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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 1 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 51 kap. 1, 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 51 kap. 11 a §, av följande lydelse.

51 kap.

1 §2 I detta kapitel finns bestämmelser om
– rätten till assistansersättning i 2–6 §§,
– förmånstiden i 7 och 8 §§,
– beräkning av assistansersättning i 9–11 a §§,
– omprövning vid ändrade förhållanden i 12 och 13 §§,
– utbetalning av assistansersättning i 14–19 §§,
– återbetalning av assistansersättning i 20 §,
– samverkan med kommunen i 21–23 §§, och
– uppgiftsskyldighet i 24 §.

11 §3 Assistansersättning lämnas med ett särskilt angivet belopp per timme.
Det eller de belopp som assistansersättning lämnas med ska för varje år
bestämmas som schablonbelopp som beräknas med ledning av de uppskattade
kostnaderna för att få assistans. 

Om det finns särskilda skäl kan ersättning till en försäkrad efter ansökan
lämnas med ett högre belopp än det schablonbelopp med vilket assistans-
ersättning ska lämnas till den försäkrade enligt vad som följer av första
stycket. Ersättningen får dock inte överstiga schablonbeloppet med mer än
12 procent.

Assistansersättning som betalas ut enligt 16 § andra stycket lämnas med
skäligt belopp.

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

1. meddela ytterligare föreskrifter om schablonbelopp för assistansersätt-
ningen enligt 11 § första stycket, och

1 Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164.
2 Senaste lydelse 2012:935.
3 Senaste lydelse 2016:1288.
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2. meddela föreskrifter om i vilken omfattning tid som avses i 9 a § andra
stycket 1 och 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade berättigar till assistansersättning.

12 § Rätten till assistansersättning ska omprövas i den utsträckning som
denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhåll-
anden som är hänförliga till den försäkrade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018. 
2. Den äldre bestämmelsen i 51 kap. 12 § gäller fortfarande för om-

prövningsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)


