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Sammanfattning 

Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp vid 
Socialdepartementet. I promemorian lamnas forslag til l andringar i 
lagen (1993:387) om stod och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och socialforsakringsbalken (SFB). Forslagen har sin 
bakgrund i det atgardspaket for assistansersattningen som 
regeringen presenterade den 14 november 2017. I promemorian 
lamnas forslag till nya bes tammelser i L SS som innebar att assistans 
ska kunna bevil jas for vantetid och beredskap under den enskildes 
dygnsvila samt for tid mellan preciserade hjalpbehov v id aktiviteter 
utanfor den plats dar den enskilde regelbundet vistas. Berakningen 
av vantetid och tid for beredskap ska enligt forslaget regleras i 
forordningen (1993:1090) om stod och service till vissa 
funktionshindrade. Vantetid ska enligt forslaget berattiga till 
personlig assistans med en fjardedel av tiden. Beredskap ska 
berattiga till personlig assistans med en sjundedel av tiden. I 
promemorian lamnas ocksa forslag till en andring i 51 kap. SFB 
som innebar att bestammelsen om tvaarsomprovning tas b ort ut 
lagen. Andringen ar avsedd att galla under begransad tid. 
Bestammelsen om oinprovning av ratten till assistansersat tning pa 
grund av andrade forhallanden fortydligas. 

De nya bestammelserna foreslas trada i kraft den 31 mars 2018. 
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1 Forfattningsforslag 

1.1 Forslag till lag om andring i 
socialforsakringsbalken 

Harigenom foreskrivs a tt 51 kap. 12 § socialforsakringsbalken 
ska ha foljande lydelse . 

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse 

51 kap. 
. . . 12 § . . 

Ratten till assistansersattning Ratten till assistansersattning 
ska omprovas sedan tva ar ska omprovas om denna ratt ba r 
forflutit frdn senaste provningen minskat i omfattning pa grund av 
och vid vasentligt andrade vasentligt andrade forhallanden 
forhallanden. som ar hanforliga till den 

Lamnas assistansersattning till forsakrade. 
en forsakrad som bar fyllt 65 ar 
far omprovning ske endast vid 
vasentligt andrade forbdllanden. 

Denna lag trader i kraft den 31 mars 2018 . 

4 



1.2 Forslag till lag om andring i lagen (1993:387) 
om stod och service till vissa funktionshindrade 

Harigenom foreskrivs i fra ga om lagen (1993:387) om stod och 
service till vissa funktionshindrade 

dels att det ska inforas en ny paragraf, 9 f §, av f oljande lydelse, 
dels att 9 a § ska ha foljande lydelse. 

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse 

9a§1 . Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat 
stod som ges av ett begransat antal personer at den som pa grund 
av stora och varaktiga funktionshinder behover hjalp med sin 
personliga hygien, maltider, att kla av och pa sig, att kommunicera 
med andra eller annan hjalp som forutsatter ingaende kunskaper 
om den funktionshindrade (grundlaggande behov). 

Den som har behov av Den som har behov av 
personlig assistans for sina personlig assistans for sina 
grundlaggande behov har aven grundlaggande behov har aven 
ratt till insats enligt 9 § 2 for ratt till insats enligt 9 § 2 for 
andra personliga behov om andra personliga behov om 
behoven inte tillgodoses pa behoven inte tillgodoses pa 
annat satt. annat satt. Med personlig 

assistans for andra personliga 
behov avses aven 

1. tid under den enskildes 
dygnsvila nar en assistent behover 
vara tillganglig i vdntan pa att 
den enskilde behover hjalp utan 
att det ar fraga om tillsyn 
(vantetid), 

2. tid under den enskildes 
dygnsvila nar en assistent i stallet 
behover finnas till forfogande pa 
annan plats i vdntan pa a tt den 
enskilde behover hjalp 

' Senaste lydelse 2017:39. 
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(beredskap), och 
3. tid nar en assistent bebover 

vara narvarande i samband med 
en aktivitet, utanfor den plats dar 
den enskilde regelbundet vistas, 
pa grund av att ett bjalpbebov, 
som inte tillgodoses av annan, 
kan forvantas uppsta. 

Den som bar bebov av mer an Regeringen far meddela 
en personlig assistent samtidigt, foreskrifter om i vilken 
bar ratt till tva eller flera utstrackning tid som avses i andra 
assistenter endast om stycket 1 ocb 2 berattigar till 
mojligbeterna att fa bidrag enligt personlig assistans. 
lagen (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m., 
eller bjalpmedel enligt balso- och 
sjukvardslagen (2017:30), bar 
utretts. 

9f§ 
Den som bar bebov av mer an 

en personlig assistent samtidigt, 
bar ratt till tva eller flera 
assistenter endast om 
mojligbeterna att fa bid rag enligt 
lagen (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag m.m., 
eller bjalpmedel enligt balso- ocb 
sjukvardslagen (2017:30), bar 
utretts. 

Denna lag trader i kraft den 31 mars 2018. 

6 



1.3 Forordning om andring i forordningen 
(1993:1090) om stod och service till vissa 
funktionshindrade 

Harigenom foreskrivs att det i forordningen (1993:1090) om 
stod och service till vissa funktionshindrade ska inforas en ny 
paragraf, 2 a §, och narmast fore 2 a § en ny rubrik av foljand e 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse 

Berdkning av tid for personlig 
assistans 

2a§ 
Vantetid enligt 9 a § andra 

stycket 1 lagen (1993:387) om 
stod och service till vissa 
funktionshindrade berattigar till 
personlig assistans med en 
fjardedel av tiden. Beredskap 
enligt 9 a § andra stycket 2 
samma lag berattigar till personlig 
assistans med en sjundedel av 
tiden. 

