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utfärdad den 11 november 2004.
Regeringen föreskriver att 4, 7, 8 och 10–12 §§ förordningen (1993:1091)
om assistansersättning skall ha följande lydelse.
4 § Försäkringskassan får meddela föreskrifter om beräkningen av assistansersättningen.
7 §1 En ersättningsberättigad som, enligt 10 § andra stycket lagen
(1993:389) om assitansersättning, beviljats ersättning med högre belopp än
det som anges i 5 § skall i samband med slutavräkning enligt 10 § tredje
stycket den lagen lämna Försäkringskassan en redovisning av samtliga kostnader för lämnad assistans.
8 §2 Försäkringskassan får meddela föreskrifter om utbetalnings- och avräkningsförfarande enligt 10 § tredje stycket lagen (1993:389) om assistansersättning.
Försäkringskassan får vidare meddela föreskrifter om den ersättningsberättigades uppgiftsskyldighet enligt 7 §.
10 §3 Assistansersättning betalas ut genom insättning på postgirokonto eller bankkonto. Försäkringskassan får besluta om utbetalning på annat sätt
om särskilda förhållanden föranleder det.
Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift om
konto saknas eller det annars finns skäl till det.
Uppkommer öretal vid utbetalning av ett belopp jämkas öretalet till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till närmaste högre krontal.
Beslut om sättet för utbetalning av assistansersättning får inte överklagas.
11 § Utöver vad som följer av 11 och 12 §§ lagen (1993:389) om assistansersättning får Försäkringskassan på begäran av den ersättningsberättigade
besluta att assistansersättningen skall betalas ut till någon annan enskild person, en juridisk person eller en kommun.
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12 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställighet av lagen (1993:389) om assistansersättning och denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
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