
Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) 
bedömer att grundläggande behov enbart är sådana 
som är mycket privata och känsliga för den personliga 
integriteten

De grundläggande behoven börjar omdefinieras och in-
skränkningarna i rätten till personlig assistans startar när 
man styckar upp det grundläggande behovet måltider.

I regeringens regleringsbrev för budgetåret 
2016 får Försäkringskassan i uppdrag att bry-
ta utvecklingen av antalet timmar inom statlig 
personlig assistans. 

Försäkringskassan börjar använda en flera år gammal dom 
från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) för att bedöma att 
andning och sondmatning inte är grundläggande behov.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över LSS och den statliga personliga 
assistansen. I uppdraget ingår att göra ytterligare besparingar i assistansersättningen. 

RBU kritiserar regeringen i gemensam debattartikel i Aftonbladet tillsammans med 
Ingela Thalén, tidigare socialminister (S), det första större debattutspelet i en lång rad.

Case börjar strömma in i media, många av dessa är drabbade RBU-familjer. RBU 
skriver ett flertal debattartiklar och gör en rad utspel.

Den första landsomfattande manifestationen under parollen ”Assistans är frihet! Rädda LSS!” 
arrangeras. RBU är initiativtagare och 15 andra organisationer ställer sig bakom. Manifesta-
tioner genomförs på 25 platser, från Gällivare i norr till Malmö i söder.

RBU:s arbete med att få in egna nyheter, debattartiklar och case fortsätter.

HFD dömer att transport till och från fritidsaktiviteter inte ger rätt till personlig assistans. 
Det är inte ett kvalificerat behov eftersom den enskilde inte är delaktig i hjälpinsatsen. 
HFD har dock inte kunnat överblicka de vida negativa konsekvenserna av domen  
varigenom de andra personliga behoven börjar styckas upp.  

I ett rättsligt ställningstagande meddelar Försäkringskassan att de behov 
inom personlig hygien som är att anse som grundläggande är sådana 
behov som avser att hålla en ren och som man inte avstår från.

Man börjar stycka upp det grundläggande behovet personlig hygien. 

En viktig delseger för RBU: nödstoppet kommer. 

Ansvarig minister Åsa Regnér meddelar att ett lagförslag ska lämnas om 
att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Dessutom 
ska väntetid och beredskap under dygnsvila samt tid mellan aktiviteter 
utanför hemmet ge rätt till personlig assistans.

RBU:s arbete med egna nyheter, debattartiklar och case fortsätter.

HFD fastställer att sondmatning är grundläggande behov. Själva näringstillförseln, 
från påkoppling av sondslang till urkoppling, ryms i begreppet måltid, och är enligt 
HFD ett grundläggande behov.

Försäkringskassan tar fram ett ställningstagande för bedömning av hjälp 
med måltider via sondmatning. Myndighetens tolkning av HFD:s sond-
matningsdom är att själva matningen genom sond, det vill säga närings-
tillförseln, inte är privat och integritetskänslig. 

Ett viktigt delmål för RBU: allmänna val genomförs i Sverige och flera medier 
identifierar rätten till personlig assistans som en av valrörelsens viktigaste frågor, 
något som RBU arbetat hårt för. I valrörelsens slutskede tvingas moderaterna 
och socialdemokraterna, som dittills varit tysta i assistansfrågan, uttala sig om 
barns rätt till assistans.

LSS-utredningen presenteras med nya förslag om personlig assistans:

• Barn under 16 år ska inte ha rätt till personlig assistans. Den nya insatsen ”Per-
sonlig stöd för barn” ersätter.

• Personer med psykisk funktionsnedsättning ska inte ha rätt till personlig assis-
tans. Istället ska den nya insatsen ”Förebyggande pedagogiskt stöd” skapas.

• En schablon om 15 timmar/vecka för andra  
personliga behov ska införas. Möjlighet finns att ansöka om fler assistanstim-
mar utöver schablonen för andra personliga behov. 

Utredningen sågas av stora delar av funktionshinderrörelsen med RBU i spetsen 
och flera av riksdagspartierna.

Regeringen skickar lagförslaget om att andning och sondmatning 
ska vara grundläggande behov på remiss. I förslaget anges att den 
del som avser sondmatning endast ska vara ett förtydligande och 
inte innebära någon ändring av vilka hjälpåtgärder som kan ge rätt 
till personlig assistans i samband med sondmatning.

Nästan fem av sex som ansöker om assistans för första gången får avslag. 
RBU:s kamp för att återupprätta LSS fortsätter.
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OM PERSONLIG ASSISTANS

Fakta om personlig assistans
Personlig assistans regleras i lagen om stöd 
och service för vissa funktionshindrade (LSS) 
samt i Socialförsäkringsbalken.

Det är ett personligt utformat stöd för den som 
på grund av stora och varaktiga funktionshin-
der behöver hjälp med sina grundläggande 
behov och andra personliga behov. 

Med grundläggande behov menas personlig 
hygien, måltider, att klä av och på sig, att kom-
municera med andra eller annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den  
funktionshindrade.

Har man grundläggande behov som överstiger 
20 timmar per vecka är det Försäkringskassan 
som ansvarar för beslutet om statlig personlig 
assistans. Understiger det 20 timmar per vecka 
ansvarar kommunen för beslutet.

Var med i kampen för att rädda LSS 
och den personliga assistansen! 

Stöd RBU:s kampfond. Swisha till  
90 00 712 och skriv Kampfond.
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