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Nyheter från Försäkringskassan om arbetet med övergången till efterskottsbetalning inom assistansersättning 

Utskick #7 juni 2017 
 

  
 

Nyhetsbrev efterskott juni 2017 

Från den 1 oktober 2016 betalas assistansersättningen i efterskott. I det här nyhetsbrevet berättar vi om 

våra nya instruktionsfilmer om hur du fyller i blanketterna för tidsredovisning och information om 

assistenten. Vi vill också uppmärksamma er på att två av våra blanketter har uppdaterats och vikten av 

att du alltid använder den senaste versionen. 

  
 

Sista nyhetsbrevet om efterskott 

Nyhetsbrevet har varit en informationskanal inför, under och efter införandet av utbetalningen av 

assistansersättningen i efterskott. Behovet av nyhetsbrevet har fyllt sin funktion och kommer att 

avslutas. Detta blir därför det sista nyhetsbrevet som skickas ut.  

All information om utbetalning av assistansersättning kommer fortsättningsvis att publiceras på 

forsakringskassan.se. 

  
 

Instruktionsfilmer om tidsredovisning och 
information om assistenten 

Vi har tagit fram instruktionsfilmer som beskriver varför och hur du fyller i blanketterna ”Tidsredovisning” 

(3059) och ”Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent” (3066).  

  
 

https://ui.ungppd.com/Issues/bdf464d4-fc9b-45dd-bf59-c6d29ca61cc8?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&IssueId=bdf464d4-fc9b-45dd-bf59-c6d29ca61cc8
https://evt.ungppd.com/Click.aspx?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&IssueId=bdf464d4-fc9b-45dd-bf59-c6d29ca61cc8&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=http://www.forsakringskassan.se/press/nyhetsbrev-funktionsnedsattning/nyhetsbrev
https://evt.ungppd.com/Click.aspx?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&IssueId=bdf464d4-fc9b-45dd-bf59-c6d29ca61cc8&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=http://www.forsakringskassan.se/press/nyhetsbrev-funktionsnedsattning/nyhetsbrev
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Två nya blanketter för assistansersättning 

Vi har uppdaterat blanketterna ”Anmälan från arbetsgivare – uppgifter om en personlig assistent” (3066) 

och ”Räkning – Assistansersättning” (3057). De nya blanketterna ska användas för redovisning som 

skickas in till Försäkringskassan.  

Tänk på att om du använder gamla blanketterna kommer du behöva komplettera med uppgifter och då 

kommer handläggningen att ta längre tid.  

Anmälan från arbetsgivare (3066)  

I blanketten har vi justerat att uppgifterna som lämnas även avser om assistenten lever i 

hushållsgemenskap med den som får personlig assistans. Dessutom lämnas uppgifterna inte längre på 

heder och samvete.  

Uppgifterna om vilka assistenter som arbetar hos den assistansberättigade måste lämnas till 

Försäkringskassan innan de börjar utföra assistansen. För att säkerställa att registreringen blir komplett 

kan vi inte ta emot uppgifterna på telefon. Det bästa är att skicka in blankett 3066 som finns på 

forsakringskassan.se med post alternativt e-post.  

Försäkringskassan ansvarar inte för att inhämta uppgifterna. Vi betalar inte ut ersättning för tid innan 

uppgifterna om assistenten lämnades in till oss. Det är inte heller möjligt att få ersättningen retroaktivt för 

den tiden.  

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

 

 

https://evt.ungppd.com/Click.aspx?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&IssueId=bdf464d4-fc9b-45dd-bf59-c6d29ca61cc8&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=https%3a%2f%2fwww.forsakringskassan.se%2fwps%2fwcm%2fconnect%2f9f709756-295f-41dc-af78-5e5d723387b3%2fFK3066_003_F_001.pdf%3fMOD%3dAJPERES%26CVID%3d
https://evt.ungppd.com/Click.aspx?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&IssueId=bdf464d4-fc9b-45dd-bf59-c6d29ca61cc8&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=https://www.youtube.com/watch?v%3dJ8YjzezcyFQ%26t


Kan jag få ut en lista över vilka personliga assistenter som Försäkringskassan har fått in 

uppgifter om?  

Du kan tyvärr inte få ut en lista över vilka personliga assistenter vi har fått in uppgifter om. Vi saknar idag 

tekniska stöd för detta. 

Räkning (3057)  

Räkningsblanketten har utökats med uppgifter så att man  

1. ska fylla i om assistans har utförts i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det är inte om 

man har beslut om att behålla sin assistans i verksamheten, utan om assistans faktiskt utförts i 

sådan verksamhet.  

2. kan skriva in flera perioder när man vårdats på sjukhus och att man ska skriva vilka klockslag 

man skrivits in och ut från sjukhuset.  

 Räkning (3057) 

Kan jag få veta om tidsredovisningen och räkningen har kommit in till Försäkringskassan?  

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på om en viss tidsredovisning eller räkning har kommit in till oss. 

Det är ett omfattande och tidskrävande arbete att ta fram de underlagen och under sommaren behöver 

vi prioritera arbetet med utbetalningen för att säkerställa att den kommer ut i tid. 

  
 

 

 

 
Avsluta prenumerationen » 

 

Postadress: 103 51 STOCKHOLM  

Besöksadress: LM Ericssons väg 30, Hägersten  

Tfn: 08-786 90 00 (växel)  

www.forsakringskassan.se 
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