
 
 
 

TEL VXL: 08-508 866 00  /  FAX: 08-508 866 66  /  ORG.NR: 80 20 06-1704 

BESÖK: Industrivägen 7  /  POST: Box 1181, 171 23 Solna 

E-POST: fub@fub.se  /  WEBB: www.fub.se 

Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål 2017 ref 27 om personlig assistans och 

regeringens åtgärdspaket  
I en dom från i somras slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att personlig assistans endast ges under 
transport om den enskilde har ett kvalificerat behov av stöd eller hjälp under själva resan. Som kvalificerat 
stöd räknas inte närvaro av assistent, muntligt stöd eller instruktioner.  
Försäkringskassan har slagit larm om att domen medför att enskilda inte längre kan beviljas personlig 

assistans för väntetid och beredskap. Med anledning av detta presenterade Åsa Regnér den 14 

november regeringens åtgärdspaket. 

I åtgärdspaketet formuleras följande lagförslag som regeringen ska lämna till riksdagen.   
1. Fortsatt beviljande av personlig assistans för väntetid och beredskap. Försäkringskassan har 

tidigare beviljat personlig assistans under dygnsvila och mellan insatser i form av väntetid och 

beredskap. Lagförslaget innebär ingen utvidgning jämför med tidigare praxis utan bara att 

tidigare ordning, före domen i somras, återställs. Lagändringen föreslås träda i kraft under våren 

2018. 

2. Tillfälligt stopp för Försäkringskassans tvåårsomprövningar. För att dämpa påverkan av den 

snabba praxisförändringen och förhindra att ytterligare ny praxis får genomslag innan LSS-

utredningen har kommit till sina slutsatser, föreslås att tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas. 

Det är inte klart hur länge denna tillfälliga lagändring kommer gälla. Regeringen skriver att frågan 

om tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att LSS-utredningen tas om hand av 

regeringen. LSS-utredningen ska vara färdig den 1 oktober 2018. Lagändringen föreslås träda i 

kraft under våren 2018.   

3. Kommunen ska informera om LSS. Till kommunens uppgift hör redan idag att fortlöpande följa 

upp vilka som omfattas av LSS och att verka för att de som tillhör personkretsen får sina behov 

tillgodosedda. För att säkerställa att personer som får beslut om avslag eller indrag av statlig 

assistansersättning får information om rättigheterna enligt LSS föreslås att kommunerna blir 

skyldiga att informera personer som får sådana beslut från Försäkringskassan om detta. 

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.  

4. Återställning av tidigare möjlighet för enskilda som har beviljats assistansersättning med ett 

högre belopp än schablonbeloppet, att få täckning för sina kostnader även då kostnaderna 

varierar mer över tid. När Försäkringskassan den 1 oktober 2016 övergick till att betala ut 

assistansersättning i efterskott innebar det minskad flexibilitet för enskilda som har beviljats ett 

högre timbelopp än schablonbeloppet. För att korrigera för detta föreslår regeringen att 

Försäkringskassan ska göra en slutlig avstämning efter utgången av den tidsperiod för vilken det 

högre beloppet har beviljats. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.  

Åsa Regnér aviserade även att det kan komma ytterligare lagförslag när Försäkringskassan och 
Socialstyrelsen i december 2017 har slutfört sina analysuppdrag av tidigare domar från Högsta 
förvaltningsdomstolen.   
Regeringens besked innebär en viss lättnad för de personer som väntar på omprövningsbeslut från 
Försäkringskassan. Det är dock långt ifrån tillräckligt för att säkerställa goda levnadsvillkor för alla som 
omfattas av LSS.  Åtgärdspaketet påverkar exempelvis inte dem som redan fått sin assistans indragen och 
vi vet ännu inte hur regeringen väljer att hantera de tidigare domar som kraftigt inskränkt utformningen 
av samtliga LSS-insatser.  
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