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Nyheter från Försäkringskassan om arbetet med övergången till efterskottsbetalning inom assistansersättning 

Utskick #6 mars 2017 
 

  
 

Nyhetsbrev efterskott mars 2017 
Från den 1 oktober 2016 betalas assistansersättningen i efterskott. I det här nyhetsbrevet samlar vi den 

viktigaste informationen för att utbetalning av ersättning ska kunna ske på bästa sätt. 

  
 

Snabbare återkoppling genom tidigare kontroll 
I Försäkringskassans elektronisk tidsredovisning (ELT) kan man skicka in tidsredovisningen för 

assistansersättningen digitalt.  

Den 29 maj inför vi en ny kontroll i ELT som innebär att tidsredovisningar som signerats med Bank-ID eller 

mobilt Bank-ID och som inte tillhör den personliga assistenten stoppas innan underlaget når 

handläggningen.  

Syftet är ett ge dig som anordnare eller personlig assistent snabbare återkoppling om det är något fel på 

underlaget du skickar in, så du kan korrigera det på en gång. Vår förhoppning är att detta ska minska 

behovet av komplettering.  

Fakta  
ELT har funnits sedan september 2016. Tjänsten fungerar bra och allt fler använder den. De 

tidsredovisningar som skickas in digitalt är ofta mer korrekta och kräver mindre kompletteringar än de som 

skickas in med post. 

  
 

Korrekta underlag en förutsättning för utbetalning 
För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning 

måste den senaste versionen av räkningsblanketten (3057) och 

tidsredovisningen (3059) användas, fyllas i korrekt och skickas med 

post till inläsningscentralen i Östersund. Annars kommer det ta 

längre tid innan vi kan betala ut ersättningen.  

Var finns den senaste versionen?  
Vi rekommenderar därför att ni inte kopierar upp blanketterna. Skriv 

istället alltid ut dem från vår webbplats. Där finns alltid den senaste versionen. 

Blanketter  

Om din arbetsgivare har blanketterna inbyggda i sitt administrativa system använder du dem.  

 

http://ui.mdlnk.se/Issues/6c6a930b-b423-4f99-991e-d5bca0f0de3b?ContactId=c5efaf5a-7c25-4254-bec3-3f3c6f02bcd0&IssueId=6c6a930b-b423-4f99-991e-d5bca0f0de3b
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=c5efaf5a-7c25-4254-bec3-3f3c6f02bcd0&IssueId=6c6a930b-b423-4f99-991e-d5bca0f0de3b&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=http%3a%2f%2fwww.forsakringskassan.se%2fprivatpers%2fblanketter_och_intyg%2fblanketter
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=c5efaf5a-7c25-4254-bec3-3f3c6f02bcd0&IssueId=6c6a930b-b423-4f99-991e-d5bca0f0de3b&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=http%3a%2f%2fwww.forsakringskassan.se%2fpress%2fnyhetsbrev-funktionsnedsattning%2fnyhetsbrev
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=c5efaf5a-7c25-4254-bec3-3f3c6f02bcd0&IssueId=6c6a930b-b423-4f99-991e-d5bca0f0de3b&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=http%3a%2f%2fwww.forsakringskassan.se%2fpress%2fnyhetsbrev-funktionsnedsattning%2fnyhetsbrev


Hur ska blanketterna fyllas i?  
Följ ifyllnadsanvisningarna, alla uppgifter måste finnas med och vara korrekta.  

När du skriver ut blanketterna ska inställningen vara ”Verklig storlek”. Många pdf-läsare har ”Anpassa” som 

standard, så du kan behöva ändra det när du skriver ut.  

När du skriver ut blanketterna får du inte göra hål i marginalen. Då fungerar inte skanningen.  

Ifyllnadsanvisning: Räkning assistansersättning (60 kB) 

Ifyllnadsanvisning: Tidsredovisning assistansersättning (160 kB) 

Varför måste blanketterna fyllas i på ett särskilt sätt?  
Blanketterna skannas och tolkas elektroniskt. Därför måste de ha rätt storlek och utseende för att allt ska 

fungera.  

Bäst är därför att fylla i dem på datorn. När du fyller i blanketten på datorn får du hjälp med att fylla i på rätt 

sätt och vid tidsredovisning summeras timmarna automatiskt för den tid du har arbetat.  

