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Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning 

 

Assistansanordnarna kommer framöver få betalt i efterskott 

2014-03-17 

Försäkringskassan planerar att ändra sättet att betala ut assistansersättning, från 

nuvarande förskottsbetalning till efterskottsbetalning. 

Förändringarna har diskuterats muntligen med anordnare och förberetts under 

en tid. Tidpunkt och hur förändringarna ska hanteras kommer att beslutas inom 

kort. 

När personlig assistans infördes utformades utbetalningssystemet mot 

bakgrund av att det främst skulle vara egna arbetsgivare och kommunen som 

skulle välja att bli utförare. Eftersom kommunerna i regel har utbetalning av 

lön i innevarande månad och inte betalar lön retroaktivt efter arbetad månad 

infördes förskottsbetalning. Idag vet vi dock att de privata assistansanordnarna 

utgör den största delen av landets alla utförare. 

I regel har alla privata assistansanordnare idag retroaktiv löneutbetalning, d.v.s. 

att man betalar lönen efter arbetad månad. Man får därmed som privat 

assistansanordnare utbetalning i två månader innan man får den första 

lönekostnaden. I många andra sektorer får man betalt först efter levererad 

tjänst. 

Förhandsutbetalningar skapar onödig hantering, både för anordnarna och för 

Försäkringskassan, eftersom beloppen många gånger justeras i efterhand. Det 

beror på att det kan vara svårt att i förväg förutse kostnaderna, ibland behöver 

Försäkringskassan kräva tillbaka belopp, återkrav som aldrig hade uppstått om 

betalningen skett i efterhand. Dessutom kan det uppstå problem när brukaren 

byter assistansanordnare eftersom utbetalningen kan ha gått till den före detta 

anordnaren, vilket skapar oro och onödig hantering inför ett sådant byte. 

- Det finns mycket vi kan göra inom assistansersättningen för att bli bättre och 

minska felaktiga utbetalningar och få till en effektivare hantering både för 

anordnarna och för oss. Det här är ett stort och viktigt steg för alla inblandade, 

säger Therese Karlberg som är ansvarig chef inom funktionshinder. 
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Nu förs diskussioner på Försäkringskassan kring hur denna förändring ska ske 

på smidigast sätt för att ge anordnarna bra förutsättningar för att klara av denna 

omställning. Vad gäller tidpunkt har september diskuterats, men ännu är inga 

formella beslut fattade. Det mest sannolika är att införandet sker senare än så. 

- Det har tyvärr uppstått missförstånd kring tidpunkten för införandet, och vi 

ber om ursäkt om vi inte varit tillräckligt tydliga kring detta. För oss är det 

viktigt att förändringarna sker på ett förutsägbart sätt, tillägger Karlberg. 

Så fort beslut om tidpunkt är fattad kommer Försäkringskassan att återkomma 

till berörda parter. 

De som anordnar sin egen assistans berörs inte av detta, utan de kommer att 

som innan få en preliminär förskottsutbetalning. 

Vi har ett övergripande regeringsuppdrag att säkerställa bättre kontroll av 

assistansersättningen och på så vis förhindra felaktiga utbetalningar, detta är en 

del av det. 

Efterskottsbetalning av assistansersättning – vad händer? 

2015-04-13 

Försäkringskassan har ännu inte fattat något beslut i frågan kring 

efterskottsbetalning. Utredning pågår kring möjligheten att göra utbetalning av 

assistansersättning mer flexibel när betalning sker i efterskott. 

I dagsläget sker förskottsutbetalningar en gång i månaden, den 20:e. Vid ett 

framtida införande av efterskottsbetalning vore det önskvärt om 

utbetalningarna inte var knutna till en specifik utbetalningsdag. Om 

Försäkringskassan kan göra utbetalningar mer frekvent skulle det öka 

flexibiliteten för både anordnarna och myndigheten. 

Försäkringskassan är medveten om att det krävs god framförhållning och tydlig 

information vid en övergång till efterskottsbetalning. Anordnare och brukare 

har framfört att det krävs minst ett års framförhållning från beslut till 

genomförande. 

Frågan om efterskottsbetalning inom assistansersättningen bereds nu inom 

Försäkringskassan. I arbetet kommer Försäkringskassan att fortsätta att lyssna 

in brukare och anordnare för att underlätta övergången till efterskottsbetalning 

så mycket som möjligt. 

Försäkringskassan kommer fortsätta att löpande informera om arbetet. 

2015-01-30 

Arbetet med förstudierna om ett eventuellt införande av efterskottsbetalning av 

assistansersättning fortgår enligt tidigare planering med målsättningen att de 
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ska vara klara under första kvartalet 2015. Därefter kommer frågan att beredas 

inom Försäkringskassan, samt berörda partner informeras. 

