjligheter. Beroende på vad det är som nämnden vill 

uppnå med uppdraget att vara mer tillåtande än rättspraxis har förvaltningen identifierat 

tre olika alternativ genom vilket det skulle kunna vara möjliga att uppnå de syften som 

nämnden vill: 

1. Inrätta ett särskilt stöd enligt 4 kap. 2 § SoL 

2. Kommunal riktlinje 

3. Vägledande dokument 

De tre alternativen är förenade med olika kostnader och både juridiska och praktiska 

frågor. 

Särskilt stöd enligt 4 kap. 2 § SoL 

Enligt 4 kap. 2 § SoL får nämnden ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 

det finns skäl för det. Med stöd av denna regel kan kommunen besluta att ge ytterligare 

stöd till sina medlemmar utöver de som följer av lagen.  

Om det som nämnden vill uppnå med uppdraget är att gå helt utöver vad som är tillåtet 

enligt gällande rätt, är detta den enda möjligheten. Eftersom ett särskilt stöd inte finns 

med i nuvarande budget skulle det behöva ytterligare finansiering.  

Det finns dock kommunalrättsliga aspekter på att inrätta ett särskilt stöd. Det behöver 

vara väldigt tydligt motiverat varför det är en angelägenhet av allmänt intresse för 
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kommunens medlemmar att inrätta ett särskilt stöd. Därmed behöver det utredas vilka de 

förväntade effekterna är samt en beräkning av vad kostnaden blir för kommunens 

medlemmar. För att stödet inte ska strida mot likabehandlingsprincipen eller bli 

godtyckligt utan kunna tillämpas likadant för alla som söker det krävs det att det ställs 

upp mycket tydliga regler för hur det ska fungera och vilka under förutsättningar som det 

ska beviljas. Det krävs en noggrann utredning och omfattande arbete för förvaltningen att 

ta fram ett förslag på ett sådant stöd.  

Efter avstämning med stadsjuristerna har dessa avrått från detta alternativ då de ser det 

som problematiskt utifrån att stödet kan sökas först efter att den enskilde har fått avslag 

på ansökan enligt LSS och SoL, och att stödet skulle beviljas utifrån SoL, som endast 

tillförsäkrar den enskilde skälig levnadsnivå, medan insatser enligt LSS syftar till att den 

enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor.  

Förvaltningen ser flera andra problem kring den faktiska tillämpningen, som kan vara av 

förvaltningsrättslig karaktär, som till exempel kring överklaganden av beslut, eller av 

upphandlingsrättslig karaktär, som till exempel att upphandlade insatser inte omfattar det 

särskilda stödet, och som kan vara svåra att förutse på förhand. Lagstiftaren har bestämt 

att beslut enligt 4 kap. 2 § SoL inte ska kunna överklagas på samma sätt som övriga 

beslut om insatser enligt SoL och LSS, vilket innebär att enskilda kommuninvånare inte 

har någon möjlighet att få ett eventuellt avslag överprövat och det finns därmed en risk 

för ett missnöje bland de som bedöms inte vara berättigade till insatsen. 

Eftersom ett beslut om att inrätta ett särskilt stöd utöver kommunens skyldigheter enligt 

lag bedöms vara av principiell beskaffenhet skulle ett sådant beslut behöva tas av 

kommunfullmäktige. 

Kommunal riktlinje 

För det fall att nämnden anser att den vill göra tydligare ställningstaganden för hur 

beslutsfattandet ska gå till, har den möjlighet att anta en riktlinje för den aktuella insatsen. 

En riktlinje kan inte gå emot gällande praxis, men kan förtydliga vad som gäller inom 

ramen för den. I en riktlinje behöver det vara en tydligare intention än i ett vägledande 

dokument/en handbok. Det krävs ett särskilt övervägande om vad som ska ingå i 

riktlinjen. 

En riktlinje kan antas av nämnden så länge som den ryms inom nämndens befintliga 

budget och ansvarsområde och inte är av principiell beskaffenhet eller av annan större 

vikt för kommunen. Då krävs beslut från kommunfullmäktige.  

Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning, 

beslutad av nämnden 2021, syftar till att precisera Göteborgs Stads inriktning gällande 

individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. I riktlinjen anges att 

verksamheterna ska bygga sina beslut på rättspraxis genom att följa 

förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Om nämnden skulle besluta om att förvaltningen 

ska vara mer tillåtande än rättspraxis (se nedan), och inte bygga sina beslut på rättspraxis 

så som det anges i riktlinjen, behöver denna riktlinje revideras. 

Det finns ingen riktlinje gällande personlig assistans, och inte heller gällande någon 

annan insats enligt LSS. Det krävs ett visst utredningsarbete för att ta fram en riktlinje 

och därefter behöver nämnden besluta om den.  
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Vägledande/stödjande dokument 

Ett alternativ kan vara att låta uppdatera de vägledande dokument, till exempel 

handböcker, som förvaltningens tjänstepersoner använder som stöd vid beslutsfattande. 

Vägledande dokument utgår från förarbeten och den vägledande praxis som finns och 

redogör endast för vad som ska beaktas och vilka överväganden som en beslutsfattare bör 

göra. Vägledande dokument tas fram av förvaltningen och innehåller inga direkta 

ställningstaganden utöver gällande rätt. 

I förvaltningen finns det vägledande dokumentet Handbok för handläggning enligt SoL 

och LSS till personer med funktionsnedsättning. Handboken är ett stöd i arbetet med den 

myndighetsutövning som syftar till att ge individuellt stöd till personer med 

funktionsnedsättning i Göteborgs Stad. Syftet med handboken är att stödja 

socialsekreterare i att utföra rättssäkra utredningar och behovsbedömningar och att beslut 

i staden ska bli så lika som möjligt när förutsättningarna är lika, utifrån 

likvärdighetsprincipen i kommunallagen. 

Ett delat huvudmannaskap för personlig assistans 

För den personliga assistansen finns vad som brukar kallas för ett delat huvudmannaskap, 

där stat och kommun har varsin roll. Statlig assistansersättning enligt socialförsäkrings-

balken (SFB) kan beviljas av Försäkringskassan när den enskilde har behov av hjälp med 

de så kallade grundläggande behoven i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. Personer 

vars behov av hjälp med de grundläggande behoven understiger detta kan i stället av 

kommunen beviljas biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 

kostnader för sådan assistans enligt LSS. En assistansanvändares hemkommun ska ersätta 

Försäkringskassan för den kostnad staten har för assistansersättningens första 20 

assistanstimmar per vecka. Det delade huvudmannaskapet motiveras i de ursprungliga 

förarbetena dels med att skydda små kommuner från stora kostnader, dels med att skydda 

enskilda mot att drabbas av kommunala budgetprioriteringar. Det är i huvudsak samma 

regler som gäller för kommunal som statlig finansierad personlig assistans. Det som 

skiljer kommunens roll från Försäkringskassans roll är att kommunen även har ett yttersta 

ansvar för att, om den enskilde vill det, utföra sådan personlig assistans som den enskilde 

har medan Försäkringskassan endast utger ekonomisk ersättning. 

Beskrivning av utredningar, direktiv och ny lagstiftning inom personlig 

assistans 

Förvaltningen vill lyfta fram att det kommer att ske förändringar inom den personliga 

assistansen inom en snar framtid.  

Ny lagstiftning 

Regeringen beslutade den 23 januari 2020 att uppdra åt en särskild utredare att se över 

vissa frågeställningar inom personlig assistans enligt LSS. Utredningens uppdrag var att 

stärka den personliga assistansen inom vissa särskilt utpekade områden. I utredningens 

uppdrag ingick bland annat att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans 

för stöd vid egenvårdsinsatser, analysera och ge förslag på hur rätten till personlig 

assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas och att göra en översyn av hur 

föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av. 

Utredningen överlämnade betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad 

rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser 

(SOU 2021:37). De förslag som utredningen lämnade syftade till att öka kontinuiteten 

och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning enligt SFB samt att 
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tillse att de präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Utredningen ledde fram till två 

propositioner vilka riksdagen nu har sagt ja till.  

