
EXAMENSARBETE

Föräldraansvar inom personlig assistans
Hur bedöms det av domstol?

Sara Kalasniemi Walman
2015

Filosofie kandidatexamen
Rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap



 

  

  

Förord 

Jag vill passa på att tacka de personer som har betytt mycket för mig under den här studietiden.  

Först vill jag ge ett stort tack till min handledare Bertil Bengtsson som har bidragit med 
konstruktiva synpunkter och uppmuntran under hela arbetets gång. Som återvändande student 
är jag är mycket tacksam för ditt stöd. 

Jag vill även tacka min familj som har varit oerhört stöttande. Jag är medveten om att utan dig 
David och din stora insats med att ta hand om vår familj hade inte jag haft möjlighet att fullfölja 
detta arbete. Tusen tack, du är guld värd! 

Min syster Jaana har även varit till stor hjälp. Du har gett mig kloka råd och ställt upp när jag 
har behövt vägledning, vilket jag är evigt tacksam för.  

Till sist vill jag tacka mig själv för att jag äntligen är klar. Det var på tiden och ingen kan vara 
nöjdare än jag!  

 

Vendelsö i januari 2015 

 

Sara Kalasniemi Walman       

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Summary 

This paper has clarified the parental responsibility according to 6th chapter 2nd § of the Children 
and Parents Code and the child's right to personal assistance under Act on Support and Service 
to certain Impaired Persons (LSS) and Social Insurance Code (SFB). The paper has also 
investigated how the concept of parental responsibility has been valued by the court when the 
child has a disability. The paper consists of a descriptive section which examines the current 
legislation. This is followed by a study based on judgments of the Administrative Court of 
Appeal and the Supreme Administrative Court. Finally, parental responsibility is analyzed 
based on the different legislations and on the results of the study. The results have shown that 
the legislations are designed so that the distinction between the parent’s obligation to 
accommodate the disabled child’s needs and the child’s rights to receive community support 
cannot be determined. The study has shown the difficulties for courts to justify their decisions, 
due to the lack of research information to compare with on what a child without disabilities in 
a certain age group is capable of and to what extent that child requires parental assistance.



 

Sammanfattning 

Uppsatsen har klarlagt förälderns ansvar enligt 6 kap. 2 § FB samt barnets rätt till personlig 
assistans enligt LSS och SFB. I uppsatsen har även undersökts hur begreppet föräldraansvar 
värderats av domstolen när barn har en funktionsnedsättning. Uppsatsen består av en deskriptiv 
del där gällande rätt har utretts. Därefter följer en undersökning av domar från kammarrätten 
och Högsta förvaltningsdomstolen. Avslutningsvis har föräldraansvaret analyserats utifrån de 
olika lagstiftningarna samt utifrån resultatet av undersökningen. Resultatet har visat att 
lagstiftningarna är utformade så att det inte går att utläsa var gränsen går mellan 
vårdnadshavarens skyldighet att tillgodose det funktionsnedsatta barnets behov och rättighet att 
få samhällsstöd. Undersökningen av domar har visat på svårigheter för domstolarna att motivera 
sina beslut, eftersom det har saknats uppgifter att jämföra med om vad ett barn utan 
funktionsnedsättning i en viss ålder klarar av och hur stort hjälpbehovet från föräldrarna barnet 
är i behov av.   
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1 Inledning 
 

1.1 Presentation av ämnet 

I januari 1994 infördes lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om 
assistansersättning (LASS). Det är en av de största handikappreformerna som har genomförts i 
Sverige. Syftet med reformen var att försäkra att personer med stor och varaktig 
funktionsnedsättning får stöd i det dagliga livet för att kunna leva som andra.     

Personlig assistans bekostas till största delen av staten och utgifterna har ökat markant sedan 
stödformen infördes. Det är inte endast antalet personer som har beviljats personlig assistans 
enligt LASS1 som har ökat utan även antalet timmar. 1994 beviljades 6 141 personer personlig 
assistans enligt LASS med ett genomsnittligt antal timmar per vecka på 66,9. 2013 var antal 
beviljade personer 15 866 och det genomsnittliga antalet timmar var 121,2.2 Samma utveckling 
av antalet personer som har beviljats personlig assistans av kommunen har däremot inte skett, 
utan antalet personer har varit relativt jämn. För år 2013 var antalet personer 3 896.3 Det finns 
ingen nedre åldersgräns för att beviljas personlig assistans, utan barn har samma rätt som vuxna 
att ansöka om personlig assistans. I dagsläget beräknas knappt 700 barn och ungdomar under 
18 år ha beviljats personlig assistans enligt LSS och 2 900 barn enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB).4     

I förarbetena till LASS och LSS framgår att personlig assistans inte ska ersätta det 
föräldraansvar som finns enligt föräldrabalken (FB).5 Det ansvar en förälder har som 
vårdnadshavare enligt 6 kap. 2 § FB – att ansvara för barnets personliga förhållande och se till 
att barnets behov blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter 
– är detsamma oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Kommunerna och 
Försäkringskassan gör sin bedömning om ett barns rätt till personlig assistans utifrån 
huvudprincipen att ersättning endast ska beviljas för sådan hjälp som inte ingår i det normala 
föräldraansvaret.   

Både LSS och SFB är rättighetslagstiftningar, samtidigt som FB ställer krav på föräldern. Var 
går då gränsen vid normalt föräldraansvar när barnet har en funktionsnedsättning, det vill säga 
hur värderas det av domstolen?  

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är uppdelat i två delar. Avsikten är att klarlägga innebörden av 
förälderns ansvar enligt 6 kap. 2 § FB samt rätten till personlig assistans för funktionsnedsatta 
barn enligt LSS och assistansersättning enligt SFB.  
 

                                                           
1 Socialförsäkringsbalken (SFB) sedan 2011.   

2 Försäkringskassan [www.forsakringskassan.se]; Statistik och analys, Beviljad assistansersättning för december månad, 2015-01-01.  

3 Socialstyrelsen [www.socialstyrelsen.se], Personer med funktionsnedsättning: insatser enligt LSS år 2013, s. 53. 
 
4 Socialstyrelsen [www.socialstyrelsen.se], Barn med personlig assistans: möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet, s.15. 
 
5 Prop. 1992/93:159, s. 65. 
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Det andra delsyftet är att undersöka hur föräldraansvar inom personlig assistans värderas av 
kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol. Hur bedömer domstolen föräldraansvar för 
funktionsnedsatta barn och deras rätt till att kunna leva som andra när det även kan föreligga 
ett samhällsansvar för dessa barn?  
 

1.3 Metod och avgränsningar 

Uppsatsen utgår ifrån rättsdogmatisk metod, det vill säga jag kommer att beskriva vad som är 
gällande rätt inom det valda området, som den är beskriven i lagstiftning, förarbeten, rättspraxis 
och juridisk doktrin.   

Undersökningen utgår ifrån domar från kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen 
avseende personlig assistans för barn enligt LSS och SFB. Jag har valt ut 16 domar som i sin 
bedömning tagit upp begreppet föräldraansvar. Sökningen av domar har skett via den 
rättsdatabas som jag har haft tillgång till. Domar från högre instans är mer vägledande än 
förvaltningsrättsdomar, vilket är skälet till att jag inte har tagit med några ifrån 
förvaltningsrätten. Materialet från kammarrätten är ojämnt fördelat såtillvida att en stor del av 
domarna är från kammarrätten i Göteborg, medan jag enbart har hittat en lämplig dom från 
kammarrätten i Sundsvall.  

Uppsatsen tar upp domar från kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen från och med 
januari 2010 till och med oktober 2014, när denna uppsats påbörjades. Det finns domstolspraxis 
gällande personlig assistans för barn beslutade utifrån LSS och SFB. Jag har utifrån praxis valt 
denna tidsavgränsning och granskat ärenden som har beslutats av domstol från 2010 och framåt. 
Enligt befintlig praxis har inte föräldrar ansvar för att tillgodose de grundläggande behoven rent 
praktiskt för barn i tolv års ålder och därutöver, utan de grundläggande behoven bedöms på 
samma sätt som för vuxna.  De domar som finns med i denna uppsats avser därmed barn som 
är tolv år eller yngre.   
 
Antal domar i undersökningen var inte bestämt på förhand, utan det är resultatet utifrån de 
avgränsningar jag har valt. Det kan riktas viss kritik mot den utförda undersökningen, framför 
allt att den inte omfattar fler domar. Med hänsyn till att jag ville granska domar från överrätterna 
inom personlig assistans innebar det att tillgången inte var särskilt stor från början. Framför allt 
inte med tanke på den speciella inriktningen på föräldraansvar och barnets ålder som jag ville 
undersöka. Jag var dessutom tvungen under arbetets gång att utelämna flera domar då de inte 
behandlade frågan om föräldraansvar fast de hade kommit med efter den första sökningen och 
gallringen.   

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som beskriver skillnaden mellan funktionshinder och 
funktionsnedsättning. Andra kapitlet börjar med historik om FB, där det beskrivs de största 
förändringarna som har skett sedan balken infördes 1950. Därefter följer utredning av 
föräldraansvaret enligt 6 kap. 2 §. I kapitlet beskrivs även FN:s barnkonvention och konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Tredje kapitlet behandlar bakgrunden till LSS, vilka personer som kan ingå i LSS och vilka 
insatser i form av stöd och service som lagstiftningen består av. Därefter följer i kapitel fyra en 
beskrivning av rätten till personlig assistans och hur rätten ser ut specifikt för barn. I kapitlet 
beskrivs även den praxis som finns inom området.  
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Kapitel fem består av en undersökning av domar från kammarrätter och Högsta 
förvaltningsdomstolen som rör personlig assistans och assistansersättning för barn. Syftet är att 
granska hur föräldraansvaret värderas och bedöms av domstolarna.  

Frågeställningarna i syftet som framgår i början av uppsatsen belyses i analysdelen. Utifrån 
utredningen av befintlig rätt och undersökningen av domarna, försöker jag klarlägga eventuella 
brister i lagstiftningarna. Uppsatsen avslutas med mina synpunkter om lagstiftningens 
utformning.   
 