2014-12-18 

Försäkringskassan fortsätter att se över möjligheterna att gå över till 

efterskottsbetalning av assistansersättning. 

 Det finns alltså för närvarande inget beslut om övergång till 

efterskottsbetalning 

 Det finns inte heller något beslut om från och med vilken tidpunkt en 

eventuell övergång ska ske. 

 Försäkringskassan är medveten om att det krävs god framförhållning 

och tydlig information vid en eventuell övergång till 

efterskottsbetalning. Anordnare och brukare har framfört att det krävs 

minst ett års framförhållning från beslut till genomförande. 

Den 19 september i år hölls en workshop om efterskottsbetalning i 

Assistansrådet* . Där deltog företrädare för brukare, anordnare och 

arbetsgivarorganisationer som fick möjlighet att föra fram de risker och 

möjligheter som de ser med efterskottsbetalning. 

Utifrån de synpunkter som fördes fram vid denna workshop och det arbete som 

i övrigt har skett har det blivit ännu tydligare hur mångfacetterad frågan om 

efterskottsbetalning är, både i samband med själva övergången och även 

därefter, till följd av att ersättningen betalas ut i efterhand. Försäkringskassan 

behöver därför samla in ytterligare underlag, som belyser alla aspekter, för att 

kunna ta ställning till en övergång till efterskottsbetalning. Det handlar både 

om konsekvenser för anordnare och för Försäkringskassans hantering av 

assistansersättning. Arbetet med att samla in ytterligare beslutsunderlag pågår 

nu i form av sex förstudier. 

 Felaktiga utbetalningar utifrån gällande hantering, vilka kräver åtgärd i 

form av kvittning,  återbetalning eller återkrav? 

 Ekonomiska konsekvenser för stat, assistansanordnare och brukare? 

 Beroenden till pågående arbete i IT-projektet samt behov av ändringar i 

IT-systemet? 

 Konsekvenser för Försäkringskassans verksamhet? 

 Ändringar i föreskrift 1993:24? 

 Övergångslösningar ? 

Arbetet med förstudierna har kommit olika långt och ambitionen är att 

förstudierna ska vara klara under första kvartalet 2015. 

Därefter kommer frågan att beredas inom Försäkringskassan. Assistansrådet 

och andra berörda parter kommer att informeras under arbetets gång. 

Försäkringskassan kommer senast 30 januari 2015 beskriva det fortsatta arbetet 

med ett eventuellt införande av efterskottsbetalning av assistansersättning 
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Bakgrund 

Den 16 januari 2014 fick Försäkringskassan ett regeringsuppdrag där bland 

annat följande formulering fanns, kopplat till åtgärder för bättre kontroll av 

utbetalningarna inom assistansersättningen: 

”Det är vidare angeläget att det finns åtgärder för att kontrollera att ersättning, 

som inte används enligt gällande föreskrifter, återbetalas och att 

Försäkringskassan undersöker andra åtgärder för att bättre säkra att 

ersättningen används på det sätt som lagar och andra föreskrifter anger. Det 

kan exempelvis omfatta överväganden om delar av ersättningen kan betalas ut i 

för- eller efterskott.” 

I svaret till regeringen angav Försäkringskassan att myndigheten har 

identifierat en rad problem med att Försäkringskassan betalar ut statliga medel 

i förskott och att planeringen är att genomföra en övergång från 

förskottsbetalning till efterskottsbetalning under 2015.  Den tidpunkten har nu 

förskjutits till tidigast 2016. 

Frågan var inte ny i januari 2014 utan hade även väckts internt inom 

Försäkringskassan redan under 2012. Initiativet kom då från Rättsavdelningen 

som påpekade att efterskottsbetalning av assistansersättning är huvudregel 

enligt lagen (51 kap 14 § SFB) men att det i praktiken är så att möjligheten att 

betala ut ersättningen i förskott (51 kap 15 § SFB) har gjorts till huvudregel. 

Detta medför att det i samband med slutavräkning kan uppstå skulder för de 

assistansberättigade till Försäkringskassan. Det handlar också om att 

Försäkringskassan förskotterar av statens medel. I 51 kap. 4 § SFB framgår det 

vidare att assistansersättning endast lämnas under förutsättning att den används 

för köp av personlig assistans eller för kostnader för personlig assistans, något 

som inte kan bedömas förrän assistansen faktiskt har utförts. 

Vad innebär dagens förskottsbetalning? 

De flesta assistansberättigade har idag preliminär utbetalning, det vill säga det 

som kallas förskottsbetalning. 

