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Varför vill Försäkringskassan övergå till att betala ut assistansersättning 
i efterskott istället för som nu när assistansersättningen betalas ut i 
förskott? 

Försäkringskassan har ett uppdrag att förbättra kontrollerna av utbetalningarna 

inom assistansersättningen, planerna på att införa efterskottsbetalning är en av 

flera åtgärder.  

 
När kommer Försäkringskassan övergå till att betala ut 
assistansersättning i efterskott? Ni har tidigare indikerat att det kan 
komma att införas i samband med driftssättningen av IT-stödet för 
assistansersättning som planeras till september 2016. 

Exakt när vi kommer att övergå till att betala ut assistansersättningen i 

efterskott istället för som nu i förskott är oklart. Vi är beroende av lagändringar 

för att kunna övergå till utbetalningar i efterskott och tidpunkten för när vi kan 

införa efterskottsbetalningar beror på hur Socialdepartementet väljer att hantera 

de förslag på lagändringar som vi ska skicka in senast den 30 september. 

 
Det låter som det kan komma att dröja om det krävs lagändringar, ibland 
kan det ta flera år och samtidigt har ansvarig minister Åsa Regnér 
aviserat en översyn av assistansersättningen, hur påverkar det era 
planer? 

Vi är som sagt beroende av lagändringar för att kunna införa 

efterskottsbetalning inom assistansersättningen så frågan ligger nu hos 

Socialdepartementet. Samtidigt har vi arbetat på med förberedelserna och vi 

har exempelvis knutit en referensgrupp med företrädare från brukar- och 

branschorganisationer till vårt arbete.  Det pågår även ett intensivt arbete med 

att utveckla ett IT-stöd för assistansersättningen och i det arbetet tar vi höjd för 

möjligheterna att betala ut assistansersättning i efterskott. 

 
Fakta utbetalningar assistansersättning 

 Totalt är det cirka 16 000 personer som har assistansersättning via 

Försäkringskassan.  

 Utbetalningarna sker i förskott och beloppet som har betalats ut stäms 

sedan av gentemot den assistans som har utförts. Var sjätte månad sker 

en så kallad slutavräkning. 

 Utbetalningarna sker den 20:e varje månad. 

 Under 2014 betalade Försäkringskassan ut cirka 27 miljarder kronor. 

 Totalt finns cirka 980 anordnare av personlig assistans som har 

tillstånd. från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

 Inom assistansbranschen arbetar ungefär 80 000 personer som 

personliga assistenter. 