1.5 Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning 

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen sedan 2001 ett nationellt samordningsansvar för 
terminologin inom vård och omsorg, vilket innebär hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det 
ansvaret innebär att Socialstyrelsen ska samordna, publicera och förvalta termer och begrepp 
som är nationellt överenskomna och som bör användas inom dessa områden.6 

Tidigare fanns en begreppsförvirring gällande termerna funktionshinder och 
funktionsnedsättning. Dessa termer användes ibland synonymt och ibland med olika betydelser. 
Det fanns en oklarhet med vad som menades – att personer har nedsatta funktionsförmågor eller 
personer som dessutom upplever hinder i vardagen. Båda begreppen syftade till individen. För 
att benämna hinder och begränsningar i miljön användes dessutom benämningen handikapp.7   

Socialstyrelsens Terminologiråd beslutade i oktober 2007 att publicera de nya och reviderade 
begreppen. Begreppet funktionshinder uppkommer genom ett samspel mellan individ och 
miljö. Det betyder att det är den omgivande miljön som gör en person funktionshindrad, och 
innebär inte några egenskaper hos den enskilde. Begreppet funktionsnedsättning innebär en 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan uppstå efter 
sjukdom eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller 
skador kan vara av bestående eller övergående natur. Begreppet handikapp finns numera kvar i 
sammansatta ord, som t.ex. handikappolitik.8  

I uppsatsen används antingen begreppet funktionshinder eller funktionsnedsättning. 
Funktionshinder framkommer enbart i beskrivningar utifrån förarbeten, domar eller andra 
källor, där begreppet användes vid tid för publicering. Begreppet funktionsnedsättning 
förekommer däremot vid aktuella beskrivningar av personer med nedsatt funktionsförmåga.   

                                                           
6 Socialstyrelsen [www.socialstyrelsen.se], Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen. 

 

7 Ibid. 

8 Ibid. 
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2. Föräldrabalken 

 

2.1 Historik 

Föräldrabalken (1949:381) infördes i januari 19509 och behandlar rättsförhållandet mellan 
förälder och barn. Den reglerar bland annat fastställandet av faderskap, moderskapets 
fastställande vid assisterad befruktning, adoption, vårdnad, underhåll och förmynderskap.10   

Föräldrabalken (FB) var från början en sammanföring av olika lagar, däribland lagen om barn 
utom äktenskap, lagen om barn i äktenskap, lagen om förmynderskap och lagen om 
äktenskaplig börd.11 När FB infördes innebar den inte någon saklig förändring i förhållande vad 
som hade gällt tidigare, och det fanns särskilda regler om äktenskaplig respektive 
utomäktenskaplig börd. Från och med 1970 fick utomäktenskapliga barn full arvsrätt efter båda 
sina föräldrar och kom därmed att likställas med barn födda i äktenskap. Begreppen ”barn i 
äktenskap” och ”barn utom äktenskap” togs bort ur lagen 1976.12  

FB har sedan införandet ändrats ett flertal gånger, vilket har resulterat i att större hänsyn tas till 
barnets rättigheter. 1983 skedde förändringar i 6 kapitlets regler om vårdnad och umgänge med 
syfte att stärka barnets rättsliga ställning.13 Det blev möjligt för föräldrar att efter skilsmässa 
utöva vårdnaden om barnen utan särskilt domstolsbeslut. För ogifta sammanboende föräldrar 
blev det enklare att få gemensam vårdnad om barnen. Gällande umgänge med barn betecknades 
detta i första hand som ett behov för barnet som det ankom vårdnadshavaren att tillgodose så 
långt det var möjligt.14 

Ytterligare förändringar skedde 1991 gällande reglerna om vårdnad och umgänge, i syfte att 
skapa förutsättningar för att föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt ska kunna komma 
överens i vårdnads- och umgängesfrågor.15  

1994 skärptes vårdnadshavarens tillsynsansvar för sina barn samt preciserades i 
skadeförebyggande syften.16 Barns rätt att komma till tals i mål och ärenden om vårdnad och i 
mål om umgänge infördes 1996 i uttryckliga bestämmelser.  

En portalparagraf om barnets bästa infördes i 6 kapitlet 199817. Det innebar att barnets bästa 
ska komma i främsta rummet vid avgörande av alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. 
Den är tänkt som en grundval för lagens mer konkreta regler och visar att barnets bästa alltid 
ska finnas med som en utgångspunkt i bedömningen. Genom denna bestämmelse bands 

                                                           
9 SOU 1946:49; Prop. 1949:93. 

10 Saldeen, Åke; Barn- och föräldrarätt, s. 13-14.  

11 Sjösten, Mats; Vårdnad, boende och umgänge, s. 32. 

12 Ibid. 

13 Sjösten, s. 33. 

14 Ibid. 

15 Ibid. 

16 Sjösten, s. 34. 

17 6 kap. 2 a § FB.  
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regleringen även tydligare till barnkonventionen.18 I och med ändringarna i bestämmelserna 
blev det samtidigt möjligt för föräldrar som är överens att reglera frågor om vårdnad, boende 
och umgänge i form av ett avtal som godkänns av socialnämnden.19   
  
2006 genomfördes betydande ändringar i 6 kapitlet FB i syfte att förstärka barnperspektivet, 
vilket innebar att betydelsen av barnets bästa lyftes fram i kapitlet.20 Ändringen i 
portalparagrafen 6 kap. 2 a § FB förstärktes med ett stadgande som innebär att domstolen och 
socialnämnden vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästa avseende särskilt vid 
risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen 
förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av nära och god kontakt med 
båda föräldrarna.21 Genom lagändringen betonas betydelsen av föräldrarnas förmåga att 
samarbeta22. Det infördes även ett stadgande om att hänsyn ska tas till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad.23 
 
År 2010 infördes en bestämmelse i FB som anger att domstolen, när den avgör en fråga om 
umgänge mellan ett barn och en förälder barnet inte bor tillsammans med, har möjlighet att 
besluta om umgängesstöd, det vill säga att socialnämnden utser en person som ska medverka 
vid umgänget.24 Parallellt infördes i socialtjänstlagen en bestämmelse 25 som gör det möjligt för 
socialnämnden att tala med barn utan vårdnadshavares samtycke och utan att denne närvarar 
vid utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 och 8 
§ § FB.26 Samma år infördes i skadeståndslagens 3 kap. 5 § en bestämmelse som innebär 
strängare skadeståndsansvar för föräldrar med syfte av tydliggöra att de har huvudansvaret för 
sina barn och ungdomar.27 

En ny bestämmelse infördes i 6 kap. 13 a § FB som ger socialnämnden rätt att besluta om sjuk- 
och vårdinsatser för barnet i de fall barnets vårdnadshavare inte är överens om insatserna. 
Socialnämnden får besluta att åtgärden ska vidtas om det krävs utifrån barnets bästa. Åtgärderna 
kan avse psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, behandling inom öppna 
former, utseende av en kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen samt insats enligt 
LSS.28 

                                                           
18 Prop. 1997/98:7 s. 46 f. och 103. 

19 Sjösten, s. 34. 

20 Ibid. 

21 Prop. 2005/06:99, s. 6 och s. 42. 

22 Sjösten, s. 34. 

23 Prop. 2005/06:99, s. 6 och s. 45 f. 

24 Sjösten, s. 35. 

25 11 kap. 10 § SOL. 

26 Sjösten, s. 35. 

27 Ibid. 

28 Sjösten, s. 35. 
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2.2 Vårdnadsansvar enligt sjätte kapitlet  

Enligt 6 kap. 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, och ska behandlas 
med aktning för sin person och egenart. Barnet får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller 
annan kränkande behandling.29  
 
I 6 kap. 2 § framgår att den som har vårdnaden för ett barn har ett ansvar för barnets personliga 
förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavarna svarar även 
för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga 
omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I 
syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för 
att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.30  

Det fanns tidigare förslag på att ändra termen vårdnad i lagtexten till föräldraansvar, då det 
ansågs förtydliga att föräldrar har ansvar för sina barn i den mening som lagen anger. Uttrycket 
föräldraansvar ansågs dock ha nackdelar av annat slag än de som fanns för uttrycket vårdnad. 
Som exempel togs upp de fall där det juridiska ansvaret för barnet var anförtrodd någon annan 
än föräldern, där termen föräldraansvar ansågs vara motsägelsefull. Uttrycket vårdnad som 
beteckning för det juridiska ansvaret behölls därmed åtminstone tills vidare. Det ansågs vara 
lämpligt att i framtiden diskutera om det går att hitta ett bättre uttryck än vårdnad för att skilja 
det juridiska ansvaret för och den faktiska vården om ett barn.31 Sakfrågan har tagits upp vid 
senare tillfälle med förslag till ändring av termen, men bedömningen var även då att termen 
vårdnad bör behållas.32   
 
Att ha den rättsliga vårdnaden för ett barn innebär att vårdnadshavaren har både en rättighet 
och en skyldighet att se till att barnets intressen och behov tillgodoses genom personlig 
omvårdnad.33 Vårdnadshavaren har dock ingen skyldighet att själv ombesörja detta, utan 
skyldigheten består av att se till att barnet får den omsorg som krävs. En förälder behöver allt 
som oftast överlämna den faktiska vården om barnet, det som kallas för den dagliga omsorgen, 
till annan, som t.ex. förskola eller skola.34 Det betyder inte att en förälder helt och hållet kan 
lämna ifrån sig omsorgen för sitt barn till någon annan. Den som inte är vårdnadshavare men 
som vill ta emot ett barn för stadigvarande omsorg behöver ha socialtjänstens tillstånd.35   
 
  
 

                                                           
29 6 kap. 1 § FB, Prop. 1978/79:67 s. 7 och 31 f. 

30 6 kap. 2 § FB med hänvisning till 6 kap. 1 § FB. 

31 Prop. 1981/82:168, s. 21. 

32 Prop. 1997/98:7 s. 38. 

33 Agell, Anders och Saldeen, Åke; Faderskap, vårdnad, adoption, s. 52. 

34 Singer, Anna; Barnets bästa: om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, s. 101. 

35 Ibid. 
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2.3 FN:s barnkonvention och konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  

Utöver den svenska lagstiftningen finns Förenta Nationernas (FN:s) konvention om barns 
rättigheter. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Alla länder röstade för 
barnkonventionens antagande, vilket är unikt och i dag har nästan alla länder ratificerat 
barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 som ett av de första länderna.36 
Sverige har också ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som innehåller artiklar som särskilt rör barn, vilket skedde år 2008.37 Att 
ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga 
den. Ingen av konventionerna gäller som svensk lag, utan Sverige har i stället valt att anpassa 
sina lagar till konventionens bestämmelser.  
 