Denna forordning trader i kraft den 31 mars 201 8. 
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2 Bakgrund 

LSS och assistansreformen har pa ett avgorande satt forbattrat 
levnadsvillkoren for flickor, pojkar, kvinnor och man med 
omfattande funktionsnedsattningar. Lagarna har haft stor betydelse 
for okat sjalvbestammande och mojlighet att leva ett sjalvstandigt 
liv samt bidragit till att livsforhallandena blivit mer jamlika for 
manniskor som har stort behov av stod. 

Det ar dock mer an 20 ar sedan lagarna tradde i kraft och manga 
av de problem som uppmarksammats genom aren inom 
assistansersattningen kvarstar och nya har tillkommit. Det har 
riktats kritik mot bland annat praxis- och kostnadsutvecklingen pa 
omradet. Det finns vidare anledning att se over hur LSS-insa tserna 
utvecklats och formar uppfylla syftet med lagstiftningen. Mot 
bakgrund av det beslutade regeringen 2016 om att en sarskild 
utredare ska se over delar av L SS och assistansersattningen, den s.k. 
LSS-utredningen. Syftet ar att fa till stand mer andamalsenliga 
insatser, att lagstiftningen ska framja jamlikhet i lev nadsvillkor och 
full delaktighet i samhallslivet samt a tt skapa en langsikt igt hallbar 
ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans. 

Den 20 oktober 2017 inkom Forsakringskassan med en skrivelse 
till regeringen dar myndigheten meddelade att tillampningen av 
Hogsta forvaltningsdomstolens dom fran den 13 juni 2017 om 
ratten till personlig assistans enligt LSS ( HFD 2017 ref. 27) skulle 
fa svaroverskadl iga konsekvenser for stat, kommun och enskilda, 
da assistansersattning in te langre skulle kunna beviljas for vantetid, 
beredskap och tid mellan preciserade hjalpbehov i samband med 
aktiviteter utanfor hemmet. Den 27 oktober 2017 beslutade 
Forsakringskassan e tt rattsligt stallningstagande ined anledning av 
domen (FKRS 2017:05). Enligt stallningstagandet, som tillampas 
sedan detta datum, ska assistans i nte langre beviljas for vantetid, 
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beredskap och tid mellan insatser vid aktiviteter utanfor hemmet. 
Vad galler assistans i hemmet galler sedan tidigare att 
assistansersattning inte beviljas for tid mellan olika insatser. De 
senaste arens omfattande forandringar i rattspraxis och tillampning 
av assistansen till foljd av HFD-dom ar har medfort instabilitet och 
oro for enskilda assistansberattigade och deras narstaende. Det har 
aven inneburit ett snabbt vaxande ansvar for kommunerna. 

LSS-utredning har i uppdrag a tt gora en oversyn av he la LS S. I 
awaktan pa LSS-utredningens betankande redovisas i denna 
promemoria forslag till andringar i LSS som syftar till att en 
assistent pa samma satt som tidigare ska kunna finnas till han ds for 
den som ar assistansberattigad i vantan pa att behov uppstar. Vid are 
lamnas forslag om att de s.k. tvaarsomprovningarna enligt 51 kap. 
12 § SFB stoppas tillfalligt. Forslagen ar en del i regeringens 
atgardspaket for personlig assistans och syftar till att dampa 
effekterna av den senaste tidens snabba forandringar i rattspraxis i 
awaktan pa utredningens betankande oktober 2018. 
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3 Vantetid, beredskap och 
aktiviteter utanfor hemmet 

3.1 Forsakringskassans tillampning av vantetid och 
beredskap under dygnsvila fore HFD:s dom 
2017 ref. 27 

Personlig assistans kan beviljas under dygnsvila, om den hjalp som 
behovs ar av mycket privat karaktar och darfor bor ges av nagon 
som den forsakrade har valt och har fortroende for 
(prop. 1992/93:159 s. 64 och 70). Det handlar om situationer nar 
det ar angelaget att begransa antalet personer som hjalper den 
forsakrade. Assistans under dygnsvila kan ges i form av aktiva 
insatser och tillsyn som grundlaggande eller annat personligt 
behov. Enligt Forsakringskassans tillampning fram till den 27 
oktober 2017 lamnas assistans under dygnsvila aven i form av 
vantetid och beredskap. I myndighetens foreskrifter (FKFS 
2016:4) om assistansersattning anges vad som avses med vantetid 
och beredskap. Bestammelser om jour (nuvarande vantetid under 
dygnsvila) och beredskap fanns redan i Riksforsakringsverkets 
ursprungliga fores krifter nar assistansersattningen infordes (RFFS 
1993:24). Med dygnsvila avses en sammanhallen somn under ett 
dygn, vilket vanligtvis infaller under nat ten. 

Om den forsakrade under sin dygnsvila behover ha en assistent 
tillganglig i vantan pa att hjalpbehov uppstar - utan att det ar fraga 
om tillsyn i form av grundlaggande eller andra personliga behov -
ska assistansersattning bevilj as i form av van tetid for denna tid. Det 
blir aktuellt i situationer da assistenten ar tillganglig i personens 
hem eller pa annan plats dar personen vistas under sin dygnsvila. 
Nar det totala behovet av assistansersattning beraknas omvandlas 
vantetiden till assistanstimmar. En timmes vantetid ersatts med ett 

10 



belopp som motsvarar en fjard edel av den ersattning som betalas ut 
for en assistanstimme (2 § andra stycket foreskrifterna [FKFS 
2016:4]). Det innebar att for den som behover ha en assistent 
tillganglig i sitt hem i van tan pa att behova hjalp under en dy gnsvila 
pa atta timmar, sa ber aknas vantetiden till 56 timmar per v ecka. Det 
motsvarar 14 assistanstimmar per vecka. Forsakringskassans 
bedomning av vantetid ar inte att likstalla med jourbegreppet i den 
arbetsrattsliga lagstiftningen. Nar det ar fraga om tillsyn (antingen 
som grundlaggande eller andra personl iga behov) sa ska inte endast 
en fjardedels tid beviljas i form av vantetid utan da berak nas tiden 
pa vanligt satt (Forsakringskassans vagledning om 
assistansersattning 2003:6 Version 19). 

