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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:935) om ändring i 
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 51 kap. 16 a § och 110 kap. 42 a
och 57 a §§ socialförsäkringsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen
(2012:935) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

51 kap.
16 a § När assistansersättning har beviljats och assistansen utförs av någon
som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den försäkrade
och som inte är anställd av kommunen ska Inspektionen för vård och omsorg
få tillträde till bostaden för att inspektera assistansen enligt 26 d § lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vid sådan in-
spektion gäller inte 26 e § lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade.

Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder
och syskon samt deras makar, sambor och barn.

110 kap.
42 a § Försäkringskassan ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
om det finns anledning att anta att lämpligheten för att bedriva verksamhet
med personlig assistans kan ifrågasättas när det gäller någon som har till-
stånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade.

57 a § Assistansersättning får dras in eller sättas ned om den försäkrade
vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägrar att medverka till

1. besök enligt 14 § 2 när assistansen utförs av någon som är närstående
till eller lever i hushållsgemenskap med den försäkrade och som inte är an-
ställd av kommunen, eller

2. inspektion av Inspektionen för vård och omsorg enligt 51 kap. 16 a §.

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.
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