Barnkonventionen definierar barn som varje människa under 18 år.38 Den innehåller 54 artiklar, 
varav fyra av dessa ses som grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av 
konventionens övriga artiklar. 
 
Den första grundläggande principen tar upp alla barns lika värde och rättigheter, det vill säga 
skydd mot all form av diskriminering.39 Den andra principen är att barnets bästa ska vara 
avgörande vid alla åtgärder som rör barnet, och vad som är det bästa behöver avgöras i varje 
enskilt fall. Detta gäller för alla lagstiftande organ, domstolar, myndigheter eller andra 
institutioner som har med barn att göra.40 Den tredje principen framhåller varje barns rätt till 
liv, överlevnad och utveckling. Barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och 
i sin egen takt.41 Den fjärde principen ger uttryck för barnets rätt att bilda och uttrycka sina 
åsikter och att de beaktas i frågor som berör barnet i förhållande till sin ålder och mognad.42  
 
Barnkonventionen sätter barn i fokus vid de beslut och åtgärder som avser ett enskilt eller en 
grupp av barn. Att vid beslutsfattande ha ett barnperspektiv innebär att man försöker förstå 
barnet och se situationen med barnets ögon. Det innebär också att analysera vilka följder de 
olika beslutsalternativen kan få för barnet.43   
 
De fyra principerna i barnkonventionen återspeglas i FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsatta barn ska ha rätt till alla mänskliga 
rättigheter och samma grundläggande friheter på lika villkor som barn utan 
funktionsnedsättning.44 Det innebär bl.a. att det ska finnas respekt för utvecklingen av 
förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för barnens rätt att bevara sin 
identitet. Funktionsnedsatta barn ska få fullständigt och faktiskt deltagande i samhället och få 

                                                           
36 Prop. 1989/90:107, Socialutskottets bet. 1989/90:SoU28. 
 
37 Prop. 2008/09:28, bet. 2008/09:SoU3. 
 
38 Artikel 1, FN:s konvention om barnets rättigheter 

39 Artikel 2.1 och 2.2, FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
40 Artikel 3.1, FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
41 Artikel 6.1 och 6.2, FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
42 Artikel 12, FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
43 Prop. 2009/10:232, s. 11. 

44 Artikel 7, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. 
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lika möjligheter som alla andra. De ska även få tillgång till den fysiska miljön, information och 
kommunikation.45  
 
Regeringen tillsatte under 2013 en utredning för att kartlägga inom särskilt angelägna områden 
av hur tillämpningen av lagar och föreskrifter överensstämmer med barns rättigheter enligt 
barnkonventionen. Utredningen, som är tänkt att vara klar i mars 2015, har i uppgift att även 
analysera för- och nackdelar med att göra barnkonventionen till svensk lag.46 Den nuvarande 
regeringen deklarerade i oktober 2014 att barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk 
lag.47 

                                                           
45 Artikel 5-30, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. 

46 Saldeen, s. 29. 

47 Regeringsförklaringen den 3 oktober 2014, s. 13. 



9 

 

3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

1989 genomfördes en handikapputredning som hade i uppdrag att utreda kommunernas och 
landstingens insatser för personer med omfattande funktionshinder.48 Den kartläggning som 
1989 års handikapputredning, även kallad Handikapputredningen, genomförde visade att 
personer med betydande funktionshinder hade mycket begränsade möjligheter att bestämma 
över sin egen situation och påverka utformningen av service- och stödinsatser.49 De befintliga 
insatserna som fanns ansågs inte vara tillräckliga och utredningen lämnade därför flera 
betänkanden med förslag om ändringar på det individuella stödet.  
 
Dessa betänkanden och även andra utredningar ledde till att en ny rättighetslagstiftning, lag om 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), trädde i kraft den 1 januari 
1994. Det framgår i propositionen att målet med verksamheten bör vara att människor med 
omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som 
möjligt och i gemenskap med andra människor. Insatserna ska stärka dessa personers 
möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv och för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet.50 Med detta vill man ge uttryck för de bärande principerna i svensk 
handikappolitik – nämligen tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, 
helhetssyn och kontinuitet.51 

Efter att FN-konventionerna ratificerades anpassades svensk rätt, vilket innebar bl.a. att det 
under 2010 infördes bestämmelser i LSS om att barnets bästa ska beaktas när det handlar om 
åtgärder som rör barn.52 Barnet har rätt till relevant information och få möjlighet att framföra 
sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.53        

 
3.1 Vilka ingår i LSS? 
LSS tillkom efter omsorgslagen från 1986 som innehöll ett antal insatser som var preciserade 
och som landstinget ansvarade för. Insatserna inom omsorgslagen var riktade till psykiskt 
utvecklingsstörda och personer med barndomspsykos. Den andra gruppen som insatserna var 
till för var personer som efter utvecklingsperioden fått ett betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter sjukdom eller skada.54 Dessa två grupper av personer 
ingick sedan i LSS-personkrets.  
 
Under denna tid när Handikapputredningen genomfördes fick personer med betydande 
funktionshinder, men som inte tillhörde någon av de två personkretsarna inom omsorgslagen, 
stöd utifrån socialtjänstlagen, ofta i form av hemtjänst. Dessa personer hade små möjligheter 
att påverka vem som skulle ge dem hjälpen och vid vilken tidpunkt. Deras möjlighet till 
inflytande över sin tillvaro och att uppnå självständighet var alltför ofta inskränkta. 
Handikapputredningen konstaterade därmed att även andra personer med funktionshinder hade 
                                                           
48 Dir. 1988:53. 

49 Prop. 1992/93:159, avsnitt 2, s. 42 och 43. 

50 5 § LSS, Prop. 1992/93:159, avsnitt 3.1.3, s. 49. 

51 Prop. 1992/1993:159, s. 170, specialmotivering till 5 § LSS. 

52 Prop. 2009/10:176, s. 33 ff.  

53 6 a och 8 §§ LSS, som Försäkringskassan ska tillämpa enligt 51 kap. 2 § SFB.  
 
54 Prop. 1984/85:176, avsnitt 2.2, s. 19 och 20.    



10 

 

behov av olika insatser för att kunna leva ett liv så likt andra som möjligt55. Därför lades 
ytterligare en grupp till den gamla lagstiftningens personkrets, nämligen personer med andra 
varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, 
om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service.56 
   

3.2 Insatser enligt LSS 

Personer med funktionsnedsättning som omfattas av personkrets inom LSS och som har behov 
av hjälp i sin livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt har rätt till vissa angivna 
insatser i form av stöd och service57.  
 
Dessa tio insatser regleras i 9 § LSS:  
 
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder 
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, 
till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt bestämmelserna i 
socialförsäkringsbalken 
3. ledsagarservice 
4. biträde av kontaktperson 
5. avlösarservice i hemmet 
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 
och under lov 
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver 
bo utanför föräldrahemmet 
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig. 
 

                                                           
55 Prop. 1992/93:159, avsnitt 3.1.4, s. 53 och 54. 

56 1 § LSS. 

57 7 § LSS. 
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4 Lagen om assistansersättning/socialförsäkringsbalken 
Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) trädde i kraft samtidigt som LSS. Det är ett 
statligt bidrag till kostnader för personlig assistans. Den 1 januari 2011 trädde 
socialförsäkringsbalken (SFB) i kraft och ersatte bland annat lagen om assistansersättning.   
 
En av de tio insatserna enligt 9 § LSS är biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för assistans, till den del behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar 
enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.  
 
I LSS och SFB finns begreppet personlig assistans och det har samma betydelse i de båda 
lagstiftningarna.58 Begreppet innebär ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av 
ett begränsat antal personer.59 Behovet av personlig assistans utreds och bedöms utifrån samma 
principer, oavsett om det är kommunen eller Försäkringskassan som fattar beslut.  Rätten till 
personlig assistans enligt LSS innebär bedömning om individens behov berättigar till insatsen 
personlig assistans genom kommunens försorg eller till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader 
för att kunna ordna insatsen på annat sätt. Rätten till assistansersättning innebär bedömning om 
individens behov av personlig assistans berättigar till ersättning för assistans.60 
    
Grundtankarna med LSS och bestämmelserna i LASS var att ge personer med omfattande 
funktionshinder ett verkligt inflytande över sin egen livssituation. Personlig assistans blev 
följaktligen ett medel för dessa personer att uppnå målet med handikappolitiken, att leva som 
andra.61  
 

4.1 Rätten till personlig assistans 

För att ha rätt till personlig assistans enligt 9 § 2 LSS krävs att personen tillhör personkretsen 
enligt LSS och att personen har behov av hjälp med grundläggande behov. I de grundläggande 
behoven ingår behov av hjälp för att klara sin hygien, att klä på sig och klä av sig, att äta, att 
kommunicera med andra eller behöva någon annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om 
personen62. Personen kan vara i behov av hjälp med ett, flera eller samtliga grundläggande 
behov. 
 
En person kan ha rätt till personlig assistans eller ekonomiskt stöd för sådan assistans enligt 9 
§ 2 LSS, men det betyder inte att personen uppfyller kravet för att få assistansersättning. För att 
ha rätt till assistansersättning krävs att behovet av hjälp med de grundläggande behoven bedöms 
vara i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka.63 Om behovet av personlig assistans understiger 
dessa 20 timmar per vecka avslår Försäkringskassan personens ansökan utan att ta ställning till 
andra behov.  För att få personlig assistans har den enskilde möjligheten att ansöka om insatser 

                                                           
58 51 kap. 2 och 3 §§ SFB. 

59 9a § LSS. 

60 Försäkringskassans Vägledning (2003:6) Assistansersättning, s. 20. 

61 Prop. 1992/93:159, avsnitt 3.2.2, s. 62 och 63. 

62 9 a § LSS. 

63 51 kap. 3 § SFB. 
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enligt LSS från kommunen.64 Överstiger behovet av hjälp med de grundläggande behoven i 
genomsnitt mer än 20 timmar per vecka har personen rätt till assistansersättning. Staten bekostar 
de timmar som överstiger 20 timmar i veckan och kommunen ersätter de första 20 timmarna.65 
Det råder således ett delat huvudmannaskap mellan staten och kommunen vad gäller personlig 
assistans, där kostnaderna fördelas mellan de båda huvudmännen. 
 

4.2 Barns rätt till personlig assistans 

Barn har samma rätt som vuxna att ansöka om personlig assistans. Det finns inga skillnader i 
principerna för personlig assistans för barn eller vuxna. Grundtanken är därmed densamma för 
barn som för vuxna, att ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv så likt andra 
barn i motsvarande ålder som möjligt.  
  
