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Ändringar i vägledningen om 
assistansersättning 2003:6 m.m. 
Försäkringskassan har beslutat om ny version av vägledningen om 
assistansersättning 2003:6, version 4. Vägledningen finns publicerad på 
Försäkringskassans intranät och hemsidan. Text i vägledningen som 
ändrats och ny text har gråmarkerats. Här beskrivs de väsentligaste 
ändringarna. 

Lagändringen den 1 juli 2008 
Den 1 juli 2008 ändrades lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS). 
Assistansersättningen får endast användas för köp av personlig assistans 
eller för att betala kostnader för personliga assistenter för den som själv 
anställer sina assistenter. Assistansersättning som inte använts på detta sätt 
ska betalas tillbaka till Försäkringskassan. (kapitel 12 och 17) 

I förordningen (1993:1091) om assistansersättning anges de kostnadsslag 
som avses med kostnader för personlig assistans. Vilka kostnader som bör 
ingå i kostnadsslagen anges i allmänna råd (RAR 2002:6 till 5 a § 
förordningen). I det allmänna rådet (RAR 2002:6 till 10 § andra stycket 
LASS) anges olika procentsatser som ledning för bedömningen vid 
ansökan och redovisning av förhöjt timbelopp. (kapitel 12) 

Skrivningen om hushållsgemenskap och skattskyldighet har utvecklats 
med anledningen av lagändringen. Olika bolagsformer beskrivs och 
exemplen har kompletterats. (kapitel 14) 

Grundläggande behov 
Avsnittet 8.3 om grundläggande behov har delvis omarbetats. Om det finns 
ett behov av hjälp med själva intagandet av föda kan även hjälp med 
uppvärmning och ställa i ordning före och efter måltiden räknas med i de 
grundläggande behoven. En kammarrättsdom om måltider har beskrivits. 

Kammarrätten har i två domar funnit att den rimligaste tolkningen av 3 § 
LASS är att beräkningen av de grundläggande behoven ska avse en längre 
period och att beslutet om assistansersättning ska grundas på det 
genomsnittliga hjälpbehovet per vecka under perioden. Kammarrätten 
ansåg att personerna hade rätt till assistansersättning under samtliga 
veckor, d.v.s. även under de veckor som deras behov av hjälp med de 
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grundläggande behoven inte översteg 20 timmar. (KRNG mål nr 6235-08 
och 1312-07) 
 
Med uttrycket ”i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan” i 3 § LASS avses 
därför att behovet av personlig assistans för de grundläggande behoven ska 
beräknas för en längre period än en vecka och att antalet timmar per vecka 
måste i genomsnitt uppgå till mer än 20 under den period som är i fråga. 
Periodens längd bestäms av omständigheterna i det enskilda fallet. De 
grundläggande behov som blir tillgodosedda genom verksamheter som 
anges i 4 § första stycket LASS ska inte räknas med i de grundläggande 
behoven för den aktuella perioden (RÅ 1997 ref. 23). Om särskilda skäl 
föreligger ska dock tid i vissa verksamheter räknas med (4 § andra stycket 
LASS). 
 
Exemplen Kajsa och Anwar i avsnitt 8:3 i version 4 av vägledningen 
2003:6 om Assistansersättning kommer därför snarast att arbetas om och 
ändringen ska vara genomförd senast den 31 mars. I avvaktan på 
omarbetningen gäller detta informationsmeddelande. 
 
Kammarrätten fann i en dom att beräkningen av dubbel assistans i 
normalfallet ska utgå från den tid det tar att utföra en aktiv insats. Undantag 
kan göras vid allvarliga hälsorisker (kapitel 8). 

Övrigt 
• Skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder 

beskrivs (kapitel 1) 

• Avsnittet om omprövning har kompletterats (kapitel 16) 

• Avsnittet om särskilda skäl för utbetalning efter slutavräkning har 
utvecklats (kapitel 15) 

• Ett metodstöd vid räkningshantering har införts (kapitel 15) 

• Med tid som jämställs med lämnad assistans avses endast tid för 
den som själv anställer sina assistenter (kapitel 14). 

• Frågan om anmälan till Arbetsmiljöverket när assistenter arbetar 
mer än arbetstidslagen tillåter behandlas i kapitel 14. 

 

Enheten för sjukförsäkring och funktionshinder 

Tommy Sundholm Magnus Liefvendahl 
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