Om du fyller i för hand ska du skriva med svart eller blått.  

Skicka med post  
Blanketterna skickas in med post till Försäkringskassans inläsningscentral, Östersund.  

Handläggningen och utbetalningen går inte snabbare om underlagen till exempel lämnas till servicekontor, 

personlig handläggare etc. Det bästa är alltid att själv skicka in underlagen. 

OBS! Den som har en systemleverantör som tecknat anslutningsavtal med Försäkringskassan kan skicka 

in tidsredovisningen (3059) digitalt till Försäkringskassan. 

  
 

Uppgifter om personliga assistenter ger snabbare 
utbetalning 
I december publicerade vi på Försäkringskassans 

webbplats information om att vi behöver hjälp av 

assistansanordnare att få in uppgifter om deras 

personliga assistenter i vårt nya IT-system.  

Vi har fått in mycket uppgifter och det är vi tacksamma 

för! Trots det saknar vi en del uppgifter och därför vill vi 

än en gång uppmana alla anordnare att skicka in 

uppgifterna till oss.  

Finns uppgifterna i IT-systemet kan våra kontroller ske maskinellt istället för manuellt. När de maskinella 

kontrollerna införs våren 2017 kommer beslut om utbetalning på så vis kunna ske snabbare. 

Vems uppgifter behöver vi?  
Uppgifterna som behöver lämnas in är för assistenter som anställts före 2013-07-01 och fram till och med 

2016-09-30 och som fortfarande är anställda. Detta gäller även om ni redan har skickat in uppgifter genom 

blankett FK3066. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår i den Excelfil som tagits fram.  

Om ni endast har ett fåtal assistansberättigade så kan ni skicka in uppgifterna på blankett FK3066 till 

Försäkringskassans Inläsningscentral.  

http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=c5efaf5a-7c25-4254-bec3-3f3c6f02bcd0&IssueId=6c6a930b-b423-4f99-991e-d5bca0f0de3b&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=https%3a%2f%2fwww.forsakringskassan.se%2fwps%2fwcm%2fconnect%2f23411607-ef89-4d47-84c2-92b5d7454cca%2fifyllnad-3057-i-2016-06-21.pdf%3fMOD%3dAJPERES
http://evt.mdlnk.se/Click.aspx?ContactId=c5efaf5a-7c25-4254-bec3-3f3c6f02bcd0&IssueId=6c6a930b-b423-4f99-991e-d5bca0f0de3b&AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&url=https%3a%2f%2fwww.forsakringskassan.se%2fwps%2fwcm%2fconnect%2fd22389ae-d60c-4fc8-bb87-e8f749b2ff37%2fifyllnad-3059-i-2016-10-14.pdf%3fMOD%3dAJPERES


Om ni har fler än fem assistansberättigade som köper assistans av er, så önskar vi få uppgifterna på 

Excelfil.  

När behöver vi uppgifterna?  
Vi har förlängt tiden för inlämning. Filen bör vara Försäkringskassan tillhanda senast den 24 mars 2017, 

men gärna tidigare.  

Hur lämnar ni in uppgifterna?  
Filen innehåller personliga uppgifter och därför kan ni inte mejla den till oss. Vi ber er istället att spara filen 

på ett USB-minne och skicka det till Försäkringskassan. Helst vill vi att ni skickar USB-minnet med 

rekommenderad post till:  

Försäkringskassan (Huvudkontoret)  

Att: Ingrid Ridborn  

Klara Västra Kyrkogata 11  

103 51 Stockholm  

För att det ska bli så säkert som möjligt skulle vi vilja att ni krypterar filen samt skickar ett separat mail till 

ingrid.ridborn@forsakringskassan.se där du skriver det lösenord som ni valt för filen.  

Frågor och kontaktpersoner  
Om du har frågor om Excellfilen:  

Christine Liljendahl, 010-116 94 03 christine.liljendahl@forsakringskassan.se  

Ingrid Ridborn, 010-116 44 18 ingrid.ridborn@forsakringskassan.se 

Stefan Lindh, 010- 116 19 68 stefan.lindh@forsakringskassan.se 

Excelfilen som ska fyllas i och instruktioner för kryptering  
Information från anordnare om personliga assistenter  

Kryptera Excel-fil med lösenord 
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