Om assistenten i stallet behover finnas till forfogande pa annan 
plats i vantan pa att hjalpbehov u ppstar, kan assistansersattning i 
form av beredskap beviljas for denna tid. Det blir aktuellt i 
situationer da det racker att assistenten befinner sig pa en annan 
plats, till exempel om behovet av hjalp forekommer med lag 
frekvens och personen kan larma sja lv och vanta en stund pa att fa 
hjalpen. (Forsakringskassans vagledning om assistansersattning 
2003:6 Version 19). 

Nar det totala behovet av assistansersattning beraknas ska 
beredskapen omvandlas till assistanstimmar. En timmes tid for 
beredskap ersatts med ett belopp som motsvarar en sjundedel av 
den ersattning som betalas ut for en assistanstimme (2 § fjarde 
stycket foreskrifterna [FKFS 2016:4]). 

3.2 Forsakringskassans tidigare stallningstagande 
om aktiviteter utanfor hemmet 

Forsakringskassan har beslutat ett numera upphavt rattsligt 
stallningstagande om att assistansersattning vid aktiviteter utanfor 
den plats dar den forsakrade regelbundet vistas (vanlige n hemmet) 
kan beviljas for hela aktiviteten inklusive tid mellan preciserade 
hjalpbehov (grundlaggande och andra personliga behov), om det 
annars inte skulle vara mojligt for den forsakrade att utova 
aktiviteten (FKRS 2012:05). Stallningstagandet tillampades av 
Forsakringskassan fram till den 27 o ktober 2017 da myndigheten 
gjorde sitt nya rattsliga stallningstagande med anledning av Hogsta 
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forvaltningsdomstolens dom HFD 2017 ref. 27 (FKRS 2017:05) . 
Forsakringskassans stallningstagande fran 2012 handlar om sadana 
aktiviteter som ofta innefattar viss tid mellan preciserade 
hjalpbehov, sasom besok pa bio, teater eller konsert och 
sammantraden. Enligt stallningstagandet kan ersattning inte 
regelmassigt beviljas for hela den tid som en aktivitet pag ar, om den 
forsakrade inte har ett sadant behov av tillsyn under aktiviteten 
som ger ratt till as sistansersattning i form av grundlag gande eller 
andra personliga behov. Ersattning bor daremot beviljas for hela 
aktiviteten utanfor hemmet eller annan plats dar den forsakrade 
regelbundet vistas om det annars inte skulle var a mojligt for den 
forsakrade att utova aktiviteten. Stallningstagandet utgar fran 
lagstiftarens intentioner att enskilda med funktionsnedsattningar 
ska kunna vara delaktiga i samhallslivet och ha mojlighet att leva 
som andra i motsvarande alder (prop. 1992/93:159 s. 64 och 
socialutskottets betankande 1992/93: SoU19 Stod och service till 
vissa funktionshindrade, s. 8). For att ersattning ska kunna bev iljas 
aven for viss tid under en aktivitet da inte nagra preciserade 
hjalpbehov finns bor kravas att den personliga assistenten ar 
narvarande under hela aktiviteten pa grund av att hjalpbeho v, som 
inte tillgodoses av annan, kan forvantas uppsta under aktiviteten. 
Detta ar ett undantag fran huvudregeln som annars galler, namligen 
att ersattning inte lamnas for tid mellan preciserade hjalpbehov. 

I fraga om behov av dubbel assistans vid aktiviteter utanfor 
hemmet hanvisar Forsakringskassan i sitt stallningstagande till ett 
flertal domar fran kammarratterna2 med innebord att dubbel 
assistans som regel endast beviljas for aktiva moment, dvs. 
preciserade hjalpbehov, savida det inte ar forenat med allvarliga 
halsorisker att medge dubbel assistans endast for den tid det tar att 
utfora aktiva insatser och det inte heller finns ett behov av tillsyn 
mellan de aktiva insatserna (FKRS 2012:05). 

2 KRNG mil nr 4604 -11, KRNG mil nr 5435-1 0, KR SU mil nr 2465 -10, KRNG mil nr 8 74-10, KRNS mil nr 
2398-08, KRNS mil nr 3219-08 och KRNG mil nr 47 38-01 
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4 Tvaarsomprovning 

Enligt 51 kap. 12 § SFB ska ratten till assistansersattning omprovas 
sedan tva ar har forflutit fran senaste provningen och vid vasen tligt 
andrade forhallanden. Ett beslut om assistansersattning ska galla 
oforandrat under tva ar, om forhallandena inte andras vasentligt 
dessforinnan. Avsikten ar att den forsakrade ska ha mojligh et att 
forutse sin ekonomiska situation (jfr prop. 1992/93:159 s. 197). 
Aven om en forandrad rattspraxis skulle paverka ratten till 
assistansersattning har den forsakrade darfor anda ratt att ha kvar 
sin assistansersattning fram till nasta omprovning Vid en 
omprovning sedan tva ar forflutit tar Forsakringskassan stallning 
till om det sedan foregaende provning tillkommit forfattningar, 
rattspraxis eller annan normering som paverkar ratten till 
assistansersattning. Enligt 51 kap. 12 § 2 st. SFB ska 
tvaarsomprovningar inte genomforas for assistansberattigade som 
har fyllt 65 ar. Nar mojligheten att fa behal la assistansen efter 65 ar 
infordes framholls att aldre personer med svara 
funktionsnedsattningar ska kanna trygghet i a tt fa behalla stodet, 
darfor ansags det inte vara aktuellt med aterkommande 
omprovningar (prop. 2000/01:5 s. 14). 

