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Nyheter från Försäkringskassan om arbetet med övergången till efterskottsbetalning inom assistansersättning 
Utskick #3 Juli 2016 

   

 

Rättelse 
I nyhetsbrevet som skickades ut i tisdags bifogades dessvärre samma fil två gånger under rubrikerna 
"Högre timbelopp" och "Blankett 3066 (information om assistansen)". I det här utskicket finns nu 
informationen om att anmäla uppgifter om personlig assistent med. 

  
 

Nyhetsbrev efterskottsbetalning juli 2016 
Vi har nu genomfört våra dialogträffar samt ett antal andra träffar med anordnare. På dessa träffar har vi 
pratat om efterskottsbetalning och vad införandet innebär, det nya it-stödet för assistansersättning, 
förändrade blanketter samt anmälan av uppgifter om assistenter.  

Syftet med det här nyhetsbrevet är främst att ta upp återkommande frågor som ställts under våra många 
dialogträffar. Dessutom finns frågor och svar kopplat till införandet av en månadsvis kostnadsredovisning för 
personer med högre timbelopp.  

   

Efterskottsbetalning 
1. När måste redovisningar senast lämnas in för att få utbetalning till ett visst datum?  

Vi arbetar fortfarande med frågan och har vi ännu inte fastställt några sista inlämningsdatum till respektive 
utbetalningsdatum. Skicka därför in kompletta underlag så snabbt som möjligt. Vi gör flera olika åtgärder för 
att handlägga ärenden snabbt och betala ut så fort som möjligt. 

2. Hur ska anordnare klara sig tills dess att de får utbetalning? 

Anordnare behöver se över sin likviditet och förbereda åtgärder för att klara övergången till 
efterskottsbetalning. 

3. Kan man sälja fakturor till finansinstitut för att slippa ligga ute med pengar till dess att 
Försäkringskassan betalar ut ersättning i efterskott? 

Nej, inte om det förutsätter att finansinstitutet ska få betalning direkt från Försäkringskassan. 
Försäkringskassan har bara möjlighet att betala ut till den assistansberättigade eller - på begäran av den 
som beviljats assistans - till en kommun eller en annan anordnare som har tillstånd att bedriva 
assistansverksamhet.  

4. Vilka delar arbetar Försäkringskassan fortfarande med inför införandet av efterskottsbetalning? 

För att skapa bättre förutsättningar att handlägga redovisningar på ett effektivare sätt genomför 
Försäkringskassan en förändring av organisationen av den verksamhet som arbetar med 
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assistansersättningen. Den nya organisationen kommer vara införd innan övergången till 
efterskottsbetalning. Vi kommer lägga ut information om detta på Försäkringskassans hemsida. 

Det nuvarande it-stödet byggs om för att kunna hantera både preliminära utbetalningar och 
efterskottsbetalningar. Det arbetet kommer vara klart till oktober.  

5. Kommer man att få utbetalningsbesked och samlingsgirolistor oavsett vilket datum ersättningen 
betalas ut?  

Ja, betalningsbesked kommer både vid utbetalning den 5:e eller den 20:e. Samma sak gäller för de som får 
samlingsgirolistor. 

  
 

Högre timbelopp 
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 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.  

Mer information samt frågor och svar om högre timbelopp kopplat till den månadsvisa 
kostnadsredovisningen har vi samlat i ett mer ingående underlag.  

Läs mer om högre timbelopp  

  
 

Underskrifter av blanketterna 3059 och 3057 
Under dialogträffarna har vi fått en del frågor om underskrift av blanketterna FK 3059 (tidsredovisning) och 
3057 (räkning). Som grundregel gäller att:  

• arbetsgivare eller uppdragsgivare ska lämna uppgifter månadsvis i efterhand om den arbetstid som 

assistenten har arbetat hos en försäkrad på blankett 3059. Tidsredovisningsblanketten ska 

undertecknas av den som är skyldig att lämna uppgifterna, det vill säga anordnaren (51 kap. 24 § 2 

socialförsäkringsbalken). Assistenten ska även bestyrka de uppgifter som lämnas på blanketten.  

• den som får assistans ska underteckna blankett 3057 (räkningen).  

1. Får någon annan skriva under räkningen (3057) istället för den person som fått assistans?  

Om den försäkrade har god man eller förvaltare är det normalt den gode mannen/förvaltaren som företräder 
honom eller henne i kontakterna med Försäkringskassan. Det innebär att räkningen, på heder och samvete, 
kan undertecknas av den gode mannen/förvaltaren om det kan anses ingå i uppdraget (att bevaka 
huvudmannens rätt).  

2. Kan ett ombud som fått en fullmakt skriva under räkningen?  
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Nej, ombud med fullmakt från den försäkrade eller dennes ställföreträdare kan inte med bindande rättslig 
verkan underteckna en räkning med sitt namn.  

3. Kan personen som fått assistans ge sitt samtycke till någon att skriva under räkningen?  

Ja, om en försäkrad inte kan skriva under en ansökan om assistansersättning eller underteckna handlingar 
på grund av till exempel sin funktionsnedsättning finns det inget som hindrar att exempelvis en anhörig med 
den försäkrades samtycke skriver den försäkrades namn på räkningen. Det måste givetvis framgå vem det 
är som har skrivit den försäkrades namn.  

Den person som har fått den försäkrades samtycke att skriva under kan intyga undertecknandet och att den 
försäkrade lämnat uppgifterna på heder och samvete, men det är alltid den försäkrade som på heder och 
samvete ansvarar för att innehållet i handlingen är riktigt.  

Vid undertecknandet bör anges ”genom XX”. 

  
 

Blankett 3066 (information om assistenten) 
Vi har sammanställt frågor och svar om denna blankett (3066) och uppgifterna i den. Blanketten har inget 
samband med om utbetalningen sker i förskott eller i efterskott, utan den togs fram i samband med 
lagändring 1 juli 2013.  

Läs mer om att anmäla uppgifter om personlig assistent 

   

Bank-Id vid elektroniskt inskick av tidsredovisning 
Varför måste assistenter och anordnare använda Bank-Id vid tidsredovisningen?  

Assistenterna och anordnare ska signera tidsredovisningen, vilket kan ske digitalt eller med vanlig 
underskrift. Signaturen ska säkerställa att det är rätt person som skrivit på.  

Skickas tidsredovisningen in elektroniskt till Försäkringskassan så behöver signaturen vara gjord med Bank-
Id. Det motsvarar samma krav som Försäkringskassan har för andra självbetjäningstjänster och i viss måna 
även andra digitala kanaler.  

Vi vet att det finns ett antal andra lösningar för digital signering av tidsredovisningar hos olika leverantörer. 
Försäkringskassan gör ingen värdering av om dessa är bättre eller sämre än Bank-id, men vi tar inte fram 
andra digitala lösningar för dessa olika varianter. 
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