Personlig assistans för barn ansågs enligt förarbetena vara av grundläggande betydelse för barn 
med omfattande omvårdnadsbehov under hela eller stora delar av dygnet. En förälders ansvar 
som vårdnadshavare enligt föräldrabalken, att ansvara för barnets personliga förhållande och se 
till att barnets behov blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga 
omständigheter, är detsamma oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte.66 Det 
saknades dock uttalanden som kunde ge ytterligare vägledning för hur föräldraansvaret skulle 
bedömas.67 
 
Ett förtydligande av förhållande till föräldraansvaret infördes i samband med ändringar i LSS 
och LASS. Det innebar att när bedömning sker av barns rätt till personlig assistans och 
omfattning av insatsen ska det tas hänsyn till vad som normalt kan anses falla inom ramen för 
föräldraansvaret. Det som ska ligga till grund för bedömningen om rätten till personlig assistans 
är den extra tillsyn och omvårdnad som uppstår med anledning av barnets funktionshinder.68 
  
Föräldraansvar avser den normala vårdnaden av ett barn som alla barn har behov av oavsett 
funktionshinder. Ju yngre barnet är desto större bedöms föräldraansvaret för barnets omvårdnad 
vara. Vid bedömning om personlig assistans för barn tas hänsyn till vad som kan betraktas som 
normalt föräldraansvar och ersättning beviljas för sådan hjälp som är utöver detta. Barnets 
behov jämförs med de behov ett barn utan funktionshinder i motsvarande ålder har. Barn med 
omfattande funktionshinder har betydligt mer behov och den arbetsinsats föräldrar behöver 
utföra innebär ofta betydligt större insatser än för barn utan funktionshinder.69   
 
När SFB infördes den 1 januari 2011 tillkom samtidigt en bestämmelse om föräldraansvaret.70 
I bestämmelsen framgår tydligt att vid bedömning av personlig assistans för barn ska man bortse 
från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken utifrån 
barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Detta fanns tidigare beskrivet i 

                                                           
64 Försäkringskassans Vägledning (2003:6) Assistansersättning, s. 23. 

65 51 kap. 22 § SFB. 

66 Prop. 1992/93:159, avsnitt 3.2.2, s. 65 och 66.  

67 Prop. 1992/93:159 s. 65 f. och s. 172. 

68 Bet. 1995/96:SoU15 s. 16 och 18. 

69 Prop. 1992/93:159 avsnitt 3.2.2, s. 65. 

70 51 kap. 6 § SFB. 
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förarbetena, men i samband med införandet av bestämmelsen kodifierades den utvecklade 
domstolspraxisen.71 Någon motsvarande bestämmelse finns inte i LSS, utan kommunens 
bedömningar om föräldraansvaret sker med stöd av uttalanden i förarbetena.  
 

4.3 Praxis inom personlig assistans för barn 

Utifrån ett antal domar finns praxis om hur långt föräldraansvaret sträcker sig inom personlig 
assistans för barn.   
 
Regeringsrätten, numera Högsta förvaltningsdomstolen, bedömde i ett avgörande 1997 att 
behoven av hjälp med de grundläggande behoven i den mening som avses i 9 a § LSS är av 
begränsad omfattning för ett barn utan funktionshinder i tolv års ålder.72 Det betyder att det inte 
är möjligt att utifrån den tid som krävs för att tillgodose barnets grundläggande behov bortse 
från någon nämnvärd tid med hänvisning till föräldraansvaret när barnet har fyllt tolv år. 
Föräldrar har inte längre ansvar att tillgodose barnets grundläggande behov rent praktiskt, utan 
de grundläggande behoven bedöms på samma sätt som för vuxna.   
 
I ett avgörande från 2008 bedömde Regeringsrätten att vid bedömningen av föräldraansvaret är 
karaktären av vårdinsatsen för barnet avgörande.73 I bedömningen utgick domstolen ifrån 
föräldrabalkens definition av föräldraansvar och kom fram till att det tioåriga barnet som var 
svårt handikappat hade rätt att få av sina föräldrar omvårdnad, trygghet och en god fostran utan 
att föräldrarna samtidigt skulle behöva sköta den tekniska vård som barnet var i behov av. Det 
innebär att om barnets hjälpbehov på grund av funktionsnedsättningen är till stor del omvårdnad 
av teknisk natur ska inte avdrag för normalt föräldraansvar ske vid bedömning av rätten till 
personlig assistans. En liknande bedömning förekom i ett avgörande från 2011.74     
  
I ett annat avgörande från 2010 bedömde Regeringsrätten att en nioåring utan 
funktionsnedsättning inte behöver sina föräldrars medverkan för att kommunicera i vanliga 
sociala situationer. Aktiv tillsyn av övervakande karaktär har inte heller bedömts falla inom det 
normala föräldraansvaret för en nioårig utan funktionsnedsättning.75 
 
I en regeringsrättsdom från 2004 framkom att det arbetsledaransvar föräldern hade med 
anledning av att barnet var egen arbetsgivare åt sina assistenter var så litet i omfattning att det 
ingick i ett normalt föräldraansvar.76 
  
Domen från 1997 är den som har inneburit en generell grundregel - att det inte föreligger något 
nämnvärt föräldraansvar för de grundläggande behoven för barn som är tolv år eller äldre. De 
andra fallen som har avgjorts av högsta instans har handlat om mer särskilda omständigheter.   

                                                           
71 Prop. 2008/09:200, Del 2, Avd. D, s. 473f, med hänvisning till RÅ 1997 ref. 23. 
 
72 RÅ 1997 ref. 23 I. 

73 RÅ 2008 ref. 17. 

74 HFD nr 5472-10, se sidan 22 i uppsatsen, dom nr 4.  
 
75 RÅ 2010 ref. 17.  

76 RÅ 2004 ref. 16. 
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5 Undersökning av domar  

Undersökningen har genomförts genom att studera domar från kammarrätten och Högsta 
Förvaltningsdomstolen, för att få en bild av hur föräldraansvaret bedöms i praktiken av 
domstolarna och hur de motiverar sina bedömningar.   

De 16 domar som finns uppräknade i detta avsnitt har valts utifrån att domstolen i sin 
bedömning tar upp föräldraansvar och att de har beslutats år 2010 eller framåt.  

 

1. Sjuåring med utvecklingsstörning i behov av kommunikationshjälp77  
 
En sjuårig pojke med medelsvår kognitiv utvecklingsstörning, förlamning i höger ben, epilepsi 
och hörselnedsättning hade ansökt om personlig assistans. Barnet hade ingen egen 
kommunikation utan pekade sig fram och använde kroppsspråket, men kunde dock använda 
ordet nej vid behov och hade lärt sig några ord på teckenspråk. Han fick lätt aggressionsutbrott 
när han inte gjorde sig förstådd. Enligt psykolog låg barnets utvecklingsnivå motsvarande en 
två-treåring.   
  
Länsrätten fann att barnets behov av hjälp vid bl.a. på- och avklädning och med personlig 
hygien ingick i föräldraansvaret med hänvisning till att jämnåriga barn utan funktionshinder 
behövde närvaro av en vuxen praktiskt taget hela tiden samt få stöttning och hjälp i vardagen. 
Han bedömdes inte behöva personlig assistans för att kommunicera då han förstod talat språk 
och kunde till viss del uttrycka sig.  
 
Kammarrätten konstaterade att det hörde till de grundläggande behoven att kunna kommunicera 
med andra och på så sätt kunna skapa och upprätthålla sociala kontakter. Behovet av 
kommunikation bedömdes vara tillgodosett inom familjen och på förskola och uppstod främst 
i kontakt med andra. Domstolen bedömde att barn i 7-8 års ålder normalt sett har omfattande 
kontakter med andra och aktiviteter där föräldrar inte deltar, varför det inte var möjligt med 
hänvisning till föräldraansvar bortse från någon nämnvärd del av hjälpbehovet vid 
kommunikation. Att barn har ett visst behov av tillsyn bedömdes också vara normalt, men 
sådant behov av aktiv tillsyn som barnet hade var enbart i undantagsfall. För barn i motsvarande 
ålder utan funktionshinder bedömdes behovet av hjälp med på- och avklädning samt personlig 
hygien vara begränsat. Domstolen bedömde att barnet hade rätt till personlig assistans för av- 
och påklädning, personlig hygien, kommunikation och aktiv tillsyn.  
 
  

2. Hjälp med kommunicering för autistisk tioåring inte föräldrarnas ansvar78 

 
Föräldrarna till en tioåring med grav autism och psykosomatisk retardation hade ansökt om 
ytterligare assistanstimmar för all vaken tid, förutom tid i skolan eller på korttidsboende. 
Försäkringskassan hade i sin bedömning räknat med ett visst föräldraansvar, vilket 
överklagades då föräldrarna ansåg att barnets hjälpbehov klart överskred normalt ansvar. 
Dessutom var föräldrarna inte nöjda med att barnet fick endast två assistanstimmar per dag för 

                                                           
77 KRNG 1666-09.  

78 KRNS 6332-09. 
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kommunikationsträning utan menade att barnet behövde hjälp med all kommunikation för att 
inte bli isolerat. 

Vid länsrätten åberopade föräldrarna läkarintyg för att styrka barnets behov av assistans. 
Föräldrarna ansåg inte att barnet omfattades av något föräldraansvar med hänvisning till att han 
gjorde saker som normala tioåringar inte gör, som att t.ex. springa rakt ut i vägen, dricka ur 
toalettstolen, äta tvål eller mat som han var allergisk mot, med mera. 

Länsrätten kom fram till att barnet var i behov av både praktisk omvårdnad och tillsyn, men att 
omvårdnadsbehovet inte var av sådan omfattning att man helt skulle bortse från 
föräldraansvaret. Domstolen avslog överklagandet, med bedömningen att de redan beviljade 
assistanstimmarna, kommunikationsträningen i skolan och mammans halva vårdbidrag 
tillgodosåg barnets behov.   

Kammarrätten fastslog däremot att beviljat vårdbidrag inte ska påverka rätten till 
assistansersättning. Domstolen ansåg också att en tioåring utan funktionsnedsättning inte hade 
behov av hjälp med kommunicering och bara visst behov av tillsyn. Med anledning av det 
menade domstolen att det inte gick att bortse från någon del av barnets hjälpbehov med 
hänvisning till föräldraansvaret och gav barnet rätt till assistansersättning för all vaken tid.  
 