Enligt 51 kap. 12 § SFB ska omprovning ocksa goras pa grund av 
vasentligt andrade forhallanden. Andrade forhallanden ar 
forhallanden hos den enskilde eller i omgivningen som har andrats 
sedan Forsakringskassans tidigare beslut och som paverkar ratten 
till eller storleken pa assistansersattningen (jfr 110 kap . 46 § SFB) . 
Vasentligt andrade forhallanden kan till exempel vara att den 
enskildes hjalpbehov tillgod oses genom annat samhallsstod, att den 
enskilde har ett annat boende eller att halsotillstandet ar forandrat. 
Andrad praxis utgor inte vasentligt andrade forhallanden enligt 
nuvarande tillampning. Det ska vara faktiska forhallanden som har 
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andrats. Om Forsakringskassan bedomer att forhallandena har 
andrats vasentligt ska ratten till assistansersattning enligt 51 kap. 
12 § SFB omprovas utifran de forfattningar, den rattspraxis och 
den normering som tillkommit sedan det tidigare beslutet. 
(Forsakringskassans vagledning om assistansersattning 2003:6 
Version 19). 
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5 Overvaganden och forslag 

5.1 Vantetid, beredskap och aktiviteter utanfor 
hemmet 

Forslag: Med personlig assistans for andra personliga behov ska 
aven anses tid under den enskildes dygnsvila nar en assistent 
behover vara tillga nglig i vantan pa att den enskilde behover hjalp 
utan a tt det ar fraga om tillsyn (vantetid), tid under den enskildes 
dygnsvila nar en assistent i stallet behover finnas till forfogand e pa 
annan plats i vantan pa att den enskilde behover hjalp (beredskap) 
och tid nar en assistent behover vara narvarande i samb and med en 
aktivitet, utanfor den plats dar den enskilde regelbundet vistas, pa 
grund av att ett hjalpbehov, som inte tillgodoses av annan, kan 
forvantas uppsta. 

Skalen for forslaget: Hogsta forvaltningsdomstolen meddelade 
den 13 juni 2017 en dom om ratten till personlig assistan s enligt 
LSS (HFD 2017 ref. 27). Med anledning av domen har 
Forsakringskassan inkommit med en skrivelse till 
Socialdepartementet som beskriver hur myndighetens tillampning 
av lagstiftningen paverkas av den nya rattspraxisen och vilka 
konsekvenser som myndigheten ser uppstar for enskilda brukare. 
Myndighetens bedomning ar att assistansersattning inte langre kan 
beviljas for vantetid, beredskap och for tid mellan preciserade 
hjalpbehov i samband med aktiviteter utanfor hemmet. Vad galle r 
assistans i hemmet galler sedan tidigare att assistansersattning inte 
beviljas for tid mellan olika insatser. Kommunerna ar inte bundna 
av Forsakringskassans tolk ning och tillampning av lag och domar. 
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De ar inte heller bundna av det rattsliga stallningstagande som 
Forsakringskassan beslutade om med anledning av HFD 2017 ref. 
27. I praktiken foljer dock manga kommuner Forsakringskassans 
vagledning och stallningstaganden i til lampliga delar. 

LSS ska framja jamlikhet i levnads villkor, sjalvbestammande och 
full delaktighet i samhallslivet. En assistent bor pa s amma satt som 
tidigare kunna finnas till hands for den som ar assistansberattigad i 
vantan pa att behov uppstar. Det ar en forutsattning fo r att insatsen 
ska kunna genomforas i praktiken och aven fortsattningsvis 
mojliggora for eget boende, foraldraskap, arbete och aktiv fritid. I 
lagen finns i dag inga bestammelser om hur tid mellan insatser ska 
bedomas och det finns inte heller nagon tydlig vagledning i 
forarbetena. I tillampningen har mojligheten till assistans for tid 
mellan insatser dock funnits sedan lagen kom. 

Regeringen har mot denna bakgrund uttalat att personlig 
assistans ater ska kunna beviljas for vantetid och beredskap under 
dygnsvila samt tid mellan preciserade hjalpbehov vid aktiviteter 
utanfor hemmet. Assistans i dessa situationer avser andra 
personliga behov enligt 9 a § andra stycket LSS. Den nya 
regleringen bor darfor tas in i den bestamme lsen. 

Det ror sig i angivna fall om situationer dar personlig assistans 
bor kunna beviljas trots att assistenten inte utfor nagon kvalif icerad 
insats, vare sig i form av en aktiv atgard eller gen om s.k. tillsyn (jfr 
FfFD 2017 ref. 27). Fragan avser saledes begreppet personlig 
assistans. Lagtexten bor darfor definiera vad som avses med 
personlig assistans i aktuella delar. 

Vad som i rattstillampningen har avsetts med vantetid och 
beredskap framgar av 2 § Forsakringskassans foreskrifter (FKRS 
2016:4) om assistansersattning. De nya definitionerna av vantetid 
och beredskap i LSS bor utformas med dessa foreskrifter som 
forebild. 

Vad galler personlig assistans for tid mellan preciserade 
hjalpbehov vid aktiviteter utanfor hemmet grundade sig den 
tidigare tillampningen pa Forsakringskassans numera upphavda 
rattsliga stallningstagande FKRS 2012:05. For att undvika a tt den 
nya bestammelsen om sadan assistans innebar nagon andring i 
forhallande till den tidigare tillampningen bor bestammelsen 
formuleras i nara anslutning till det rattsliga stallningstagandet. 
Bestammelsen bor darfor anvanda lokutionen "en aktivitet utanfor 
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den plats dar den enskilde regelbundet vistas". Det bor ocksa av 
bestammelsen frainga att ratt till assistans forutsatter att den 
personliga assistenten behover vara narvarande pa grund av att 
hjalpbehov, som inte tillgodoses av annan, kan forvantas uppsta. 

Det bor framhallas att avsikten med forslaget varken ar att 
utoka eller begransa den ratt till personlig assistans som har f unnits 
enligt tillampningen fore Forsakringskassans rattsliga 
stallningstagande FKRS 2017:05. 