En preliminär utbetalning betyder att Försäkringskassan betalar ut ersättning 

den 20:e i utbetalningsmånaden (9 § Förordning (1993:1091) om 

assistansersättning). Om oktober månad används som exempel betyder det att 

den ersättning som betalas ut den 20 oktober avser assistans som utförs under 

oktober månad. Utbetalningen sker alltså för innevarande månad och omfattar 

ett antal dagar då assistans redan har utförts och ett antal dagar där assistans 

ännu inte har utförts. ”Förskottet” uppkommer i förhållande till när 

redovisningen av den lämnade assistansen ska ske och regleras. 

Redovisning av vilken assistans som faktiskt har lämnats under oktober månad 

ska ske senast den 5:e december, det vill säga senast den 5:e i andra månaden 

efter redovisningsmånaden (13 och 15 §§ RFFS 1993:24). Om det finns större 
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avvikelser mellan den preliminära utbetalningen och redovisningen av vilken 

assistans som faktiskt har lämnats korrigeras detta vid utbetalningstillfället i 

andra månaden efter den då assistans har lämnats, d.v.s. om assistans har 

utförts i oktober 2014 sker eventuell reglering på utbetalningen den 20 

december 2014. 

Eventuella avvikelser mellan vad som har betalats ut och vilket assistans som 

har utförts regleras i samband med slutavräkningen. Den ska ske senast två 

månader efter utgången av varje tidsperiod (högst sex månader). Om det vid 

denna tidpunkt visar sig att för mycket assistansersättning har betalats ut i 

relation till utförda timmar ska den assistansberättigade betala tillbaka 

pengarna till Försäkringskassan.  Om det finns ett pågående assistansärende 

sker det vanligtvis genom att kommande utbetalning regleras maskinellt. Om 

återbetalning inte kan ske på detta sätt kan det istället leda till ett återkrav. Det 

kan bli aktuellt om den assistansberättigade uttryckligen har sagt att reglering 

inte ska ske på kommande utbetalning. 

Försäkringskassan kommer senast 30 januari 2015 beskriva det fortsatta arbetet 

med ett eventuellt införande av efterskottsbetalning av assistansersättning. 

*Assistansrådet består av företrädare för brukarorganisationer, anordnare och 

arbetsgivarrepresentanter. Försäkringskassan är sammankallande och 

assistansrådet träffas fyra gånger per år. Möte hålls den 17 december 2014. 

Tider för 2015 års möten är ännu inte fastställda. 

Information till dig som tillhandahåller elektronisk hantering av 
blankett FK3059 

 

2015-05-21 

Försäkringskassan gör om blanketten Tidsredovisning FK 3059. Om ditt 

företag tillhandahåller elektronisk hantering av blanketten behöver du se till att 

de nya versionerna byggs in i systemet. 

 

Här kan du ladda ner en upplåsbar version av FK 3059 (se bifogad fil 

FK3059_upplast.pdf). Observera att den här pdf:en är tekniskt underlag för IT-

utveckling, den ska inte användas av anordnare, assistenter eller personer som 

har assistansersättning. Den nya blanketten bör användas för arbetad tid från 

och med juni 2015. 

 

FK3059_upplast.pdf  

 

Efterskottsbetalning inom assistansersättningen kräver 
lagändringar 

2015-06-26 

Försäkringskassan har under en längre tid undersökt möjligheterna att införa 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1f59ce02-7fef-487b-9ff9-3aef61b8de51/FK3059_014_F_004_upplast.pdf?MOD=AJPERES
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efterskottsbetalning inom assistansersättningen. Nu visar det sig att det krävs 

lagändringar för att villkoren ska vara lika oavsett om ersättningen betalas ut i 

förskott eller efterskott. 

- Vår inriktning är fortsatt att vi vill införa efterskottsbetalning inom 

assistansersättningen men nu ser vi att vi behöver skicka ett förslag på 

lagändringar till Socialdepartementet. Tidpunkten för när efterskottsbetalning 

kan införas är därför oklar, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef 

på Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning. 

Försäkringskassans planer på att införa efterskottsbetalning är ett led i arbetet 

med att förbättra kontrollerna av utbetalningarna inom assistansersättningen. 

Införande av efterskottsbetalning kommer att aviseras minst ett år innan 

övergången till efterskottsbetalning sker. 

- Det kommer att vara lång framförhållning från dess att vi aviserar att vi ska 

övergå till efterskottsbetalning till dess att det införs. Exakt vad som kommer 

hända framöver beror på hur Socialdepartementet väljer att hantera vårt förslag 

på lagändringar, säger Therese Karlberg. 

