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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i socialförsäkringsbalken 

Utfärdad den 4 juni 2020 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken 

dels att 51 kap. 5 och 6 §§ och 106 kap. 1 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 106 kap. 25 a §, av följande lydelse. 

51 kap. 

5 §2    Assistansersättning lämnas inte för sjukvårdande insatser enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

I 106 kap. 24–25 a §§ finns bestämmelser om rätten till assistansersätt-

ning när den funktionshindrade vårdas på en institution, bor i en gruppbostad 

eller vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 

9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

6 §3    När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses 

från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt 

föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omstän-

digheter. Detta gäller dock inte till den del hjälpbehovet avser 

1. andning,

2. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna

ges, 

3. måltider i form av sondmatning, eller

4. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i

samband med sådana måltider. 

Om omvårdnadsbidrag lämnas får det inte påverka bedömningen enligt 

3 §.  

106 kap. 

1 §    I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2 och 3 §§. 

Vidare finns bestämmelser om 

– familjeförmåner i 4–11 §§,

– förmåner vid sjukdom eller arbetsskada i 12–22 §§,

– särskilda förmåner vid funktionshinder i 23–25 a §§,

– förmåner vid ålderdom i 26–29 §§,

– förmåner till efterlevande i 30–34 §§, och

– bostadsstöd i 35 och 36 §§.

Slutligen finns gemensamma bestämmelser i 37–40 §§.

1 Prop. 2019/20:92, bet. 2019/20:SoU16, rskr. 2019/20:289. 
2 Senaste lydelse 2017:33. 
3 Senaste lydelse 2018:1265.  
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SFS 2020:44025 a §    Bestämmelserna i 24 § 4 och 25 § gäller inte när den funktionshind-

rade deltar i barnomsorg eller skola och behöver hjälp med 

1. andning,

2. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna

ges, 

3. måltider i form av sondmatning, eller

4. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i

samband med sådana måltider. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för assistansersättning som avser

tid före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

LENA HALLENGREN 

Kjell Rempler 

(Socialdepartementet) 
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