5.2 Berakning av vantetid och tid f or beredskap 

Forslag: Regeringen ska bemyndigas att meddela foreskrifter 
om i vilken utstrackning vantetid och tid for beredskap ska 
berattiga till person lig assistans. 

Bestammelser om berakning av vantetid och tid for 
beredskap ska tas in i forordningen om s tod och service till vissa 
funktionshindrade. 

Vantetid ska berattiga till personlig assistans med en 
fjardedel av tiden. 

Beredskap ska berattiga till personlig assistans med en 
sjundedel av tiden. 

Skalen for forslaget: Enligt 2 § Forsakringskassans foreskrifter 
(FKFS 2016:4) om assistansersattning ersatts en timmes vantetid 
med et t belopp som motsvarar en fjardedel av den ersattning som 
betalas ut for en assistanstimme. En timmes tid for beredskap 
ersatts enligt samma bestammelse med e tt belopp som motsvarar 
en sjundedel av den ersattning som betalas ut for en 
assistanstimme. Forsakringskassans foreskrifter avser 
assistansersattning enligt SFB och ar inte formellt tillampliga pa 
personlig assistans enligt LSS. De grundlaggande bestammelserna 
om personlig assistans i LSS ar emellertid tillampliga aven pa 
assistansersattning (jfr 51 k ap. 2 § SFB). 

Utan sarskild reglering skulle hela vantetiden och hela tiden for 
beredskap berattiga till personlig assistans enligt LSS, vilk et skulle 
innebara en avsevard okning av antalet beviljade timmar for 
assistans hos kommunerna. Arbetsinsatserna under vantetid och tid 
for beredskap ar begransad e och motiverar inte att hela arbetstiden 
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ska ge ratt till personlig assistans. Enligt arbetsgruppens mening 
bor de angivna nivaerna (en fjardedel respektive en sjundedel) 
tillampas fortsattningsvis och darmed avgora hur stor del av 
vantetiden och tiden for beredskap som berattigar till personlig 
assistans enligt LSS. 

Fragan om hur stor del av vantetiden och tiden for beredskap 
som ska berattiga till personlig assistans bor lampligen regle ras pa 
forordningsniva. Regeringen bor darfor bemyndigas att meddela 
foreskrifter om i vilken utstrackning sadan tid berattigar till 
assistans, dvs. foreskrifter om berakning av vantetid och tid for 
beredskap. En bestammelse om berakningen bor tas in i 
forordningen (1993:1090) om stod och service till vissa 
funktionshindrade. Av bestammelsen bor saledes framga att 
vantetid berattigar till personlig assistans med en fjardedel a v tiden 
och att tid for beredskap berattigar till personlig assista ns med en 
sjundedel av tiden. 

5.3 Omprovning av ratten till assistansersattning 

Forslag: Bestammelsen om tvaarsomprovning av ratten till 
assistansersattning ska tas bort . 

Forsakringskassan ska vara skyldig att omprova ratten till 
assistansersattning om denna ratt har minskat i omfattning pa 
grund av vasentligt andrade forhallanden som ar hanforliga till 
den forsakrade. 

Bedomning: Bestammelsen om tvaarsomprovning bor 
aterinforas sa snart det finns forutsattningar for det. 

Skalen for forslaget och bedomningen: Utvecklingen av 
rattspraxis inom assistansen far sitt storsta genomslag for enskilda i 
samband med de tvaarsomprovningar som Forsakringskassan gor. 
Dessa provningar gors bland annat for att folja upp om den 
enskildes ratt till assistansersattning paverkas av att det sedan 
foregaende provning har tillkommit forfattningar, rattspraxis eller 
annan normering. Enskilda som har beviljats assistansersattning 
och som berors av ny rattspraxis kan fa en minskning av antalet 
timmar, eller helt indragen assistansersattning pa grund av att det 
grundlaggande hjalpbehovet inte langre bedoms uppga till i 
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genomsnitt mer an 20 timmar per vecka. Forandringar i rattspraxis 
kan fa sarskilt ingripande effekter for enskilda som redan har 
beviljats assistansersattning eftersom en stor del av vardagen da kan 
behova stallas om. Forandringarna far ocksa paverkan pa 
kommunerna som ar ansva rig aktor for att tillgodose den enskild es 
behov nar denne inte langre har ratt till statlig assistansersattning. 
De senaste arens omfattande forandringar i tillampningen pa 
assistansomradet har medfort instabilitet och oro for enskilda 
assistansberattigade och deras narstaende. Det har aven inneburit 
ett snabbt vaxande ansvar for kommunerna da mang a har forlorat 
sin statliga assistansersattning. 

Regeringen vill skapa battre forutsagbarhet for enskilda och 
kommuner, och samtidigt forhindra att fler ingripande 
forandringar far genomslag for enskilda assistansberattigade utan 
att det har foregatts av politiska beslut. Regeringen v ill ocksa skapa 
battre forutsattningar for LSS-utredningen att genomfora sitt 
uppdrag. Av dessa skal har regeringen uttalat att bestammelsen i 
SFB om tvaarsomprovning av assistansersattning bor tas bort. 
Arbetsgruppen foreslar darfor en sadan lagandring. Regeringens 
uttalade avsikt ar att lagandringen ska vara tillfallig. Avsikten ar 
saledes att en bestammelse om omprovning ska aterinforas nar en 
reformerad assistanslagstiftning trader i kraft. LSS-utredningens 
betankande ar avsett att ligga till grund for den reformerade 
lagstiftningen. 