 

3. Sjukvård inget hinder för assistansersättning79  

En 1,5-årig flicka som hade tracheostomi och som till viss del fick näring med en knapp via 
magen på grund av en medfödd missbildning hade ansökt om assistansersättning. 
Försäkringskassan hade avslagit ansökan med motiveringen att barnet visserligen var i behov 
av mer vård och skötsel än ett spädbarn utan funktionsnedsättning, men att stora delar av vården 
bedömdes vara sjukvård. Med hänsyn till föräldraansvaret bedömdes inte barnets behov av 
personlig assistans överstiga minst 20 timmar per vecka.  

Till förvaltningsrätten anförde föräldrarna att barnets vårdbehov var begränsat till skötseln av 
tracheostomin och knappen på magen. De ansåg även att barnet var i behov av övervakning 
dygnet runt av två personer. Förvaltningsrätten höll med Försäkringskassan om att personalen 
hade fått instruktioner, genomgått utbildning och delegering för att sköta om barnet. De 
resterade övriga grundläggande behoven bedömdes inte överstiga 20 timmar per vecka och 
domstolen avslog överklagandet.    

Kammarrätten slog fast att utredningen visade att barnet var i behov av övervakning dygnet 
runt och bedömde att de behov som barnet hade med anledning av sina sjukdomar inte kunde 
falla under föräldraansvaret. Domstolen menade att det inte gick att säga att behoven är 
sjukvårdande om de inte utförs av medicinskt utbildad personal, vilket varken personalen eller 
föräldrarna var, varför rätten till assistansersättning inte fick begränsas med hänvisning till det. 
Kammarrätten gav barnet rätt till assistansersättning.  
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4. Omfattande vårdbehov utesluter föräldraansvar och gav rätt till 

assistansersättning dygnet runt80 

 
En fyraårig flicka som hade hjärnskada, CP-syndrom, nutritionssvårigheter, kortikal synskada 
och höftledsluxation var sedan tidigare beviljad assistansersättning och hade ansökt om 
ytterligare assistanstimmar. Barnet kunde inte kommunicera och var känslig för höga ljud. Enda 
sättet att ge trygghet var att hålla henne ständigt i famnen så att hon kunde känna närhet och 
beröring. Barnet var i behov av många aktiva insatser och uppmärksamhet nattetid varför hon 
behövde ha vaken assistans hela natten. Enligt läkarintyg befann sig barnet på en 
utvecklingsnivå mellan 1-2 månader och hade inga egna medvetna rörelser. Hon var i behov av 
ett fåtal personer som kände henne väl och som kunde tolka hennes signaler och lugna henne. 
    
Länsrätten kom fram till att för barn i motsvarande ålder utan funktionshinder måste det anses 
finnas ett betydande behov av hjälp och stöd av sina föräldrar. Med hänvisning till 
föräldraansvaret ansåg domstolen att det var rimligt att bortse från viss del av den tiden som 
flickan behövde för att få sina behov tillgodosedda.   
  
Kammarrätten konstaterade att rättspraxis innebär att ersättning endast ska utgå för sådan hjälp 
som inte ingår i det vanliga föräldraansvaret, men när vården är av annan karaktär och till 
övervägande del av tekniskt slag kan man frångå huvudprincipen. Barnet bedömdes vara 
extremt resurskrävande att vårda i hemmet. Hon var i behov av omfattande andningshjälp, hjälp 
att röra, vända och förflytta sig. Hon hade problem med kräkningar och otillräcklig nutrition, 
och hade hjälpbehov med personlig hygien och behandling av spasticitet. Domstolen fann att 
barnets vårdbehov var omfattande och så speciellt att det till allra största delen inte rymdes i 
det normala föräldraansvaret för ett barn i motsvarande ålder. Det bedömdes därför inte vara 
möjligt att med hänvisning till föräldraansvaret bortse från någon nämnvärd del av den tid som 
krävdes för att tillgodose barnets behov. Kammarrätten beviljade utökad assistansersättning 
enligt flickans yrkande.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som kammarrätten och fastställde 
kammarrättens dom.  
 
 

5. Prat av handikappad pojke är inte detsamma som kommunikation81 
 
En sexårig pojke med autism, ADHD och en lindrig psykisk utvecklingsstörning hade ansökt 
om assistansersättning, men hade av Försäkringskassan fått avslag med motiveringen att 
eftersom de grundläggande behoven inte uppgick till mer än 20 timmar per vecka kunde inte 
heller assistansersättning för övriga behov beviljas. Barnet var i behov av ständig övervakning 
för att inte hamna i faror eller försätta andra i farliga situationer. Trots tidigare medicinering 
var han mycket överaktiv, impulsiv och aggressiv. Han var i behov av praktisk och muntlig 
hjälp, som all på- och avklädning, toalettbesök, duschning, personlig hygien, blöjbyte m.m. 
Pojken hade stora kommunikationssvårigheter, vilket innebar att han hade svårt att tolka vad 
andra sa och blev utåtagerande om han inte förstod eller inte blev förstådd av andra. Han kunde 
tidigare ett par ord på arabiska, men blandade nu ihop två språk i samma mening. Det krävdes 
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att någon annan med ingående kunskap om honom var närvarande för att han skulle kunna 
kommunicera med andra barn.     
  
Förvaltningsrätten fann att pojken hade ett visst behov av hjälp med sin personliga hygien, 
måltider samt av- och påklädning. Hans kommunikationsförmåga krävde särskild kunskap om 
honom och hans funktionshinder, för att han skulle kunna göra sig förstådd men framför allt för 
att hjälpa honom att uppfatta budskap som andra vill förmedla till honom. Pojken bedömdes 
behöva ständig aktiv tillsyn under den tid han var vaken av någon med goda kunskaper om 
honom. Han bedömdes sakna förståelse för vad som är farligt och blev lätt frustrerad och 
reagerade ofta med aggressivitet och destruktivitet. Domstolen ansåg att föräldraansvaret var 
begränsat för de grundläggande behoven i den mening som avses i 9 a § LSS för ett barn i 
pojkens ålder, som var sex år vid Försäkringskassans prövning, men som utifrån utredningen i 
målet uppskattades motsvara en ålder på mellan två till tre år. Någon större del ansågs inte 
kunna hänföras till föräldraansvaret. Rätt till assistansersättning förelåg och målet 
återförvisades till Försäkringskassan för att utreda det exakta behovet av assistans. 
  
Mot bakgrund av den medicinska och den övriga utredningen i målet fann kammarrätten, 
liksom förvaltningsrätten, att pojken hade ett uttalat behov av hjälp med att kommunicera med 
andra och av sådan aktiv tillsyn som förutsätter särskild kunskap om honom och hans 
funktionshinder. Domstolen bedömde att dessa behov skulle medräknas som grundläggande 
behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Domstolen fann inte i detta hänseende 
någon anledning att avräkna någon beaktansvärd tid på grund av föräldraansvaret för ett barn i 
motsvarande ålder. Rätt till assistansersättning förelåg. 
 
 

6. Normalt med föräldrahjälp i stallet82 
 
En 9-årig flicka med medfödd autism, svår psykomotorisk utvecklingsstörning samt 
kromosomavvikelse i kromosompar 7 hade yrkat på assistanstimmar i skolan och 
dubbelassistans när hon hade ridträning och bad i badhus. Flickan hade broncomalaci, mjukt 
brosk i luftrören, vilket innebar att hon ibland hade svårigheter med andningen i form av 
astmatiska besvär och hon medicinerades dagligen som astmatiker. Hon var närsynt och hade 
nedsatt hörsel. Enligt tester var hennes mentala utvecklingsålder mellan 13-16 månader. Hon 
kunde själv resa sig från liggande ställning upp till sittande ställning, men hon kunde inte ställa 
sig på knä eller stå upp. Hennes balans var dålig. Hon hasade fram på rumpan när hon var på 
golvet och hade en rullstol för förflyttning. Flickan tog inga egna initiativ till att äta och kunde 
inte visa eller tala om att hon var hungrig. Hon hade inget eget talspråk. Barnet hade tidigare 
beviljats assistansersättning med i genomsnitt 58 timmar i veckan. Försäkringskassan beslutade 
att avslå yrkandet av ytterligare assistanstimmar med motiveringen att föräldrar till ett sexårigt 
barn deltar normalt i barnets träning, varför yrkandet bedömdes ligga inom ramen för normalt 
föräldraansvar. Flickan menade att behov av insats från en andra person vid 
träningsaktiviteterna gick långt utöver vad som ingår i ett normalt föräldraansvar. 
 
Förvaltningsrätten ansåg att Försäkringskassans beräkning av barnets grundläggande 
hjälpbehov och övriga hjälpbehov var rimlig och hon beviljades inte ytterligare 
assistansersättning för det. Inte heller beviljades assistansersättning för tid i skolan eller för 
tillsyn, med hänvisning till att det inte ansågs övergå vad som är normal tillsyn för ett barn i 
hennes ålder. Flickan ansågs inte ha behov av dubbel assistans vid handikappbad, men viss tid 
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vid ridningen. Målet överlämnades till Försäkringskassan för beräkning av den totala tiden som 
för beviljandet av dubbelassistans vid ridning.  
 
Kammarrätten fastslog, med beaktande av framför allt flickans ålder vid tiden för beslutet, att 
för ett barn utan funktionshinder i motsvarande ålder skulle det också finnas ett stort hjälpbehov 
vid ridning. Hjälpbehovet som inte tillgodosågs av den personliga assistent som var med vid 
ridningen bedömdes inte vara av sådant slag att det gick utöver vad som får anses vara normalt 
för ett jämnårigt barn utan funktionshinder i motsvarande situation. Flickan bedömdes endast 
vara berättigad till ersättning för en personlig assistent då hennes totala hjälpbehov kunde 
uppfyllas av medföljande förälder. Någon rätt till assistansersättning för dubbel assistans i 
samband med ridning förelåg därmed inte. Det bedömdes dock finnas sådana särskilda skäl som 
enligt kammarrättens mening berättigade flickan till assistansersättning under skoltid. 
Kammarrätten överlämnade till Försäkringskassan att närmare utreda hur många 
assistanstimmar barnet skulle beviljas.  
 

