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Personlig assistans - ändringar i LSS och LASS m.m. 
Med anledning av förändringarna fr o m 1/7 1996 i lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1996:534) och i lagen om assistanser-
sättning, LASS (SFS 1996:535), vilka framgår av regeringens proposition 
1995/96:146 samt socialutskottets betänkande 1995/96:SoU15, har vi funnit 
anledning att förtydliga vissa frågor. I bifogade PM tar vi upp följande ru-
briker: 

• Vad är personlig assistans enligt LSS? 

• När kan man få statlig assistansersättning? 

• Vägen till beslut 

• Handläggning 

Ytterligare information ges av RFV i det Allmänna råd om assistansersättning, 
som kommer ut i början av mars. Rådet kan beställas från Försäkringskasseför-
bundet tel 08-723 22 00 eller fax 08-10 79 72.  

Vi vill också påminna om att staten för 1997 fastställt det maximala beloppet för 
assistansersättning till 183 kr/tim.  

Samtidigt vill vi informera om den utredning som RFV fått i uppdrag av rege-
ringen att genomföra avseende kostnadsutvecklingen inom den statliga assi-
stansersättningen. I uppdraget ingår att utforma ett system för uppföljning som 
skall göra det möjligt att fortlöpande kartlägga och analysera eventuella för-
skjutningar i ansvars-och kostnadsfördelningen mellan staten och kommuner-
na.  
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Uppdraget som skall genomföras tillsammans med Socialstyrelsen och i kon-
takt med Svenska Kommunförbundet skall vara avslutat 1 maj 1997. RFV:s 
uppdrag kan komma att innebära att kommunen vid nya LASS-beslut ska 
lämna underlag om hur kommunens insatser för personen påverkas av ett be-
slut. Detta skall ses som ett dokumenterat informationsutbyte inom ramen för 
det sk hörandet i 14 § LASS. 
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