Enligt 51 kap. 12 § SFB ska ratten till assistansersattning 
omprovas vid vasentligt andrade forhallanden. Denna 
omprovningsskyldighet bor finnas kvar. Nagra klargorande 
uttalanden om vad som avses med vasentligt andrade forhalland en 
finns inte i forarbetena. Ordningen med tvaarsomprovning bygg er 
emellertid pa principen att den forsakrade ska vara trygg i sin ratt 
till assistansersattning unde r tvaarsperioden (jfr prop. 1992/93:1 59 
s. 197). I Forsakringskassans tillampning anses begreppet darfor 
endast avse omstandigheter som ar hanforliga till den forsakrade. 
Prejudikat fran Hogsta forvaltningsdomstolen anses saledes inte 
aktualisera Forsakringskassans skyldighet att omprova ratten till 
assistansersattning. Detsamma galler ny lagstiftning. 

Syftet med forslaget om att ta bor t tvaarsomprovningarna ar att 
undvika att forandringar i rattspraxis far ingripande effekter for 
enskilda som redan har beviljats assistansersattning. Detta syfte 
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uppnas inte om begreppet vasentligt andrade forhallanden nu skulle 
anses omfatta prejudikat. For att undanroja den oklarhet som 
annars skulle finnas i lagtexten i detta avseende bor det i 
bestammelsen anges a tt det ska vara fraga om vasentligt andrade 
forhallanden som ar hanforliga till den forsakrade. Harav foljer att 
andrad rattstillampning inte utgor grund for omprovning . Om ny 
lagstiftning som paverkar ratten till assistansersattning skulle 
foreslas, far man i det sammanhanget ta stallning till vad som bor 
galla i omprovningshanseende. 

Nar forutsattningarna for omprovning ar uppfyllda, ska 
Forsakringskassan gora en fullstandig provning av d en forsakrades 
ratt till assistansersattning. Vid denna provning ska prejudikat 
foljas. En omprovning enligt bestammelsen kan dock inte leda till 
att den forsakrade beviljas fler timmar med assistansersattning. Ett 
sadant beslut forutsatter en ansokan av den forsakrade eller en 
anmalan av kommunen (se 110 kap. 4 § och 6 § 
forsta stycket 3 SFB). Detta innebar att det endast ar andrade 
forhallanden som negativt paverkar den forsakrades ratt till 
assistansersattning som bor ligga till grund for omprovning. Denna 
forutsattning bor framga av bestammelsen. Ett avsevart okat 
hjalpbehov hos den forsakrade som framkommer genom en 
ansokan om fler timmar med assistansersattning innebar saledes 
inte att Forsakringskassan ska gora en fullstandig omprovning av 
ratten till assistansersattning. 
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6 Ikrafttradande 

Forslag: De nya bestammelserna ska trada i kraft 
den 31 mars 2018. 

Skalen for forslaget: De forslag som lamnas i denna 
promemoria har mycket stor betydelse for att skydda personer som 
har beviljats personlig assistans. De nya bestammelserna bor darfor 
trada i kraft vid tidigast mojliga tidpunkt, vilket bedoms vara 
den 31 mars 2018. 
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7 Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenser for kvinnor, man, flickor och pojkar med assistans 
Forslaget i LSS om vantetid, beredskap och tid mellan insatser vid 
aktiviteter utanfor den plats dar den forsakrade regelbundet vistas, 
innebar att Forsakringskassans rattsliga stallningstagande till foljd 
av H FD:s dom 2017 ref. 27 inte langre galle r i dessa delar och att 
enskilda assistansberattigade skyddas fran dess konsekvenser. LSS 
och assistansreformen har haft stor betydelse for okat 
sjalvbestammande och mojlighet att leva ett sjalvstandigt liv samt 
bidragit till att livsforhallandena blivit mer jamlika for manniskor 
som har stort behov av stod. Forslaget om att infora vantetid, 
beredskap och tid mellan insatser i LSS innebar att det tydliggors i 
lag att assistans ska kunna beviljas for sadan tid. En assistent kan 
darmed pa samma satt som tidigare finnas till hands i vantan pa att 
behov uppstar. For enskilda innebar det att insatsen aven 
fortsattningsvis kan mojliggora for eget boende, foraldraskap, 
arbete, sjalvstandighet och aktiv fritid pa det satt som det var tankt 
nar lagen tillkom. Forslaget innebar inte nagon inskrankning for 
enskilda jamfort med den tillampning som gallde fore det rattsliga 
stallningstagande som Forsakringskassan beslutade med anledning 
av Hogsta forvaltningsdomstolens dom HFD 2017 ref. 27. 

Forslaget om att infora ett tillfalligt stopp av 
tvaarsomprovningar ar p ositivt for enskilda som har bevilja ts eller 
kommer att beviljas statlig assistansersattning. Deras ratt till 
assistansersattning kommer inte att omprovas under tiden som 
LSS-utredningen pagar, savida det inte foreligger vasentligt 
forandrade forhallanden. 
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Konsekvenser for Forsakringskassan 
Arbetsgruppens forslag om vantetid, beredskap och tid mellan 
insatser i LSS innebar for Forsakringskassan i stor t en atergang til l 
handlaggningen som den var innan den 27 oktober 2017. Sjalvklart 
ar forandringen forknippad med vissa omstallningsinsatser. 
Inforandet av ett stopp av tvaarsomprovningarna innebar i 
praktiken att Forsakringskassan upphor med att genomfora denna 
handlaggningsatgard. Det ar arbetsgruppens uppfattning att 
forslagen inte medfor behov av resurstillskott till 
Forsakringskassan. 

Konsekvenser for kommunerna 
Forslaget om vantetid, beredskap och tid mellan insatser i LSS 
innebar for de fiesta kommuner, att tillampningen atergar till det 
som var galland e fore HFD 2017 ref. 27. D et beror pa att manga 
kommuner foljer Forsakringskassans vagledning och rattsliga 
stallningstaganden. For de kommunerna innebar lagforslaget inte 
nagot nytt. For nagra kommuner som har en annan modell for att 
tillgodose behovet av assistans under dygnsvila och tid mellan 
insatser, kan forslaget innebara en tids omstallning till ny 
tillampning. Mojligheten at t ha olika modeller for vantetid m.m. 
begransas med forslaget och det kan uppfattas som en inskrankning 
av det kommunala sjalvstyret. Om ingen lagandring skulle 
genomforas skulle kommunerna fa hela ansvaret for att tillgodose 
enskildas behov av till exempel ett tillgangligt stod nattetid. Det 
behovet skulle inte utan lagandring kunna tillgodoses inom ramen 
for den statliga assistansen. Regeringen bedomer darfor att 
inskrankningen i det kommunala sjalvstyret ar proportionerlig i 
forhallande till alternativet att inte infora regleringen. 

