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Ett Im gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt 
information om vilka Im som är giltiga, titta alltid på Fia: http://fia.sfa.se/fb/gem_dok/im/Pages/im.aspx

Ny version av vägledningen om 
assistansersättning

Version 5 av vägledningen 2003:6 om assistansersättning är nu beslutad 
och ligger ute på Försäkringskassans hemsida. Här följer en beskrivning av 
de större förtydliganden och ändringar som gjorts. Uppmärksamma särskilt 
de tillägg som har gjorts i avsnitt 8.3 när det gäller dels bedömningen av 
vad som är grundläggande behov, dels beräkningen av de grundläggande 
behoven.

• Begäran om byte av assistansanordnare för barn ska vara 
underskriven av bägge föräldrarna (kapitel 3).

• Regeringsrätten har i en dom som gällde rätten till personlig 
assistans betonat det som sägs i lagens förarbeten att det ska vara 
fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att insatsen 
ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt 
komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag. 
Regeringsrätten uttalade bl.a. att det bör beaktas att det inte torde 
vara alla praktiska hjälpbehov med de grundläggande behoven som 
ska beaktas vid tolkningen av vad som ska anses omfattat av hjälp 
med de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS, och tar bl.a. upp 
situationen vid måltider (avsnitt 8.3).

I avsnitt 8.3 är det också förtydligat hur beräkningen av de 
grundläggande behoven ska göras. Tid för grundläggande behov 
beräknas inte för behov som blir tillgodosedda i verksamheter 
enligt 4 § LASS, det vill säga i barnomsorg, skola eller daglig 
verksamhet, om det inte finns särskilda skäl. Detta är sedan länge 
klarlagt genom en dom i Regeringsrätten (RÅ 2000 ref. 11). 
Grundläggande behov beräknas inte heller för andra 
samhällsinsatser om behoven tillgodoses genom insatsen (jfr 7 § 
första stycket LSS). Detta är nu klarlagt i en dom i kammarrätten 
(KRNG mål nr 1312-07). Det kan till exempel vara insatser där det 
enligt 9 c § LSS ingår omvårdnad (exempelvis korttidsvistelse och 
bostad med särskild service). (Avsnitt 8.3)
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Ett metodstöd har tagits fram för beräkningen av grundläggande 
behov när behoven inte är lika varje vecka. Ett antal exempel har 
lagts in (avsnitt 8.3). 

• Det är lämpligt att ett beslut om att bevilja assistansersättning under 
sjukhusvistelse på grund av särskilda skäl inte innehåller några 
begränsningar av de redan beslutade antalet timmar, såvida det inte 
finns uppenbara skäl för en sådan begränsning (kapitel 9).

• I metodstödet om kommunicering har tillförts att det, som ett led i 
Försäkringskassans utredningsskyldighet, kan vara lämpligt att låta 
den försäkrade läsa igenom och yttra sig över de uppgifter som han 
eller hon själv lämnat (kapitel 11).

• Vad gäller timbeloppet har tillägg gjorts om arbetsmiljöinsatser och 
jourrum. Ett beslut om förhöjt timbelopp bör gälla så länge som 
Försäkringskassan anser att det finns särskilda skäl. Vid köp av 
personlig assistans bör beslutet begränsas till att gälla en viss 
anordnare. Det exempel som innehåller ob-tillägg har räknats om 
(kapitel 12).

• Beskrivningen av och ett exempel om kommunens 
ersättningsskyldighet har omarbetats (kapitel 13). 

• Om det visar sig att en anordnare inte längre har F-skattsedel ska 
assistansersättningen betalas ut till den ersättningsberättigade själv 
eller någon annan som denne begär att ersättningen ska gå till, som 
uppfyller förutsättningarna enligt RFFS 1993:24 (kapitel 14).

• Normalt sett räcker det med redovisningen på räkningen men om 
Försäkringskassan finner anledning till det ska den 
ersättningsberättigade på begäran visa underlaget till de redovisade 
kostnaderna. Försäkringskassan får minska månadsutbetalningen 
till dess att den ersättningsberättigade har skickat in uppgifterna 
(kapitel 15).

• Beskrivningen av betalning av medel från en anordnare till en 
ersättningsberättigad har ändrats på så sätt att skrivningen av den 
hantering som enligt Skatteverket är godtagbar har tagits bort, 
eftersom det inte rör Försäkringskassans tillämpning (kapitel 17). 

Frågor med anledning av detta informationsmeddelande kan ställas via 
ARS.  
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