7. Socialnämnd fick utreda rymningsbenägens assistansbehov83 

En åttaårig pojke som gick i särskoleklass och var beviljad korttidsvistelse. Barnet hade ett visst 
hjälpbehov med hygien. Han saknade egentligt språk och hade därför ett stort hjälpbehov med 
kommunikation. Han behövde få ständig tillsyn av övervakningskaraktär för att förhindra skada 
och med anledning av att han även var rymningsbenägen. Barnet hade beviljats personlig 
assistans, men inte för tid i skolan och på lov eftersom behovet inte ansågs vara styrkt. Barnet 
yrkade på personlig assistans dygnet runt och ansåg att man inte kunde lägga över 
tillsynsansvaret av en nioåring på föräldrarna.   

Förvaltningsrätten angav i sin bedömning att det i bedömningen av behov av personlig assistans 
ska beaktas i vilken utsträckning barnets hjälpbehov överstiger det normala hjälpbehovet för ett 
barn i hans ålder. Förvaltningsrätten uppgav att barnet vid tiden för socialnämndens beslut var 
nio år gammalt, varför man inte kunde beakta föräldraansvaret i någon nämnvärd omfattning. 
Barnet bedömdes sakna möjlighet att kommunicera och hade därför behov av hjälp med sina 
grundläggande behov. Mot den bakgrunden bedömdes han även ha rätt till assistans för övriga 
behov, dock inte för aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Domstolen överlämnade ärendet till 
socialnämnden för att utreda och bestämma innehållet i insatsen. 

Kammarrätten konstaterade att socialnämnden nu visserligen hade beviljat ytterligare sju 
insatstimmar per vecka, men det gällde för tiden efter den i målet. Den tillsynen barnet hade 
bedömdes inte vara av sådan omfattning och karaktär som är normalt för nioåringar, varför 
föräldraansvar därför inte skulle beaktas i någon större utsträckning. Domstolen ansåg att 
barnets kommunikationsbehov ökade i takt med åldern och föräldraansvaret minskade, vilket 
betydde att han även hade rätt till ytterligare assistanstimmar för kommunikationsbehov. Han 
hade därmed också rätt till personlig assistans för bland annat tillsyn. Kammarrätten ansåg i 
likhet med förvaltningsrätten att socialnämnden fick bestämma omfattningen efter ytterligare 
utredning. 
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8. Föräldraansvar för servicebehövande tolvåring84 

En 12-årig flicka som tidigare hade beviljats personlig assistans med drygt 31 timmar per vecka, 
utöver tid i skolan, och ansökte nu om ytterligare 140 timmar assistans, alternativt ansökte hon 
om assistans dygnet runt. Hon ansåg sig ha omfattande behov av tillsyn all vaken tid.  

Förvaltningsrätten fann att flickans behov tillgodosågs under skoltid, på fritidshem och i 
korttidsboende, men att hon under övrig tid hade behov av tillsyn som gick utöver vad som är 
normalt för ett barn i hennes ålder och som inte har beviljats genom socialnämndens beslut. 
Domstolen ansåg att även barn i motsvarande ålder behöver viss tillsyn samt att viss tid kunde 
anses som normalt umgänge inom familjen, som att alla barn kan ha behov av hjälp med 
läxläsning. Förvaltningsrätten beviljade flickan därmed ytterligare tio assistanstimmar per 
vecka.   

Kammarrätten konstaterade att flickan hade beviljats assistanstimmar både för grundläggande 
behov och för övriga personliga behov. Frågan i målet var i vilken omfattning hon därutöver 
hade behov av tillsyn och i så fall vilken mån den tillsynen var tillgodosedd genom 
föräldraansvar. Domstolen ansåg att det inte var möjligt att klart fastställa hur behoven ser ut 
för barn i en viss ålder utan funktionshinder eftersom det finns individuella variationer både 
vad gäller utveckling, behov och förutsättningar. Det bedömdes dock att även tolvåriga barn 
utan funktionshinder har ett visst hjälp- och tillsynsbehov. Domstolen bedömde att flickans 
behov översteg det som är normalt för ett barn i tolvårsålder utan funktionshinder. Däremot 
bedömdes att behoven inte var av sådan karaktär eller omfattning att det fanns extra behov av 
tillsyn utöver normalt föräldraansvar under all vaken tid. Det var därför rimligt att ta hänsyn till 
ett visst föräldraansvar. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom.  

 

9. Föräldraansvaret vägde tungt85  

En femårig flicka med bland annat Downs syndrom och en medfödd missbildning av hjärtat 
hade fått avslag för personlig assistans av stadsdelsnämnden. Avslaget motiverades med att 
många av de områden som hon var i behov av hjälp med är områden som nästan alla barn i 
motsvarande ålder behöver stöd med. Flickans behov bedömdes kräva lite mer av föräldrarna, 
men inte så mycket att det kunde anses falla utanför föräldraansvar för ett femårigt barn. Barnet 
överklagade beslutet och menade att hon var i behov av en vuxen vid sin sida under dygnets 
alla vakna timmar, både för hjälp och aktiv tillsyn. Hon var även i behov av hjälp med 
kommunikation av någon med god kännedom om henne.  

Förvaltningsrätten bedömde att flickan hade mer behov av hjälp med personlig hygien och 
påklädning i jämförelse med barn i motsvarande ålder utan funktionshinder, vilket översteg vad 
som normalt kan falla inom ramen för föräldraansvaret. Gällande kommunikation bedömdes 
hon ha ett visst hjälpbehov. Hon bedömdes dock inte vara i behov av ständig tillsyn som innebar 
ingående kunskaper om henne som kan medräknas i de grundläggande behoven. Flickan hade 
yrkat på 110 timmars assistans per vecka och blev av förvaltningsrätten beviljad drygt 12 
timmar personlig assistans i veckan. 
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Kammarrätten delade inte förvaltningsrättens bedömning utan fastslog att föräldraansvaret för 
ett barn i femårsåldern är stort i situationer som personlig hygien, påklädning, matsituationer 
och kommunikation. Flickans hjälpbehov blev även till stor del tillgodosett genom vistelsen 
och träning på förskolan. Kammarrätten upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde 
stadsdelsnämndens beslut.   

 

10. Tillsyn av autistisk flicka var inte föräldrarnas ansvar86 

En femårig flicka med autism och utvecklingsstörning var i behov av ständig tillsyn, då hon 
inte förstod faror och kunde försätta sig själv i fara eller skada andra. Hon hade behov av hjälp 
i samband med måltider och behövde tillsyn av någon med ingående kunskaper om henne på 
grund av kommunikationssvårigheter.  

Förvaltningsrätten fann att barnet hade ett omfattande tillsynsbehov, men att det inte var bevisat 
att det behövde ske av någon med ingående kunskaper om henne. Domstolen ansåg att normalt 
föräldraansvar för en femåring var så pass omfattande att flickans behov av aktiv tillsyn inte 
var större än för barn i motsvarande ålder. Domstolen var inte enig i sin bedömning, utan två 
av nämndemännen ansåg att flickans tillsynsbehov krävde ingående kunskaper om henne för 
att förhindra henne från att skada sig själv eller andra. De ansåg inte att föräldraansvaret sträckte 
sig så långt. 

I kammarrätten åberopades flera intyg från barnläkare, sjukgymnast och specialpedagoger där 
samtliga var eniga om att barnet var i behov av ständig aktiv tillsyn. Detta förutsatte en person 
med ingående kunskaper om henne på grund av hennes svårtolkade beteende och svårigheter 
att kommunicera.  

Kammarrätten slog fast att utredningen på ett entydigt sätt visade att barnet var i behov av aktiv 
tillsyn och att den skulle betraktas som ett grundläggande behov. Barnets behov bedömdes vara 
mer omfattande och av annan karaktär än vad som är normalt för barn i motsvarande ålder. Det 
kunde därför inte falla under föräldraansvaret. Domstolen bedömde att barnets behov vid 
måltider inte krävde ingående kunskap om henne och skulle inte räknas med i de grundläggande 
behoven, men skulle ändå räknas med i det totala behovet av assistansersättning. Barnet 
bedömdes ha rätt till personlig assistans, men domstolen lämnade över beräkningen av antalet 
timmar till Försäkringskassan som även skulle beakta både föräldraansvar och tid i skola eller 
barnomsorg.  

 

11. Tillsyn dygnet runt ingick i föräldraansvaret87 

Flickan föddes med muskelsjukdomen nemalin myopati, vilket innebär att musklerna inte går 
att använda och att även sväljfunktionen är borta. Det nu tvååriga barnet hade trakeostomi och 
var i behov av aktiv tillsyn dygnet runt med anledning av det, men var även i behov av att 
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ytterligare en person fanns i närheten vid problem med trakeostomin. Försäkringskassan 
bedömde att barnet hade rätt till personlig assistans, men att tillsynen låg inom föräldraansvaret. 

Förvaltningsrätten höll med flickans överklagande och konstaterade att hon var i behov av 
dubbelassistans dygnet runt. Det praktiska hjälpbehovet bedömdes vara av teknisk art, varför 
det inte skulle ingå i föräldraansvaret. Barnet beviljades dubbelassistans dygnet runt. 

Kammarrätten konstaterade att barnet var i behov av att det alltid fanns behov av två personer 
i närheten om det skulle uppstå akuta problem med trakeostomin. Domstolen fann att sådana 
åtgärder var av teknisk art som inte kunde ingå i föräldraansvaret, men att tillsynen ingick. 
Bedömningen var att det i föräldraansvaret ingår att finnas till hands för ett barn i motsvarande 
ålder och att tid för assistans inte kunde beräknas för tillsynen. Domstolen upphävde 
förvaltningsrättens dom och fastställde Försäkringskassans beslut.  

 

12. LVU-placering påverkade inte rätt till assistansersättning88     

En 11-årig flicka hade beviljats 56 timmar personlig assistans för sina grundläggande behov i 
hemmet.89 Försäkringskassan gjorde dock bedömningen att eftersom flickan var LVU90-
placerad fick hon det stöd hon behövde av familjehemsföräldrarna och hade därmed inte rätt 
till assistansersättning.  

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som både förvaltningsrätten och 
kammarrätten om att ett familjehems ansvar motsvarar föräldraansvaret när behovsbedömning 
görs enligt 3 § LASS.  Ett familjehem ska därmed ta hand om ett barn på samma sätt som barns 
föräldrar gör normalt sett. Domstolen hade i ett tidigare avgörande91 slagit fast att beviljat 
vårdbidrag inte ska påverka rätten till personlig assistans. Storleken på det arvode 
familjehemsföräldrar mottar bedömdes därmed inte heller ha betydelse i prövningen. 