Kommunerna berors inte direkt av forslaget om att stoppa 
tvaarsomprovningarna. Dock paverkas kommunerna indirekt 
genom att farre personer i LSS-personkrets lamnar den statliga 
assistansersattningen. Det ror personer i LSS-personkrets som 
kommunen annars skulle behova ta ansvar for. Sammantaget 
bedoms forutsattningarna forbattras for kommunerna att kunna ta 
fullt ansvar for de medborgare som tidigare forlorat ratten till 
assistansersattning. Det ar arbetsgruppens uppfattning att forslagen 
inte medfor behov av resurstillsko tt till kommunerna. 

23 



Konsekvenser for staten 
Arbetsgruppens forslag om vantetid, beredskap och tid mellan 
insatser i LSS innebar for Forsakringskassan en atergang till de 
bedomningar som gallde innan den 27 oktober 2017. Forslaget 
bedoms darmed inte paverka den ursprungligen avsedda 
omfattningen av assistansersattningen, vilket medfor att nagot 
behov av ytterligare medel inte uppstar. 

Tvaarsomprovningarna har h istoriskt sett medfort ett utflode ur 
assistansersattningen aven innan de nu aktuella domarna fick 
genomslag. Att tillfalligt ta bort kravet pa tvaarsomprovningar 
bedoms darfor leda till att farre personer an i dag lamnar 
assistansersattningen. Kostnaderna for ett tillfalligt borttagande av 
tvaarsomprovningarna ar temporara och bedoms uppga till 840 
miljoner kronor for 2018 och 930 miljoner kronor for 2019. 
Samtidigt gor regeringen bedomningen att utvecklingen inom 
andra delar av assistansersattningen, bl.a. till foljd av att farre 
beviljade timmar utnyttjas i praktiken, medfor lagre utgifter an 
beraknat. Regeringen bedomer darfor att kostnaderna ryms inom 
anvisade medel och att anslagsnivan for 2018 inte behover andras. 

Ovriga konsekvenser 
Forslagen bedoms inte medfora nagra konsekvenser for 
jamstalldheten mellan kvinnor och man. 
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8 Forfattningskommentar 

8.1 Forslaget till lag om andring i 
socialforsakringsbalken 

51 kap. 
12§ . . 
Bestammelsen reglerar omprovning av ratten till 
assistansersattning. 

Andringen i for sta stycket innebar att det inte langre finns nagon 
skyldighet for Forsakringskassan att omprova ratten till 
assistansersattning sedan tva ar forflutit fran den senaste 
provningen. Forsakringskassans skyldighet att omprova ratten till 
assistansersattning vid vasentligt andrade forhallanden kvarstar 
men begransas till att avse forhallanden som ar hanforliga till den 
forsakrade och som innebar att den forsakrades ratt till 
assistansersattning minskar i omfattning. Ett avgorande fran 
Hogsta forvaltningsdomstolen som innebar en praxisand ring i f raga 
om ratten till assistansersattning kan da rfor inte ligga till grund for 
omprovning enligt bestammelsen. 

Att de andrade forhallandena ska vara hanforliga till den 
forsakrade ska forstas i vid bemar kelse. Andringar i den fors akrades 
livssituation far saledes betraktas som hanforliga till den 
forsakrade. Det kan exempe lvis vara fraga om att den forsakrades 
hjalpbehov tillgodoses genom ett annat samhallsstod eller a tt den 
forsakrade har flyttat till ett annat boende. Var gransen for 
tillampning av bestammelsen gar ar ytterst en fraga for 
rattstillampningen. 

25 



Som en konsekvens av andringen i forsta stycket utgar det 
nuvarande andra stycket. 

Overvagandena finns i avsnitt 5.3. 

Ikrafttradandebestammelse 
Lagen foreslas trada i kraft den 31 mars 2018. Omprovningar som 
Forsakringskassan har genomfort fore ikrafttradandet paverkas inte 
av lagandringen. 

Overvagandena finns i avsnitt 6. 

8.2 Forslaget till lag om andring i lagen 
(1993:387) om stod och service till vissa 
funktionshindrade 

9 a § ... 
Bestammelsen reglerar begreppet personlig assistans och ratten till 
personlig assistans. 

I det oforandrade forsta styck et regleras person lig assistans for 
grundlaggande behov. Av andra stycket framgar att den som har ratt 
till personlig assistans for sina grundlaggande behov av en har ratt 
till assistans for andra personliga behov, om behoven inte 
tillgodoses pa annat satt. Genom ett tillagg av tre punkter till andra 
stycket regleras vissa si tuationer som ska anses vara assistan s for 
andra personliga behov trots att assistentens insats inte kan 
betecknas som kvalificerad pa det satt som annars kravs for sadan a 
behov (jfr HFD 2017 ref. 27). Assisten tens insats bestar i dess a fall 
av narvaro eller tillganglighet for att kunna gripa in om nagot skulle 
handa (utan att det ar fraga om s.k. tillsyn). Andringen i andra 
stycket avser begreppet personlig assistans och inneba r en atergang 
till tillampningen fore Forsakringskassans rattsliga 
stallningstagande FKRS 2017:05 (Assistansersattning - Hjalp med 
andra personliga behov). Avsikten med regleringen ar varken att 
utoka eller begransa den ratt till personlig assistans som har funnits 
enligt tidigare tillampning. 