Regeringen överlämnade propositionen Stärkt rätt till personlig assistans – 

grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad 

rättssäkerhet för barn (2021/22:214) till riksdagen som den 21 juni 2022 sa ja till 

propositionen. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023. Bland annat ändras vad 

som räknas som ett grundläggande behov enligt LSS. Nytt grundläggande behov blir det 

stöd som en person behöver för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, 

någon annan eller egendom. Dessutom ska insatser för att aktivera och motivera en 

person att klara av något av de grundläggande behoven hygien, måltider, av- och 

påklädning och kommunikation med andra, räknas som en del av hjälpen med just det 

grundläggande behovet. Ett grundläggande behov som tas bort ur LSS är ”annan hjälp 

som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning”. Det 

kommer i stället att regleras genom andra bestämmelser. Det införs ett schablonavdrag för 

föräldraansvar, så kallat föräldraavdrag. I samband med att riksdagen beslutade om att 

säga ja till propositionen beslutade riksdagen även om att skicka med tre uppmaningar, så 

kallade tillkännagivanden, till regeringen om att: 

- Det bör gå att göra undantag från bestämmelsen om schablonavdrag. 

- Det bör införas en särskild bestämmelse om att barnets bästa ska beaktas i fråga 

om personlig assistans enligt LSS. 

- Lagstiftningen bör följas upp och utvärderas bland annat för att säkerställa 

kvalitet och motverka fusk. 

Regeringen överlämnade också propositionen Stärkt rätt till personlig assistans vid behov 

av egenvård (2021/22:244) till riksdagen som den 21 juni 2022 sa ja till propositionen. 

Lagändringarna ska börja gälla 1 januari 2023. En definition av egenvård införs i en ny 

lag. Regeringen eller den som myndighet som regeringen bestämmer får vidare rätt att 

besluta om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen inför, vid och efter en 

bedömning av egenvård. Det införs också ett nytt grundläggande behov i LSS som gäller 

stöd som behövs under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som 

innebär fara för en persons liv eller en överhängande och allvarlig risk för hans eller 

hennes hälsa. Behov av hjälp som gäller sådant stöd ska vara helt assistansgrundande och 

det ska inte göras avdrag för så kallat föräldraansvar.  

Konsekvenser av kommande lagändring 

I proposition 2021/22:214 anges tydligt att de nya bestämmelserna är avsedda att vara en 

utökning av rätten till personlig assistans och då grundläggande behov utökas till att 

omfatta fler områden samt motiverande insatser för att stötta den enskilde i att själv utföra 

handlingen kommer bedömningarna av vilka som har rätt till assistans att förändras. 

Regeringen bedömer i sin konsekvensbeskrivning att till följd av lagändringarna som 

gäller från 1 januari 2023 kommer fler personer att beviljas personlig assistans enligt LSS 

men också att fler kommer att beviljas assistansersättning enligt SFB. Ökningen bedöms 

gälla både barn och vuxna. När det gäller barn förväntas fler barn får personlig assistans i 

en lägre ålder än i dag. Vidare kommer de barn som redan har personlig assistans att 

kunna beviljas fler timmar vid ett nytt beslut.  
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Utredning om statligt huvudmannaskap 

I september 2021 gav regeringen i uppdrag åt en särskild utredare att analysera och 

föreslå hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap (dir 

2021:76). Meningen är att få fram långsiktiga och stabila förutsättningar för insatser med 

god kvalitet. Insatserna ska präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning 

och kontroll. Utredaren ska bland annat analysera för- och nackdelar med förändrat 

huvudmannaskap för personlig assistans, föreslå hur ett statligt huvudmannaskap kan 

utformas, överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap och 

lämna förslag om hur överföring och anpassningar av kommunala beslut om personlig 

assistans till assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken kan genomföras. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2023. 

LSS Utredningen SOU 2018:88, Översyn av insatser enligt LSS och 

assistansersättningen 

I utredningen finns förslag som gäller personlig assistans. Bland annat föreslås insatsen 

även fortsättningsvis vara ett personligt utformat stöd som utmärks och avgränsas från 

andra insatser i LSS genom stödets och servicens personliga karaktär där den enskilde har 

stort inflytande över vem som ger stödet. Det ska ges i olika situationer, både 

komplicerade sådana av mycket personlig karaktär men också i andra situationer när den 

enskilde är i behov av stöd. Stödet ska också ges av ett begränsat antal personer. Det 

föreslås att staten ska ansvara för den personliga assistansen, som även i fortsättningen 

ska utgöras av assistansersättning, inom ramen för förmånerna i socialförsäkringsbalken. 

Om den enskilde begär det ska kommunen svara för utförandet av personlig assistans. 

