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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i socialförsäkringsbalken 

Utfärdad den 24 maj 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 51 kap. 11 a, 14 och 23 §§ socialför-

säkringsbalken ska ha följande lydelse. 

51 kap. 

11 a §2    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 

med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen 

1. meddela ytterligare föreskrifter om sådana belopp som avses i 11 §

första och andra styckena, och 

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. 

14 §    Assistansersättning betalas ut månadsvis med visst belopp för det 

antal beviljade assistanstimmar som assistans har lämnats.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att ersättning med ett 

högre belopp än schablonbeloppet enligt 11 § andra stycket ska betalas ut på 

annat sätt än månadsvis. 

23 §    Försäkringskassan ska underrätta kommunen om det belopp som 

kommunen ska betala enligt 22 §. Beloppet ska betalas månadsvis till För-

säkringskassan, om inte annat följer av föreskrifter som regeringen har med-

delat med stöd av tredje stycket.  

Kommunen har rätt att ta del av den slutavräkning som ska göras enligt 

15 §. Har kommunen betalat ersättning med ett för högt belopp ska beloppet 

återbetalas från Försäkringskassan. 

Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunen att betala 

1. en del av ersättningen enligt 22 § på annat sätt än månadsvis, och

2. dröjsmålsränta på en skuld som avser betalningsskyldighet enligt 22 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 

På regeringens vägnar 

LENA HALLENGREN 

Kjell Rempler 

(Socialdepartementet) 

1 Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274. 
2 Senaste lydelse 2018:122. 
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