När assistansersättningen infördes för drygt tjugo år sedan var bilden att de 

allra flesta assistansberättigade skulle vara egna arbetsgivare och då skulle de 

inte kunna ligga ute med pengarna för assistenternas löner. Därför betalades 

ersättningen ut i förskott. Sedan dess utförs allt större andel av personliga 

assistansen av företag och i dagsläget är det bara cirka 400 assistansberättigade 

som är egna arbetsgivare. 

Försäkringskassan har gjort ett arbete med att se över vilka bestämmelser som 

ska gälla vid efterskottsbetalning och hur lagar och förordningar ska tillämpas. 

En utgångspunkt vid detta arbete har varit att det utbetalade beloppets storlek 

inte ska påverkas av om utbetalningen sker i för- eller efterskott. Det innebär 

att bedömningen av om det finns rätt till högre timbelopp även vid 

efterskottsbetalningar bör ske för en sexmånadersperiod.  Det har visat sig vara 

problem med att hantera ersättning med förhöjt timbelopp vid 

efterskottsbetalning eftersom det inte är möjligt att med stöd av gällande 

lagstiftning återkräva sådan ersättning som har betalats ut med ett för högt 

belopp. 

- Om vi skulle betala ut i efterskott saknas lagstöd för att begära återbetalningar 

av förhöjda timbelopp om utbetalningen visar sig ha blivit för stor. Här 

behöver lagstiftningen anpassas så att vi även i dessa fall kan få tillbaka pengar 

om vi betalar ut för mycket i efterskott, säger Gun Borgstedt, chef för 

Försäkringskassans verksamhetsområde Socialförsäkringsjuridik. 

Försäkringskassan skickade den 26 juni in en skrivelse till Socialdepartementet 

som beskriver behovet av lagändringar. Senast den 30 september kommer 

Försäkringskassan att skicka in ett förslag på de lag- och förordningsändringar 
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som myndigheten bedömer behövs för att genomföra en övergång till 

efterskottsbetalning inom assistansersättningen. 

- Vi är väl medvetna om att företrädare för brukarorganisationer och 

branschorganisationer har många argument för att vi ska fortsätta att betala ut 

assistansersättningen i förskott. Bland annat hänvisar de till flexibiliteten i 

ersättningen och tryggheten för den assistansberättigade att veta att de har 

pengar som de själva kan köpa assistans för. De argumenten behöver vi också 

väga mot våra planer på att införa efterskottsbetalning för än så länge har vi 

inte fattat något formellt beslut i frågan, säger Therese Karlberg. 

Försäkringskassans skrivelse till regeringen: Införandet av 
efterskottsbetalningar i assistansersättningen (pdf 22 kB, öppnar nytt 
fönster) 

Försäkringskassans skrivelse till regeringen: Införandet av 

efterskottsbetalningar i assistansersättningen (pdf 425 kB, öppnar nytt fönster) 

Frågor och svar: Efterskottsbetalningar i assistansersättningen (pdf 25 kB, 

öppnar nytt fönster) 

Fakta: 

Totalt har cirka 16.000 personer assistansersättning via Försäkringskassan 

Av dem har cirka 10 procent assistansersättning med förhöjt timbelopp. De 

som har förhöjt timbelopp behöver göra en kostnadsredovisning till 

Försäkringskassan där de redogör för samtliga kostnader för utförd assistans 

under perioden. 

I samband med slutavräkningen som görs var sjätte månad sker en avstämning 

av den assistansersättning som har betalats ut utifrån beslutet om förhöjt 

timbelopp mot de redovisade kostnaderna. Om det visar sig att kostnaderna har 

varit lägre än den utbetalda ersättningen kan Försäkringskassan vid 

förskottsbetalningar kräva en återbetalning av mellanskillnaden. Den 

möjligheten finns när ersättningen betalas ut i förskott, men saknas om 

ersättningen betalas ut i efterskott vad gäller förhöjt timbelopp, därav behovet 

av lagändringar. 

Referensgrupp kring efterskottsbetalning 

Knutet till arbetet med planeringen av införandet av efterskottsbetalning finns 

en referensgrupp med företrädare från brukarorganisationer och 

assistansanordnare. Förfrågan har ställts till de som är representerade i 

Assistansrådet. De organisationer som har valt att delta i referensgruppen är: 

Vårdföretagarna – bransch personlig assistans 

KFO - KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och 

organisationer 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/550e0dbc-fe9d-4ff5-93be-27d211a74e86/skrivelse_efterskottsbetalning.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/550e0dbc-fe9d-4ff5-93be-27d211a74e86/skrivelse_efterskottsbetalning.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9df56199-75cc-473d-ad12-fae9695ee093/fragor_och_svar_efterskottsbetalning_assistansersattning.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/9df56199-75cc-473d-ad12-fae9695ee093/fragor_och_svar_efterskottsbetalning_assistansersattning.pdf?MOD=AJPERES
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JAG – Jämlikhet Assistans Gemenskap 

