1 (2)
Datum

2016-07-04

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid
högre timbelopp
Bakgrund
Försäkringskassan fattade i slutet av september 2015 ett inriktningsbeslut om att gå över till
efterskottsbetalning av assistansersättning för de allra flesta som har assistansersättning. De brukare
som av Försäkringskassan betraktas som egna arbetsgivare kommer även fortsättningsvis att få
assistansersättningen utbetald i förskott.
I februari 2016 beslutade regeringen om en förändring i förordningen (1993:1091) som reglerade att
brukare med högre timbelopp, och som inte är egna arbetsgivare, ska få assistansersättningen i
efterskott och när kostnadsredovisningen ska ske. Av 7 § första stycke i förordningen framgår
numera att kostnadsredovisning vid utbetalning av högre timbelopp i efterskott ska ske inför den
månadsvisa utbetalningen i efterskott.
För att efterskottsbetalning praktiskt ska fungera krävs nya föreskrifter. Försäkringskassans styrelse
fattade den 30 juni 2016 beslut om sådana föreskrifter.
Varför nya föreskrifter?
Det behövs nya föreskrifter eftersom Försäkringskassan i oktober inför utbetalning av
assistansersättning i efterskott för de allra flesta brukare. De tidigare föreskrifterna utgick från att
assistansersättning betalas ut i förskott.
Vad är nytt i föreskrifterna jämfört med tidigare?
Det nya med föreskrifterna är att de reglerar hur man ska redovisa assistansen när utbetalningen
sker i efterskott. De reglerar också vad som gäller vid själva övergången till efterskottsbetalning när
man i en beviljandeperiod kan ha både förskotts- och efterskottsbetalning.
Försäkringskassan har dessutom förtydligat en del bestämmelser. Det gäller särskilt den
bestämmelse som handlar om att Försäkringskassan på begäran av brukaren får betala ut ersättning
till en kommun eller en anordnare som har tillstånd. En sådan begäran ska dessutom ske på en
fastställd blankett.
När börjar de nya föreskrifterna att gälla?
De nya föreskrifterna gäller från den 1 oktober 2016.
Hur påverkas jag som brukare av de nya föreskrifterna?
För de allra flesta brukare innebär de nya föreskrifterna i sig inte någon större förändring än att
blanketterna som används kommer att se lite annorlunda ut idag. Försäkringskassan kommer att i
god tid skicka ut de nya blanketterna till alla brukare.
De brukare som har högre timbelopp kommer däremot att behöva redovisa sina kostnader varje
månad istället för som tidigare en gång per beviljandeperiod.
För de brukare som av Försäkringskassan betraktas som egna arbetsgivare betalas ersättningen som
tidigare ut i förskott. Detta gäller oavsett om dessa brukare har assistansersättning med
schablonbelopp eller med högre timbelopp. De som har högre timbelopp och får utbetalningen i
förskott kommer, som tidigare, att redovisa sina kostnader i slutet av beviljandeperioden.
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Hur påverkas jag som brukare om jag har högre timbelopp?
Alla som har högre timbelopp ska redovisa alla sina kostnader till Försäkringskassan. Tidigare har
detta skett två gånger om året, vid utgången av beviljandeperioden som omfattar sex månader. Vid
efterskottsbetalning kommer redovisningen ske varje månad och sedan kommer utbetalning att ske
utifrån de redovisade kostnader som godtagits för den månaden.
Eftersom högre timbelopp högst kan utgå med 12 procent över schablonbeloppet innebär
månadsredovisningen och den följande utbetalningen att det finns en risk att alla godtagna
kostnader inte kan ersättas.
För de brukare som av Försäkringskassan betraktas som egna arbetsgivare betalas ersättningen som
tidigare ut i förskott. Detta gäller oavsett om dessa brukare har assistansersättning med
schablonbelopp eller med högre timbelopp. De som har högre timbelopp och får utbetalningen i
förskott kommer, som tidigare, att redovisa sina kostnader i slutet av beviljandeperioden.
Hur påverkas jag som anordnare av de nya föreskrifterna?
För anordnarna innebär de nya föreskrifterna att tidsredovisningen kommer att kunna skickas in
elektroniskt till Försäkringskassan. Föreskrifterna innehåller också en ny bestämmelse om att
Försäkringskassan, vid efterskottsbetalning, inte kan betala ut assistansersättning för en månad om
inte redovisningen för föregående månader i perioden finns hos Försäkringskassan. Syftet med
bestämmelsen är att säkerställa att beviljade timmar räcker för utbetalning.
Hur ska man göra de månader kostnaden per timme överstiger den maximala
ersättningsnivån (12 procent över schablonbeloppet) vid högre timbelopp?
Innan kostnaderna uppkommer kan man fundera på om det går att undvika att ha kostnaderna
under samma månad. Det kan exempelvis vara onödigt att ha kostnader för utbildning under samma
månad som kostnaderna för obekväm arbetstid (OB) är höga.
När kostnaderna har uppkommit kan man fundera på om de går att periodisera, det vill säga fördela
över flera månader, enligt bokföringens regelverk.
När kostnaderna för en viss månad har redovisats till Försäkringskassan beräknas
assistansersättningen med högre timbelopp på kostnaderna den månaden. Överstiger kostnaderna
ersättningsnivån på 12 procent utöver schablonbeloppet, kan den överskjutande delen inte ersättas.
Handlar protesterna mot månadsredovisningen av det högre timbeloppet om
föreskrifterna?
Nej, egentligen inte. Kritiken handlar om att beräkningen av det högre timbeloppet i vissa fall blir
mindre förmånlig när kostnadsredovisningen sker varje månad. Detta beror dock inte på
föreskrifterna utan på regeringens förordning som säger att kostnadsredovisning ska lämnas in inför
varje månadsutbetalning.
Var finns mer information om övergången till efterskottsbetalning?
Försäkringskassan publicerar löpande information på myndighetens hemsida:
www.forsakringskassan.se/myndigheter/assistansanordnare/efterskottsbetalning
Du kan även prenumerera på nyheter om efterskottsbetalning.
Börja prenumerera på nyheterna här