Enligt forsta punkten anses som personlig assistans aven tid 
under den enskildes dygnsvila nar en assistent behover vara 
tillganglig i vantan pa att den enskilde behover hjal p utan att det ar 
fraga om tillsyn i form av grundlaggande eller andra personliga 
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behov (vantetid). Kravet pa tillganglighet innebar att assistenten 
ska befinna sig pa den plats dar den enskilde utovar sin dygnsvila, 
vilket i norma lfallet ar den enskildes hem. Det innebar dock inte att 
assistenten maste befinna sig i samma rum som den enskilde. 
Vantetid avser tillgang lighet. Detta ska skiljas fran assistans i form 
av s.k. tillsyn. Sadan assistans kan enligt praxis beviljas antingen 
som ett grundlaggande behov (aktiv tillsyn av overvakande karaktar 
med krav pa ingaende kunskaper om den enskilde) eller som ett 
annat personligt behov. 

Andra punkten reglerar personlig assistans i form av beredsk ap. 
Med beredskap avses att assistenten under den enskildes dygnsvila 
finns till forfogande pa en annan plats an den enskilde i vantan pa 
att den enskilde behover hjalp. Assistenten kan t.ex. befinna sig i 
sitt eget hem. 

For att framja den enskildes delaktighet i samhallslivet kan 
assistans for andra personliga behov beviljas for hjalpbehov i 
samband med arbete, studier, traning, sammantraden, bio, 
konserter eller nagon annan fritidssysselsattning. Tredje punkten 
avser assistans i samban d med aktiviteter u tanfor den plats dar den 
enskilde regelbundet vistas (vanligt vis den enskildes hem). Genom 
bestammelsen kan assistans beviljas for hela aktiviteten, inte bara 
for preciserade hjalpbehov (grundlaggande eller andra personliga 
behov) i samband med aktiviteten. Som forutsattning galler att 
assistenten behover vara narvarande under hela aktiviteten pa grund 
av att ett hjalpbehov, som inte tillgodoses av nagon annan, kan 
forvantas uppsta under aktiviteten. Bestammelsen avs er situationer 
dar det inte skulle vara mojligt for den enskilde att utova 
aktiviteten om inte assistans beviljades for hela aktiviteten. 
Bestammelsens formuleringar har hamtats fran Forsakringskassans 
numera upphavda rattsliga stallningstagande FKRS 2012:05 
(Bedomning av aktiviteter utanfor hemmet inom 
assistansersattning). Med narvarande innebar i detta sammanhang 
inte nodvandigtvis att assistenten befinner sig i den enskildes 
omedelbara narhet. Vid t.ex. ett sammantrade kan den personliga 
assistenten ibland av sekretesskal inte vara i samma rum som den 
enskilde. Det far da anses vara tillrackligt att assistenten befinner 
sig strax utanfor rummet sa att den enskilde snabbt kan kalla pa 
hjalp vid behov. 
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Tredje punkten tar sikte pa behov av ass istans i samband med en 
aktivitet, dvs. omedelbart fore, under och omedelbart efter 
aktiviteten. Resor till och fran aktiviteten omfattas inte av 
bestammelsen. I fraga om assistans under resor innebar saledes 
bestammelsen inte nagon andring i forhallande till nuvarande 
tillampning (jfr bl.a. HFD 2017 ref. 27). 

Bestammelsen i tredj e stycket ar ny. Den arbetsinsats som utfors 
av den personliga assistenten under vantetid och tid fo r beredskap 
motiverar inte att hela tiden ska berattiga till personlig assistans . I 
bestammelsen bemyndigas darfor regeringen att meddela 
foreskrifter om i vilken utstrackning sadan tid berattigar till 
personlig assistans. Sadana foreskrifter foreslas i forordningen 
(1993:1090) om stod och service till vissa funktionshindrade. Det 
nuvarande tredje stycket utgar och placeras i en egen paragraf 
(9 f§)• 

Overvagandena finns i avsnitten 5.1 och 5.2 . 

9f§ 
Paragrafen ar ny. Bestammelsen fanns tidigare i 9 a § tredje stycket. 
Nagon andring i bestammelsen har inte skett. 

Bestammelsen reglerar ratten till personlig assistans fran tva 
eller flera assistenter. Aven sadan assis tans ar personlig assistans for 
grundlaggande behov eller andra personliga behov enligt 9 a §. Det 
innebar att assistans enligt 9 f § kan ligga till grund for 
assistansersattning (se hanvisningen i 51 kap. 2 § so cialforsakrings-
balken till 9 a §). 

Ikrafttradandebestammelse 
Lagen foreslas trada i kraft den 31 mars 2018 . 

Overvagandena finns i avsnitt 6. 

8.3 Forslaget till for ordning om andring i 
forordningen (1993:1090) om stod och service 
till vissa fu nktionshindrade 

2 a § 
Paragrafen ar ny. Bestammelsen reglerar berakning av vante tid och 
tid for beredskap enligt den nya lydelsen av 9 a § andra stycket 
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lagen (1993:387) om stod och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). 

Av bestammelsen framgar att vantetid ar assistansgrundande 
enligt LSS med en fjardedel av tiden och att tid for beredskap ar 
assistansgrundande med en sjundedel av tiden. En motsvarande 
reglering om ersattning for kostnader for vantetid och beredskap 
finns i dag i 2 § Forsakrings kassans foreskrifter (FKFS 2016:4) om 
assistansersattning. Enligt dessa foreskrifter ersatts en timmes 
vantetid med ett belopp som motsvarar en fjardedel av den 
ersattning som betalas ut for en assistanstimme. En timmes tid for 
beredskap ersatts enligt foreskrifterna med ett belopp som 
motsvarar en sjundedel av den ersattning som betalas ut for en 
assistanstimme. 

Overvagandena finns i avsnitt 5. 2. 

Ikrafttradandebestammelse 
Forordningen foreslas trada i kraft den 31 mars 20 18. 

Overvagandena finns i avsnitt 6 . 
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