Paro – Privata assistansanordnares riksorganisation 

KFS – Arbetsgivarorganisation för samhällsnyttiga bolag 

IFA – Intressegruppen för assistansberättigade 

Försäkringskassans inriktning är att införa efterskottsbetalning 
inom assistansersättningen från 1 oktober 2016 

2015-10-01 

Försäkringskassan har fattat ett inriktningsbeslut om att införa 

efterskottsbetalning av assistansersättning från den 1 oktober 2016. Införandet 

omfattar i ett första steg utbetalningar enligt schablonen. På sikt bör även 

ersättningar med förhöjt timbelopp betalas ut i efterhand. 

- Det är stort fokus på assistansersättningen och vi anser att efterskottsbetalning 

är så pass viktigt att vi vill införa det så snart som möjligt. Förtroendet för 

försäkringen bygger på att vi har en effektiv kontroll och med 

efterskottsbetalning kommer rätt ersättning betalas ut från början. Dessutom 

minskar administrationen både för anordnare och för oss, säger 

försäkringsdirektör Birgitta Målsäter. 

Införandet gäller i ett första steg de som har ersättning enligt schablonen och 

som anlitar en anordnare eller anordnar sin assistans själv genom ett eget 

företag. Det är cirka 90 procent av de assistansberättigade. Inriktningen är att 

efterskottsbetalning ska vara infört den 1 oktober 2016 för den gruppen. 

Assistansberättigade som har högre timbelopp bör omfattas av 

efterskottsbetalning så snart som möjligt. Det kräver dock en 

förordningsändring så att villkoren blir lika vid utbetalning i förskott och i 

efterskott. Den gruppen är cirka 9 procent av alla assistansberättigade. 

Försäkrade som själva är egna arbetsgivare till sina assistenter kommer även 

fortsättningsvis få sin assistans utbetald i förskott. 

- Assistansersättningen är en unik försäkring som möjliggör delaktighet för 

dem med omfattande funktionsnedsättningar. Vi behöver värna den rättigheten 

samtidigt som vi ska säkerställa att de pengar som betalas ut används på rätt 

sätt till rätt personer, säger Birgitta Målsäter. 

Från Försäkringskassans intranät 

Frågor och svar om efterskottsbetalning 

2015-12-08 

Försäkringskassan har fattat ett inriktningsbeslut om en övergång från 

förskottsbetalning till efterskottsbetalning inom assistansersättning per 1 

oktober 2016. Här kan du läsa frågor och svar om efterskottsbetalning. 
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Varför inför Försäkringskassan efterskottsbetalning? 

Försäkringskassan har i uppdrag att förbättra kontrollen och minska risken för 

felaktiga utbetalningar inom assistansersättningen. 

Efterskottsbetalning av assistansersättning är ett led i att förbättra kontrollen 

genom att Försäkringskassan då betalar ut ersättning mot utfört och redovisat 

arbete, jämfört med att som nu betalar ut innan assistansen har lämnats för att 

stämma av i efterhand. 

Vi räknar med mindre administration både för anordnarna och för 

Försäkringskassan. 

Enligt lagstiftningen är efterskottsbetalning huvudregeln. Det är också en 

rimlig ordning att ersättning betalas ut först sedan en redovisning av lämnad 

assistans har gjorts. Det är viktigt att försäkringen utformas så att dess 

finansiärer, skattebetalarna, har förtroende för den. 

Hur hänger beslutet om efterskottsbetalning ihop med Försäkringskassans 
arbete med att minska fusket inom assistansen? 

Vi behöver införa efterskottsbetalning för att få bättre kontroll på 

utbetalningarna, minimera antalet återkrav och säkerställa att ersättningen går 

till rätt person. Det är en av flera åtgärder som Försäkringskassan gör för att 

motverka all form av missbruk av assistansersättningen. Fusk ger inte bara 

mindre resurser till människor, det urholkar också förtroendet för reformen i 

stort. 

Vilka kommer att få assistansersättning i efterskott från 1 oktober 2016? 

Det vi har fattat ett inriktningsbeslut om är alla utbetalningar enligt schablonen, 

vilket är cirka 90 procent av alla utbetalningar. Det kommer att gälla från 1 

oktober 2016. 

Hur kommer övergången att ske, ska anordnarna betala ut en extra 
månadslön? 

