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Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frå-
gor om personlig assistans 
I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att uppnå en bättre kost-
nadskontroll och vissa besparingar inom den statliga assistansersättningen. 
Förslagen innebär förtydliganden i lagen om stöd och service (LSS) samt i 
lagen om assistansersättning (LASS). I direktiven till Assistansutredningen 
angavs ett sparbeting på 900 Mkr. Förslagen i propositionen motsvarar en 
årlig besparing för den statliga assistansersättning på 215 Mkr. Förändring-
arna förslås träda i kraft den 1 juli 1996. Riksdagen fattar preliminärt beslut 
den 8 maj 1996. 

Förslag till lagtext bilägges. 

Nedan redovisas huvuddragen i förslagen: 

Definition av personlig assistans 

LSS kompletteras med ett klargörande av innebörden i insatsen personlig 
assistans ( se lagtexten!). Den funktionshindrade skall alltså ha behov av 
praktisk hjälp i vardagliga situationer. Av författningskommentarerna fram-
går att de grundläggande hjälpbehoven skall föreligga för att överhuvudtaget 
berättiga till insatsen personlig assistans. Behov av insatser för att förmå en 
person att klä sig, äta etc berättigar inte till personlig assistans. Där sägs 
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också att den som har dessa hjälpbehov även kan erhålla personlig assistans 
för andra personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt. Dvs ge-
nom att den funktionshindrade erhåller andra insatser från samhället såsom 
omvårdnad vid boende med särskild service, genom insatser som ges av per-
sonal inom barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Behoven tillgodoses 
på annat sätt även genom vad som normalt faller under makars ansvar för 
varandra, föräldrars ansvar för vårdnad och tillsyn enligt föräldrabalken eller 
genom vårdbidrag till föräldrar. 

Av propositionen framgår att det främst är personer med fysiska funktions-
hinder och med de mest omfattande behoven som blir berättigade till insat-
sen. Personer som helt eller i stor utsträckning klarar att på egen hand sköta 
sina personliga behov och som enbart behöver motivations-eller aktiverings-
insatser bör inte ha rätt till insatsen personlig assistans. Regeringen menar att 
dessa personer istället skall få sina behov tillgodosedda genom andra insat-
ser enligt LSS eller socialtjänstlagen. Undantagsvis kan dock personer med 
psykiska funktionshinder kunna vara berättigade till personlig assistans. 

För att assistansersättning enligt LASS skall lämnas fordras att de grundläg-
gande behoven uppgår till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka. 

Avgränsning mot viss kommunal verksamhet 

Assistansersättning lämnas inte för tid när den funktionshindrade vistas i 
barnomsorg, skola inkl särskola eller deltar i daglig verksamhet. I speciella 
situationer t ex om funktionshindret skapar särskilda svårigheter att kom-
municera med andra eller om hälsotillståndet kräver att den personliga assi-
stenten är närvarande bör assistansersättning kunna utgå. 

Barns rätt till personlig assistans 

Vid bedömning av barns rätt till assistansersättning skall särskilt beaktas vad 
som normalt faller inom ramen för det föräldraansvar som enligt föräldra-
balken åvilar alla vårdnadshavare. Först när detta föräldraansvar i kombinat-
ion med t ex vårdbidrag, avlösarservice, barnomsorg och skola inte räcker till 
kan barnet beviljas assistansersättning. 

Avräkningsperioden för assistansersättning 

Assistansersättning skall beviljas för ett visst antal timmar per vecka, månad 
eller längre tidsenhet, dock längst tre månader. 

Övergångsbestämmelser 

Försäkringskassorna får möjlighet att ompröva beslut om assistansersättning 
som fattats före 1 juli 1996 utan att två år förflutit sedan rätten till ersättning 
senast prövades. 

ANDREAS KOMMENTARER 
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Närmare upplysningar lämnas av Margareta Erman tel 08-772 43 23, Andreas 
Hagnell tel 08-772 42 50 och Ingrid Söderström tel 08-772 43 42. 
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Anita Sundin 

      Ingrid Söderström 


	Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans
	Definition av personlig assistans
	Avgränsning mot viss kommunal verksamhet
	Barns rätt till personlig assistans
	Avräkningsperioden för assistansersättning
	Övergångsbestämmelser