Förslagen i LSS-utredningen föreslås gälla från och med 1 januari 2022. Göteborgs Stads 

remissvar beslutades i kommunstyrelsen 2020-11-11 § 942. SOU 2018:88 står dock 

fortfarande i remissfas i lagstiftningskedjan. 

Förvaltningens bedömning   
Förvaltningen har redovisat de juridiska förutsättningarna för att vara mer tillåtande än 

rättspraxis. Förvaltningen bedömer inte att det finns möjlighet att göra mer tillåtande 

bedömningar än rättspraxis med stöd av LSS. Förvaltningen har redovisat tre alternativ. 

Nya lagändringar som börjar gälla 1 januari 2023 kommer dock att leda till att 

bedömningarna av vilka som har rätt till assistans förändras. Lagändringarna medför att 

fler personer att beviljas personlig assistans enligt LSS men också att fler kommer att 

beviljas assistansersättning enligt SFB. Det gäller både barn och vuxna. Förvaltningen 

bedömer att detta är i linje med nämndens intention så som förvaltningen har tolkat 

uppdraget.  

När det gäller ett särskilt stöd enligt 4 kap 2 § SoL har det problematiserats ur ett juridiskt 

perspektiv. Förvaltningen bedömer också att det skulle ta tid innan ett särskilt stöd i så 

fall skulle kunna börja tillämpas. Detta på grund av det omfattande utredningsarbete som 

skulle ligga till grund för ett sådant stöd samt med beaktande av den kommunala 

beslutsprocessen. Det innebär att de lagändringar som träder i kraft 1 januari kommer att 

hinna börja gälla innan ett särskilt stöd är klart och kan börja tillämpas. Det finns även en 

risk för att lagändringarna kommer att omfatta de fall som skulle kunna vara aktuella för 

det särskilda stödet.  

När det gäller framtagande av en riktlinje bedömer förvaltningen också att på grund av de 

juridiska begränsningar som har beskrivits under rubriken Juridiska förutsättningar 
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gällande att bli mer tillåtande än rättspraxis kommer en riktlinje inte att kunna leda till 

bedömningar som är mer tillåtande än gällande rätt enligt praxis.  

Oavsett förvaltningens bedömningar gällande just ett särskilt stöd och framtagande av en 

riktlinje anser förvaltningen att inga förändringar utifrån de tre beskrivna alternativen bör 

göras i nuläget, det innefattar även en eventuell förändring av ett vägledande dokument. 

Detta med hänvisning till de nya lagändringarna som i sig kommer att medföra 

förändrade bedömningar och att fler personer har rätt till assistans. De nya lagändringarna 

träder i kraft om cirka tre månader. En eventuell förändring gällande vägledande 

dokument, riktlinje eller särskilt stöd enligt 4 kap 2 § SoL skulle inte heller hinna 

genomföras och börja tillämpas innan lagändringarna träder i kraft. 

I bedömningen av huruvida beslut om personlig assistans kan bli mer tillåtande än 

rättspraxis beaktar också förvaltningen det delade huvudmannaskapet för personlig 

assistans vilket innebär att stat och kommun har varsin roll. Om nämnden är mer 

tillåtande än rättspraxis när det gäller personlig assistans anser förvaltningen att det finns 

en stor risk att nämnden övertar en annan huvudmans ansvar. Om kommunen beviljar 

mer assistans än vad som är i enlighet med rättspraxis och den enskilde på grund av detta 

bedöms ha grundläggande behov som överstiger 20 timmar i veckan är det med all 

sannolikhet så att Försäkringskassan, där beslut inte är mer tillåtande än rättspraxis, inte 

kommer att bedöma att de grundläggande behoven överstiger 20 timmar. Nämnden skulle 

genom sådana beslut överta annan huvudmans ansvar vilket inte är lagligt enligt 2 kap. 2 

§ kommunallagen. Det skulle även förskjuta kostnaden från stat till kommun.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att ingen ändring avseende vägledande dokument, 

riktlinje eller särskilt stöd enligt 4 kap 2 § SoL bör göras. Detta med anledning av de nya 

lagändringar som träder i kraft 1 januari 2023 och som medför förändrade bedömningar 

och att fler personer kommer att ha rätt till personlig assistans samt med beaktande av det 

delade huvudmannaskapet.  
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