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att flickans behov av aktiv tillsyn inte kunde jämföras 
med den begränsade tillsyn en jämnårig utan funktionshinder har. Domstolen ansåg inte att man 
kunde bortse från någon nämnvärd del av flickans behov av aktiv tillsyn med hänvisning till 
föräldraansvaret. Flickan bedömdes därmed ha rätt till personlig assistans med 56 timmar i 
veckan. 
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89 Det framgår inte i domen, varken från förvaltningsrätten, kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen, vad flickan hade för diagnos. 

90 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 
 
91 RÅ 1997 ref. 23, 51 kap. 6 § 2st SFB. 
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13. Utökat behov vid sjukdom vid stort assistansbehov var inte föräldraansvar92  

En 11-årig pojke med CP Tonusväxlingssyndrom, som karakteriseras av förvridna, stela 
rörelsemönster med extrem muskelspänning som avlöses av total avspänning. Pojken hade även 
central synskada och måttlig utvecklingsstörning. Detta innebar en mycket tung vård- och 
omsorgssituation med tillsynsbehov dygnet runt. Han yrkade på fler assistanstimmar då han har 
varit tvungen att stanna hemma på grund av sjukdom. Ansökan om den tillfälliga utvidgningen 
av personlig assistans avslogs med hänvisning till att föräldraansvaret och vårdnadshavares 
möjlighet att få tillfällig föräldrapenning. 

Förvaltningsrätten fann att kommunnämnden haft fog att avslå begäran om tillfällig utökad 
personlig assistans med hänvisning till att pojken tillförsäkrats goda levnadsvillkor med 
beaktande av redan beviljad kontinuerlig assistansersättning, föräldraansvaret samt 
vårdnadshavares möjlighet att få tillfällig föräldrapenning. 

Kammarrätten fastslog, med hänsyn till barnets ålder och stora vårdbehov, att hans utökade 
behov av assistans vid sjukdom och frånvaro från skolan inte kunde anses falla inom normalt 
föräldraansvar. Domstolen menade att det inte heller var rimligt att hänvisa till omdisponering 
av beviljad assistans, eftersom det skulle leda till att barnet blir utan assistans under annan tid. 
Det fanns inte heller uppgifter om vilka möjligheter fadern, som var den enda föräldern som 
arbetade utanför hemmet, hade att vara hemma med barnet och ta ut tillfällig föräldrapenning. 
Kammarrätten upphävde därmed underinstansernas avslag och återförvisade ärendet till 
socialnämnden för fortsatt prövning. 

  

14. Tvååring hade rätt till personlig assistans93 

En tvååring med utvecklingsförsening, epilepsi, svåra sömnsvårigheter och motoriska 
svårigheter. Han hade inget tal, kunde inte gå och var i behov av hjälp med ADL94-moment, 
inklusive matning. Pojken var beviljad avlösarservice och ena föräldern var beviljat vårdbidrag. 
Kommunen menade att ett tvåårigt barn inte agerar självständigt i sin vardag och den extra 
tillsyn barnet var i behov av bedömdes inte vara grundläggande behov. Kommunen hade 
därmed avslagit ansökan om personlig assistans med motiveringen att hjälpbehovet inte 
bedömdes vara av den omfattningen och av sådan karaktär att det gjorde honom berättigad till 
personlig assistans.    

Pojken anförde till Förvaltningsrätten bland annat att det hjälpbehov han hade var till viss del 
av samma typ av hjälp andra barn i jämförande ålder också har behov av. Med hänsyn till att 
hans behov innebar mer hjälp och omvårdnad än barn i jämförbar ålder utan 
funktionsnedsättning har behov av, ingår inte dessa hjälp- och omvårdnadsbehov i det normala 
föräldraansvaret. Förvaltningsrätten kom fram till att pojkens hjälpbehov med de 
grundläggande behoven gick utöver det som är normalt för barn i motsvarande ålder utan 

                                                           
92 KRNJ 2739-2741-13. 

93 KRNG 7266-13. 

94 Allmän daglig livsföring (ADL). 



23 

 

funktionsnedsättning. Målet återförvisades till nämnden för beräkning av antalet timmar per 
vecka med personlig assistans.   

Kammarrätten konstaterade att föräldraansvaret för ett tvåårigt barn är mycket stort när det 
gäller både grundläggande behov som andra personliga behov. Däremot kan ett tvåårigt barn 
utan funktionshinder ofta hjälpa till i olika moment, utifrån det enskilda barnets utveckling. 
Domstolen menade att det av utredningen framgick att barnet var oförmöget att på egen hand 
kontrollera sina rörelser eller hjälpa till vid olika ADL-moment, vilket gav stöd för att barnet 
var i behov av hjälp med de grundläggande behoven utöver vad som kan bedömas vara normalt 
föräldraansvar för barn i motsvarande ålder utan funktionshinder. Därmed avslog även 
kammarrätten kommunens överklagande och ärendet återförvisades till nämnden för beräkning 
av antalet timmar.     

 
15. Antal timmar för hjälpbehov inte tillräckligt95 

 
En 11-årig pojke med diagnoserna lindrig psykisk utvecklingsstörning med betydande 
beteendestörningar, autism i barndomen, ADHD, tvångstankar och tvångshandlingar samt 
fetma. Han var inskriven i särskola, men gick i integrerad klass och hade en egen elevassistent. 
Efter skolstart hade utvecklingen regredierat och han hade börjat med självdestruktivt beteende. 
Barnet hade stödfamilj som beviljats av kommunen. Socialnämnden hade avslagit ansökan om 
personlig assistans, vilket barnet överklagade till förvaltningsrätten.  
 
Förvaltningsrätten menade att barnet hade svårigheter i sin livsföring och hade ett omfattande 
behov av hjälp och stöd. Domstolen hänvisade i skälen för avgörandet till både lag och 
förarbeten där vårdnadshavarens ansvar beskrivs. Domstolen fann inga skäl att ifrågasätta 
föräldrarnas beskrivning av dessa svårigheter, men ansåg att merparten av hans hjälpbehov och 
den aktiva insats som krävdes inte var av sådan tidsmässig omfattning att den berättigade till 
insatsen personlig assistans. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.  
 
Barnet överklagade domen till kammarrätten och menade att hans stora hjälpbehov gick långt 
utöver vad som kunde anses omfattas av det normala föräldraansvaret. Socialnämnden bestred 
bifall till överklagandet, och menade bland annat att tillsyn är en del av omvårdnaden om ett 
barn och att när behovet är större än det som anses ingå i föräldraansvaret kan extra insatser 
beviljas. Kammarrätten konstaterade att barnet på grund av sina funktionshinder var i behov av 
mycket stöd, hjälp och tillsyn och han omfattades ostridigt av personkretsen i LSS.  
 
Domstolen bedömde dock att barnets behov av hjälp med kommunikation och måltider inte 
kunde hänföras till de grundläggande behoven. Hans behov av tillsyn var inte av sådan karaktär 
att det behövde tillgodoses av personer som känner honom och hans funktionshinder väl och 
tillsynen bedömdes inte heller vara av övervakande karaktär. Domstolen instämde i 
förvaltningsrättens bedömning att han hade hjälpbehov för att klara sin personliga hygien, på- 
och avklädning och vid duschning, men att den aktiva insats som behövdes i dessa situationer 
och som beräknades till ca sex timmar per vecka inte var av den tidsmässiga omfattningen som 
krävs för rätt till insatsen personlig assistans. Kammarrätten avslog överklagandet.  
 
 

                                                           
95 KRNSU 188-13. 
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16. Tillsynsbehov för numera sjuåring med epilepsi inte bara föräldraansvar96 

En fyraårig flicka med epilepsi hade av Försäkringskassan beviljats assistansersättning med 
drygt 35 timmar per vecka för bland annat personlig hygien, måltider, av- och påklädning och 
kommunikation. Försäkringskassan hade beviljat mindre antal timmar än det sökta med 
hänvisning till föräldraansvaret. Assistansersättning hade inte beviljats alls för aktiv tillsyn, 
kommunikationsträning eller läkarbesök.   

Förvaltningsrätten fann att kommunikationsträningen inte var av sådan struktur och karaktär att 
särskild tid kunde beaktas för den, utan det ansågs ingå i det normala föräldraansvaret. 
Domstolen bedömde även att förutsättningarna för att bevilja assistansersättning för aktiv 
tillsyn inte var uppfyllda. Försäkringskassan hade i Förvaltningsrätten vidhållit sin inställning, 
men medgett att det i beräkningen av assistansersättning skulle godtas ytterligare tid för skolfria 
dagar. Målet återförvisades till Försäkringskassan för förnyad beräkning av antalet 
assistanstimmar.  
 
Kammarrätten menade att det av utredningen i målet framgick att flickans större epilepsianfall 
inte hade förekommit särskilt frekvent och att det inte krävde några särskilda kunskaper annat 
än kunskaper om epilepsi för att kunna hantera anfallen. Behovet av tillsyn med anledning av 
epilepsin ansågs inte utgöra sådan aktiv tillsyn som utgör ett grundläggande behov. Domstolen 
ansåg dock att ett friskt barn i aktuell ålder kan leka i angränsande rum utan konstant 
övervakning, medan flickan på grund av risk för epilepsianfall inte kunde det. Tillsynsbehovet 
på grund av epilepsin kunde därför inte i sin helhet tillskrivas föräldraansvaret, utan borde till 
viss del ha berättigat personlig assistans. Målet återförvisades till Försäkringskassan för att 
pröva omfattningen av detta andra personliga behov.  
 

 

                                                           
96 KRNG 4470-13. 
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6 Analys 
 
FB och rättighetslagstiftningarna LSS och SFB är utformade på ett sådant sätt att det inte går 
att utläsa var gränsen går mellan vårdnadshavarens skyldighet att tillgodose det 
funktionsnedsatta barnets behov och rättighet att få samhällsstöd.  
 
Begreppet föräldraansvar är visserligen klarlagt på ett övergripande sätt, men inte hur det ska 
avgränsas och bedömas, framför allt inte när ett barn har en funktionsnedsättning och vars 
behov avviker och överstiger det som betraktas som normalt. Tolkningsansvaret för detta ligger 
idag på beslutsfattarna i kommunernas nämnder, Försäkringskassan och domstolen. 
 
