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Ändringar i Försäkringskassans regelverk 
avseende assistansersättning 
Försäkringskassan publicerade i april 2006 en ny vägledning och där tillhörande 
ny normering gällande assistansersättning. Den 21 november 2006 beslutade 
Försäkringskassan om ändringar i ett allmänt råd och vägledningstext ur det 
regelverk som sjösattes i april 2006, de nya reglerna gäller från den 24 november. 
Detta cirkulär beskriver innebörden i Försäkringskassans nya beslut. Ändringarna 
kommer även att presenteras i en ny version av vägledning för assistansersättning. 
Den nya versionen av vägledningen benämns Vägledning om assistansersättning 
2003:6 version 2 och finns tillgänglig på Försäkringskassans webbplats, 
www.forsakringskassan.se  

Innehållet i vägledningen från april 2006 kapitel 9 och 10 avseende tid 
då assistansersättning inte lämnas 
I den version av vägledningen som publicerades i april 2006, vägledning 2003:6 
Version 1 Assistansersättning, anges att assistansersättning inte kan lämnas vid 
vissa angivna vistelse- och boendeformer enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. Detta gäller korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet 9 § 6 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 9 § 7 LSS, bostad med 
särskild service för barn eller ungdom 9 § 8 LSS, bostad med särskild service för 
vuxna (i form av servicebostad) 9 § 9 LSS.  

För boende vid elevhem vid statliga specialskolor och boende vid riksgymnasier 
gäller att assistansersättning inte kan lämnas för tid då brukaren bor i sådant 
boende. Möjlighet till undantag på grund av särskilda skäl saknas.  

http://www.forsakringskassan.se/
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Innebörden av Försäkringskassans beslut i november 2006  
Försäkringskassan har den 17 november fattat beslut om ändringar i den 
vägledning som antogs i april 2006. Den nya vägledningen, Vägledning om 
assistansersättning 2003:6 version 2, innebär att Försäkringskassan återgår till den 
ordning som rådde före 2006 års vägledning vad gäller tid då assistansersättning 
inte lämnas  

Assistansersättning kan således återigen lämnas för de omvårdnads- och 
assistansbehov som inte tillgodoses genom den beviljade insatsen. Detta gäller 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn utanför det egna hemmet, 
bostad med särskild service för barn och ungdom, bostad med särskild service för 
vuxna (servicebostad). 

För boende vid elevhem vid statliga specialskolor och boende vid riksgymnasier 
gäller motsvarande ändring. Vid boende i elevhem vid ovannämnda skolor 
tillhandahålls stöd och omvårdnad i sådan omfattning att elevernas personliga 
hjälpbehov normalt är tillgodosett. I vissa fall kan det dock finnas behov av 
kompletterande insatser i form av personlig assistans för den tid eleven bor i 
elevhemmet och assistansersättning kan lämnas för detta under förutsättning att 
övriga villkor för rätt till assistansersättning är uppfyllda. 
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