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Nyheter från Försäkringskassan om arbetet med övergången till efterskottsbetalning inom assistansersättning 

Utskick #4 September 2016 

  
 

 

  
 

Nyhetsbrev efterskottsbetalning september 2016 

Nu är det bara några veckor kvar till den 1 oktober och övergången till efterskottsbetalning för 

assistansersättning. Arbetet går in i slutfasen och bland annat har alla assistansmottagare fått brev om de 

ändrade blanketterna för tidsredovisning och räkning.  

I det här nyhetsbrevet har vi samlat det viktigaste inför övergången. 

  
 

Har du frågor om tidsredovisning, räkning eller 
utbetalning? 

Du som är privatperson kan ringa till vårt kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.  

Öppettider: måndag-torsdag: 7-18, fredag: 7-16, lördag-söndag: stängt.  

Du som är assistansanordnare kan ringa till vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00.  

Öppettider: måndag-torsdag: 7-18, fredag: 7-16.  

Personlig handläggare  

Personliga handläggare svarar på frågor som gäller rätten till assistansersättning. 

  
 

Olika tidpunkter för övergången 

De allra flesta går över till efterskottsbetalning från och med oktober 2016, men det finns några undantag:  

Den som har högre timbelopp övergår till efterskottsbetalning från och med första månaden i en ny 

beviljandeperiod (tidigare kallad slutavräkningsperiod). Det blir tidigast från och med oktober 2016.  

Den som både köper assistans och anställer egna assistenter övergår till efterskottsbetalning från och 

med första månaden i en ny beviljandeperiod (tidigare kallad slutavräkningsperiod). Det blir tidigast från 

och med 1 januari 2017.  

Den som anställer alla sina assistenter får ersättningen i förskott, precis som tidigare. 
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Redovisning månadsvis för den som har högre 
timbelopp 

Alla som har högre timbelopp ska redovisa alla sina kostnader till Försäkringskassan. Tidigare har detta 

skett två gånger om året, men den som har efterskottsbetalning kommer nu att redovisa varje månad och 

Försäkringskassan betalar sedan ut ersättning utifrån de redovisade kostnader som godtagits för den 

månaden.  

Eftersom högre timbelopp högst kan utgå med 12 procent över schablonbeloppet innebär 

månadsredovisningen att det finns en risk att alla godtagna kostnader inte kan ersättas.  

Frågor och svar om nya föreskrifter vid högre timbelopp 

  
 

Fyra viktiga blanketter 

För att administrationen och utbetalningen av assistansersättningen ska fungera så smidigt som möjligt är 

det viktigt att blanketterna fylls i korrekt och skickas in till Försäkringskassan. 

Räkning och tidsredovisning (3057 och 3059) 

De nya blanketterna ska användas när du redovisar utförd assistans från och med september och framåt.  

Fyller du i blanketterna på en dator finns inbyggda funktioner som hjälper dig att fylla i dem rätt.  

Fyller du i blanketterna för hand fungerar inte de inbyggda funktionerna. I ifyllnadsanvisningarna finns 

tydliga beskrivningar av hur du ska göra om du fyller i blanketten för hand. 

Tips! Tidsredovisningen (3059) kan skickas in digitalt till Försäkringskassan från och med den 1 oktober för 

den som har en systemleverantör som tecknat anslutningsavtal med Försäkringskassan. Kontakta aktuell 

systemleverantör för att veta vilka krav som ställs på anordnare och assistenter för att använda tjänsten 

och om leverantören tecknat anslutningsavtal.  

Punkt 4 i blankett 3059  

Här ska assistentens beräkningsperiod fyllas i. Det finns utrymme för sex olika beräkningsperioder 

eftersom det är det maximala antalet som en viss månad kan ingå i. Assistenten har då en 

beräkningsperiod som är en vecka. Det vanligaste är dock att assistenter har betydligt längre 

beräkningsperioder. Den aktuella redovisningsmånaden ingår då troligtvis enbart i en beräkningsperiod. 

Det är bara den perioden som ska anges. 

Punkt 7 i blankett 3059  

Längst ner till höger i tabellen kan du summera hela månadens arbetade timmar. Det är inte obligatoriskt 

utan du kan lämna rutan tom om du vill. Om du hade fyllt i blanketten i datorn hade summan fyllts i 

automatiskt, men om du har skrivit ut en tom blankett står det ”0” (noll) i rutan. Stryk nollan och skriv hela 

månadens arbetade timmar. Det kan du göra utan att det blir problem med skanningen.  

Blanketterna och ifyllnadsanvisningar  

Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent (3066) 

Använd blanketten och skicka in den till Försäkringskassan när en ny assistent anställs.  
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Obs! Detta gäller även för assistenter som anställdes efter juli 2013 om det inte har anmälts tidigare.  

Begäran om betalningsmottagare och anordnare (3079) 

Blanketten ska användas om assistansersättningen ska betalas till någon annan än dig själv. Du kan också 

skicka in den elektroniskt via Mina sidor.  

Tips! Använd gärna blanketten även om utbetalningen av assistansersättning ska gå till ditt eget konto. 
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