För att få vägledning i vad föräldraansvaret utgör finns enbart några stycken ur förarbeten att 
tillgå. Principen om normalt föräldraansvar fördes även in som en bestämmelse så sent som 
2011 i 51 kap. 6 § SFB. I bestämmelsen framgår att vid bedömning av personlig assistans för 
barn ska man bortse från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt 
föräldrabalken utifrån barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.  
 
Den praxis som har uppstått på området under de 20 åren som lagstiftningen för personlig 
assistans har funnits är inte särskilt omfattande, vilket framgår av avsnitt 4.3. Med hänsyn till 
hur FB, LSS och SFB är utformade anser jag att det är märkligt att inte fler fall har tagits upp 
av Högsta förvaltningsdomstolen. Den viktigaste principen framgår av Regeringsrättens 
avgörande97 från 1997 att föräldraansvar inte föreligger avseende grundläggande behov för barn 
som är tolv år eller äldre. Den åldersgränsen verkar dock inte vara helt fastställd och domstolen 
kan göra en annan bedömning för tolvåriga barn.98 De andra fallen från högsta instans har 
behandlat mer eller mindre speciella omständigheter, som t.ex. att det för ett barn som är nio år 
eller äldre inte föreligger något föräldraansvar för hjälp med kommunikation och aktiv tillsyn, 
samt att vård av viss teknisk natur inte omfattas av normalt föräldraansvar. 
 
Här nedan kommer jag att presentera en genomgång och analys av de domar som ingick i 
undersökningen.   
 

6.1  Undersökningen 

Begreppet föräldraansvar tas upp i alla 16 domar, i domstolens avgörande alternativt 
bedömning.  

I nio domar99 används föräldraansvar (alternativt vårdnadshavarens ansvar) i yrkanden från 
båda parterna, det vill säga barnet/föräldrarna och Försäkringskassan eller kommunens/ 
stadsdelens nämnd.  
 
I två av domarna100 används inte begreppet föräldraansvar av nämnden/Försäkringskassan, utan 
istället nämns tillsynsbehov utifrån barnets ålder och normalt familjeumgänge, respektive 
hjälpbehov samt omfattande tillsynsbehov utifrån barnets ålder.  

                                                           
97 RÅ 1997 ref. 23. 

98 Se dom nr 8. 

99 Dom nr 1, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15 och 16. 

100 Dom nr 5 och 8. 
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I ytterligare fyra av kammarrättsdomarna101 hänvisar Försäkringskassan eller kommunens/ 
stadsdelens nämnd till förvaltningsrättens dom, där det i skälen för avgörandet tas upp 
föräldraansvar.  
 
I en av domarna102 nämner inte socialnämnden föräldraansvar och hänvisar inte heller till 
förvaltningsrättens dom. I domen är det därmed enbart barnet som i sitt yrkande tar upp 
föräldraansvar.  
 
Begreppet föräldraansvar omnämns av båda eller ena parten i målet för att argumentera för den 
egna partens yrkande. En förenkling av de undersökta domarna och beskrivning av hur 
föräldraansvaret används av de olika parterna kan uttryckas med att barnet yrkar på 
assistansersättning, eller fler timmar av tidigare beviljad assistansersättning, med hänvisning 
till att föräldraansvaret inte kan beaktas då barnets hjälpbehov med de grundläggande behoven 
är större än normalt. Försäkringskassan eller nämnden yrkar däremot att barnet inte ska beviljas 
assistansersättning eller färre timmar än de yrkade, med hänvisning till att barnets hjälpbehov 
helt eller delvis ingår i normalt föräldraansvar för barn utan funktionsnedsättning i motsvarande 
ålder.    
 
I 12 av 16 domar hänvisar domstolarna till tidigare praxis som Regeringsrätten har avgjort. I de 
övriga fyra domarna hänvisas i två domar103 till förarbeten i LSS och LASS. I de två andra 
domarna104 hänvisas varken till domar eller förarbeten utan enbart till föräldraansvaret.   
 
I totalt hälften av domarna105 hänvisas till förarbeten i LSS och/eller LASS, varav det i två 
domar106 hänvisas till tillämpliga lagrum och förarbetsuttalanden som framgår av 
förvaltningsrättens dom.     
 
När domstolarna hänvisar till förarbetena i LSS och/eller LASS framgår det i domskälen bland 
annat att föräldraansvaret enligt föräldrabalken ska beaktas vid bedömningen av rätten till 
personlig assistans för barn.107 I domskälen hänvisas också till att det normala föräldraansvaret 
ska beaktas på så sätt att det bara är hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för ett barn 
i motsvarande ålder som ska läggas till grund för bedömningen av behovet av personlig 
assistans.108       
    
När jag studerat domarna upplever jag att domstolarna i sina avgöranden har svårt att tydligt 
formulera vad som är normalt i omhändertagandet av barn i olika åldrar och vad som bedöms 
överstiga det normala föräldraansvaret. Överensstämmer barnets ålder, eller om barnet är äldre 

                                                           
101 Dom nr 2, 3, 10 och 13.  

102 Dom nr 7. 

103 Dom nr 8 och 15. 

104 Dom nr 11 och 13. 

105 Dom nr 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, och 15. 

106 Dom nr 4 och 15. 

107 Prop. 1992/93:159 s. 65 f och s. 172. 

108 Bet. 1995/96:SoU15 s.18.  
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i det aktuella målet, med åldern på barnet i Regeringsrättens dom görs bedömningen utifrån 
praxis. Med hänsyn till att det inte finns många prejudicerande domar från den högsta instansen 
som beskriver föräldraansvar utifrån barnets ålder innebär det att domstolarna har svårigheter 
att bedöma i situationer och utifrån åldrar som inte återfinns i praxis.  
 
Att domstolarna i sina avgöranden tar upp eller citerar förarbeten är inte detsamma som att 
motivera sitt ställningstagande utifrån det enskilda fallet. I domarna bedöms barnets 
vardagssituationer och det hänvisas till föräldraansvaret utifrån barnets ålder. Det går dock inte 
att utläsa på ett tydligt sätt vad ett barn utan funktionsnedsättning i en viss ålder klarar av att 
utföra eller hur mycket hjälp av föräldrarna barnet behöver. Det saknas således vägledning att 
utgå ifrån, för att på ett lättförståeligt sätt kunna förstå hur domstolen kommit fram till sina 
bedömningar. Enligt min uppfattning vilar beskrivningarna av föräldraansvaret inte på saklig 
grund, utan är mer skönsmässiga bedömningar.  
 
I ett av målen framgår på ett tydligt sätt den problematiken som återfinns i domarna, och där 
kammarrätten skriver109; ”Det är inte möjligt att klart fastställa hur behoven ser ut för barn i en 
viss ålder utan funktionshinder eftersom individuella variationer i utveckling, behov och 
förutsättningar är stora.”  
 
På det sätt som regelverket är utformat finns det svårigheter att få mer enhetliga domar. Det 
visar tydligt att regelverket inte ger tillräckligt stöd eller vägledning i tolkningen av som är 
normalt föräldraansvar, det vill säga vad som anses vara normalt i omhändertagandet av barn i 
olika åldrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109 Dom nr 8, KRNG 4022-11. 
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7 Diskussion 

De domar som finns med i undersökningen i denna uppsats tyder enligt min uppfattning på att 
det inom personlig assistans saknas nationella verktyg för att tillämpa principen om 
föräldraansvar. Domstolarna har möjlighet att i sina domskäl hänvisa till den praxis som finns, 
men det innebär inte att det tydligt framgår vad det är som resulterar i ett visst utfall. Praxis 
inom personlig assistans är relativt begränsad och ger lite vägledning i hur bedömning av 
föräldraansvaret för barn i olika åldrar bör se ut. Den uppfattning jag får av de aktuella domarna 
är att avgöranden i vissa fall likaväl hade kunnat bli annorlunda, om inte det motsatta.  
 
Bedömning av föräldraansvaret för barn i olika åldrar behöver bli mer enhetlig i tillämpningen. 
Det skulle leda till en mer rättssäker tillämpning och en mer förutsägbar lagstiftning än idag, 
både för den enskilde som för kommunen, Försäkringskassan och domstolarna. Som 
utformningen ser ut idag av förarbetena och författningarna till LSS och SFB innebär det att 
bedömningsutrymmet inom personlig assistans – inklusive föräldraansvar – är stort. Eftersom 
det saknas vägledning för domstolarna vad som ingår i föräldraansvaret innebär det även att det 
saknas tydlighet i den rättsliga regleringen, vilket är en förutsättning för rättssäkerheten. Det är 
oerhört viktigt med öppenhet och tydlighet i de beslut som avser den enskilde. Eftersom 
domstolarna, och dessförinnan kommunen och Försäkringskassan, saknar vägledning finns stor 
risk att avgörandena blir oförutsägbara och olika över landet.    
  
Jag är givetvis medveten om att barns individuella utveckling och deras förmågor skiljer sig, 
men det krävs någon form av vägledning som kan definiera vad barn klarar av i olika åldrar och 
vad som ingår i normalt föräldraansvar. Som det ser ut idag kan det bli stora skillnader i 
bedömningarna, vilket inte kan vara meningen med lagstiftningen.  
 
Enligt min synpunkt finns det två olika möjligheter för att lagstiftningen ska bli mer tydlig och 
förutsägbar gällande föräldraansvar. Författningstexterna och förarbetena kan bli mer 
detaljerade. Det skulle innebära att tolkningsutrymmet för förvaltningsmyndigheter och 
domstolar blir mindre.  
 
Om riksdag och regering vill behålla lagstiftningarna som de ser ut idag, vilka innebär ett stort 
tolkningsutrymme för förvaltningsmyndigheter och domstolar, innebär det andra alternativet 
att vägledningen och styrningen på förvaltningsnivå behöver utformas på annat sätt. Regeringen 
skulle kunna tilldela exempelvis Socialstyrelsen ett uppdrag som innebär att myndigheten 
tillsammans med experter på området utformar en vägledning där det framgår barns utveckling 
och förmågor utifrån olika åldrar och där även det normala föräldraansvaret framgår. En sådan 
vägledning skulle kunna uppdateras och kompletteras vid behov. Den skulle även finnas 
lättillgänglig för både privatpersoner som för förvaltningsmyndigheter och domstolar, vilket 
ökar förutsägbarheten och transparensen. Oavsett vilken av dessa vägar regeringen skulle kunna 
tänka sig att välja, anser jag att behovet av vägledning samt bättre rättslig reglering och styrning 
av föräldraansvaret är stort och aktuellt.        
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