Anordnarna kommer att få vänta på utbetalningarna vid övergången från 

förskottsbetalning till efterskottsbetalning. Därför är det viktigt att anordnarna 

förbereder sig på den förändringen. 

Gäller övergången till efterskottsbetalning även kommunerna? 

Ja, det gäller även de assistansberättigade som anlitar kommunen som 

anordnare. 
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Hur sker övergången beroende på den assistansberättigades 
avräkningsperiod? 

Vi arbetar med frågan om hur det exakt ska utformas och kommer återkomma 

när vi har detaljerna klara. 

Inriktningsbeslutet att övergå till efterskottsbetalning per 1 oktober gäller 
för cirka 90 procent av de assistansberättigade. Hur är det med resterande 
tio procent? 

Egna arbetsgivare kommer att vara undantagna vid övergången per 1 oktober 

2016. 

De assistansberättigade som har beviljats högre timbelopp kan komma att 

omfattas av övergången till efterskottsbetalning per 1 oktober 2016 om de 

förändringar i förordningen om assistansersättningen som behövs är 

genomförda. 

Vi har skickat in en skrivelse med förslag om förordningsändringar. 

Försäkringskassans skrivelse till regeringen (pdf 8 765 kB, öppnar nytt fönster) 

Kommer det att göras undantag för andra än egna arbetsgivare? 

Nej det är bara egna arbetsgivare som blir undantagna vid övergången per 1 

oktober 2016. I avvaktan på förordningsändringar kommer vi att fortsätta att 

betala ut ersättningen i förskott för de som beviljats högre timbelopp. Om 

förordningsändringarna är färdiga tidigt kan även personer med högre 

timbelopp komma att omfattas av efterskottsutbetalning from 1 oktober 2016.  

Hur ska anordnarna klara övergången från förskottsbetalning till 
efterskottsbetalning? 

Vi är väl medvetna om att övergången påverkar anordnarna och vilka 

möjligheter och alternativ som anordnarna har för att hantera övergången är 

olika. Det viktiga är att deras planering påbörjas nu. 

I juni 2015 sade ni att det behövs lag- och förordningsändringar för att 
kunna införa efterskottsbetalningar av assistansersättningen? 

Vi anser att vi har det lagstöd som krävs förutom de delar där vi har lämnat 

förslag på förordningsändring, Frågan är så pass angelägen att vi väljer att 

genomföra en övergång till efterskottsbetalning där det är möjligt och så snart 

som möjlig. 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fac0df75-2bca-4aa1-9477-7e7bf190a186/forsakringskassans_skrivelse_till_socialdepartementet_20151008_om_forordningsandring_assistansersattning.pdf?MOD=AJPERES
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Varför är det så angeläget att införa efterskottsbetalning? 

Det är ett led i den långsiktiga hållbarheten för assistansreformen. Ansvarig 

minister Åsa Regnér talar bland annat om behovet av att säkerställa en stabil 

försäkring som ger en långsiktig hållbarhet och ytterst att hitta en konstruktion 

som de facto gynnar brukarna. Hon sade bland annat i en debattartikel i Dagens 

Samhälle den 5 oktober att: ”Det finns problem med dagens konstruktion av 

assistansersättningen. Bland annat finns skäl att anta att konstruktionen i sig är 

kostnadsdrivande, utan att det gagnar brukarna”. 

Läs hela debattartikeln (dagenssamhalle.se, öppnar nytt fönster) 

Vilka underlag kommer Försäkringskassan behöva för att betala ut 
ersättningen? 

Det kommer att vara samma underlag som tidigare. Dvs i samband med den 

månatliga redovisningen så är det blankett FK 3059 (tidsredovisning) och FK 

3057 (Räkning). I samband med övergången till efterskottsutbetalning kommer 

vissa justeringar att göras i blanketterna. Information om de förändrade 

blanketterna kommer att finnas tillgängligt i god tid inför övergången. 

Kommer det att bli flera utbetalningsdagar? 

Ja, vi kommer att ha flera utbetalningsdagar. Vi utreder vilka dagar det 

kommer att bli men helt klart är att den 20-e kvarstår. 

När kommer ersättningen att betalas ut (kommer ersättningen att betalas 
ut 1 eller 2 månader efter utförd assistans)? 

När ersättningen betalas ut är beroende av när kompletta underlag har kommit 

in till Försäkringskassan och när de blivit handlagda. Precis som idag behöver 

både anordnare och försäkrade, Försäkringskassan och bankerna viss tid för sin 

respektive administration. Den tidigaste tidpunkten är den 20-e månaden efter 

utförd assistans, dvs efter cirka tre veckor. Under förutsättning att underlagen 

inte behöver kompletteras eller utredas, är den senaste tidpunkten är den 20-e 

andra månaden efter utförd assistans, dvs efter cirka sju veckor. Om det införs 

ytterligare utbetalningstillfällen kan utbetalningen även göras däremellan . 

