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Författningsförslag 

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken (2010:110) 

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 5 § och 106 kap. 25 a § socialförsäk-
ringsbalken (2010:110) ska ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

51 kap. 

5 § 

Assistansersättning lämnas inte för 
sjukvårdande insatser enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). 

Assistansersättning lämnas inte för 
sjukvårdande insatser enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30). 

I 106 kap. 24-25 a §§ finns bestäm-
melser om rätten till assistansersätt-
ning när den funktionshindrade vår-
das 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. 

I 106 kap. 24-25 a §§ finns bestäm-
melser om rätten till assistansersätt-
ning när den funktionshindrade vår-
das 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. 
När 106 kap. 25 a § är tillämplig 
kan assistansersättning lämnas även 
för behov som tillgodoses av huvud-
mannen för verksamheten.   

106 kap. 

25 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 nödvän-

diga för att hjälp med andning ska 
kunna ges, 

3. måltider i form av sondmatning,
eller 

Särskilda skäl enligt 25 § ska an-
ses finnas när den funktionshindrade 
deltar i barnomsorg eller skola och 
behöver hjälp med 

1. andning,
2. åtgärder som är direkt nödvän-

diga för att hjälp med andning ska 
kunna ges, 

3. måltider i form av sondmatning,
eller 
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4. åtgärder som är direkt nödvän-
diga för förberedelse och efterarbete 
i samband med sådana måltider. 

4. åtgärder som är direkt nödvändiga 
för förberedelse och efterarbete i 
samband med sådana måltider.  
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