Kommer det vara möjligt att redovisa tidsredovisningar och räkningar 
elektroniskt from 1 oktober 2016? 

Vi vet att det är många anordnare som ser fram emot en mer digital hantering 

av assistansersättningen. Exakt tidpunkt för när det kommer att vara möjligt att 

skicka tidrapporter elektroniskt kommer vi att återkomma till, säger Therese 

Karlberg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan med ansvar för det 

nya IT-stödet för assistansersättningen Vi arbetar med att utveckla den 

möjligheten men vi kan idag inte lämna besked om ifall det finns en lösning i 

oktober 2016 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-vaernar-den-personliga-assistansen-18836
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringen-vaernar-den-personliga-assistansen-18836
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Betalas ersättningen ut för alla utförda timmar på räkningen? 

Det kommer att bli utbetalning utifrån de timmar som godkänns på räkningen. 

En förutsättning är att timmarna ryms inom beslutets beviljandeperiod. Det är 

alltså inte möjligt att få utbetalning för fler timmar än vad som omfattas av 

beslutet. 

Försäkringskassan har också överlämnat ett förslag till förordningsändringar 

till Socialdepartementet. 

Försäkringskassans skrivelse till regeringen (pdf 8 765 kB, öppnar nytt fönster) 

 

Välkommen till dialogträff! 

 

2016-04-05 Uppdaterad: 2016-04-22 

Försäkringskassan bjuder in dig som är anordnare av personlig assistans till en 

dialogträff. Vi kommer att informera om försäkringen, administrationen och 

utbyta erfarenheter. 

Vi erbjuder olika tillfällen med liknande program i hela landet. Välj det datum 

och den plats som passar dig bäst. Vi bjuder på fika under träffen. 

Skicka din anmälan senast den 2 maj. 

Inbjudan till dialogträff (547 kB) 

 

 

Efterskottsbetalning - Vem är egen arbetsgivare? 
 

2016-04-19  

Personer med assistansersättning som anställer assistenter själv (egen 

arbetsgivare) kommer inte omfattas av efterskottsbetalning. 

 

Vem som ska betecknas som egen arbetsgivare eller inte utreder 

Försäkringskassan just nu. Så fort det är klart kommer vi kunna ge mer 

information. 

 

Högre timbelopp 

2016-04-20 

Försäkringskassan arbetar för närvarande med nya föreskrifter som ska reglera 

frågan om hur redovisning av högre timbelopp ska ske.   

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fac0df75-2bca-4aa1-9477-7e7bf190a186/forsakringskassans_skrivelse_till_socialdepartementet_20151008_om_forordningsandring_assistansersattning.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1469fbb8-9499-4314-ad71-55626f9be6c4/Inbjudan+_dialogtraff-+assistans-v5.pdf?MOD=AJPERES
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Föreskrifterna beslutas av Försäkringskassans styrelse den 30 juni 2016. 

Förslag på föreskrifter kommer att skickas ut på remiss till bland annat brukar- 

och anordnarorganisationer. Remissrundan börjar i maj. 

 

Brev om efterskottsbetalning till kommuner 

2016-04-25  

Nu skickar Försäkringskassans ut informationsbrev till alla Sveriges kommuner 

om efterskottsbetalning. 

Brev till kommuner (100 kB) 

 

Elektronisk redovisning av tidrapport och räkning 

2016-04-26  

Försäkringskassan arbetar just nu med ett IT-system som gör det möjligt att 

lämna tidrapporten elektroniskt. Tidrapporten kan lämnas digitalt från och med 

den 1 oktober 2016, för september månad och framåt. Kontakta din 

systemleverantör för mer information. 

Vi vet också att det är många som vill kunna skicka in räkningen digitalt men 

detta kommer tyvärr att dröja. När också en sådan lösning finns tillgänglig kan 

vi tyvärr inte säga i dagsläget. 

 

Försäkringskassan har under en längre tid arbetat med att utveckla ett nytt IT-

stöd för assistansersättningen. IT-stödet byggs främst för att säkerställa en 

bättre kontroll på utbetalningarna och bättre statistik kring 

assistansersättningen. I december 2015 driftsattes den första delen av 

kontrollsystemet och i september 2016 driftsätts delar av handläggningsstödet. 

 

Fler tillfällen för dialogträff! 

2016-04-29 

Trycket på dialogträffar för anordnare av personlig assistans har varit stort. 

Därför har vi utökat med fler tillfällen i norra Sverige och Stockholm. 

På träffarna kommer vi att informera om försäkringen, administrationen och 

utbyta erfarenheter. 

 

Vi erbjuder olika tillfällen med liknande program i hela landet. Välj det datum 

och den plats som passar dig bäst. Vi bjuder på fika under träffen. 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/bf6cd1bf-6f18-4937-9f18-3d69612fd322/Efterskottsbetalning_assistans_kommuner.pdf?MOD=AJPERES
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Skicka din anmälan så fort som möjligt, men senast den 16 maj. 

Inbjudan till dialogträff (547 kB) 

 

Förändrade blanketter tidredovisning och räkning 

2016-05-12  

Nu kan vi visa förändrade versioner av blanketterna tidredovisning (FK 3059) 

och räkning (FK 3057). Blanketterna förändras för att fungera med både 

förskott (preliminär)- och efterskottsbetalning av assistansersättning och utgår 

från planerade föreskriftsändringar. Den nya föreskriften ännu inte är beslutad, 

vilket innebär att ändringar kan komma att göras i blanketten. Blanketterna 

ändras också för att fungera med Försäkringskassans nya IT-stöd. IT-stödet ska 

underlätta kontroller, förbättra statistiken kring assistansersättning och 

effektivisera handläggningen.  

Slutliga versioner av blanketterna publiceras i augusti 2016. 

Nyheter i blanketterna  

Tidrapport  

1. Assistenten fyller i personens och egna personuppgifter på sidan 1. 

På sidan 2 fyller assistenten i uppgifter om utförd assistans. Timmarna 

summeras automatiskt för hela månaden. Assistenten skriver under 

blanketten på sida 2.  

2. Anordnaren fyller i uppgifter på sidan 1 och skriver sedan under på 

samma sida.  

Räkning  

Alla uppgifter på sidan 1 är obligatoriska att ta ställning till. Det mesta behöver 

fyllas i. Under punkt 5 behöver de som omfattas av efterskottsbetalning intyga 

att föregående månads utbetalning gått till köp av assistans. I blanketten finns 

ifyllnadsanvisningar för att hjälpa till att fylla i rätt. Information om vilka som 

ska redovisa kostnader finns på sidan 2 under punkt 8 och 9.  

Slutliga blanketter i augusti  

Anledningen till att blanketterna kan visas redan nu är att olika 

systemleverantörer ska kunna bygga in dem i sina system. Mindre förändringar 

kan komma att ske. Under augusti kommer Försäkringskassan publicera de 

slutliga versionerna på forsakringskassan.se  

Presentation om förändrad tidredovisning och räkning (403 kB) 

(Blanketterna i presentationen ska inte användas. De är inte fastställda.)  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1469fbb8-9499-4314-ad71-55626f9be6c4/Inbjudan+_dialogtraff-+assistans-v5.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a8a242e6-9ee9-4ca9-bdee-06722513a183/forandrade_blanketter_tidredovisning_och_rakning.pdf?MOD=AJPERES
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Om blanketterna  

1. Slutliga blankettversioner publiceras i augusti 2016.  

2. De slutliga versionerna som publiceras lämnas från och med 1 oktober. 

(För assistans utförd under september.)  

3. Från 1 oktober är det viktigt att använda de förändrade blanketterna. 

Annars kan Försäkringskassan behöva komplettera uppgifter.  

4. Från 1 oktober är det också möjligt att lämna tidredovisningen digitalt. 

Räkningen lämnas på papper som vanligt. 

 

Tips för smidig utbetalning 

2016-05-17 

Här har vi samlat våra bästa tips för att utbetalningarna med 

efterskottsbetalning ska gå så smidigt som möjligt. 

Smidiga utbetalningar i samband med efterskottsbetalning (169 kB) 

 

Vissa assistansberättigade som anställer assistenter själva 
omfattas av efterskottsbetalning 

2016-05-23 

Nu är det klart hur Försäkringskassan definierar vem som är egen arbetsgivare 

inom assistansersättning och hur detta påverkar utbetalningssättet. För 

assistansberättigade som köper all eller delar av assistansen från en anordnare, 

är huvudregeln att personen omfattas av efterskottsbetalning. Det innebär att 

försäkrade som anställer alla sina assistenter själv kan få assistansersättningen 

preliminärt som tidigare. Den som också köper assistans från en anordnare 

omfattas av efterskottsbetalning. 

Undantag från huvudregeln  

Det enda undantaget är vid korta tillfälliga köp. T.ex. om assistenten avlider 

eller avskedas med kort varsel och köp av en tillfällig vikarie behöver göras. 

Efterskottsbetalning tidigast 1 januari 2017 

Assistansberättigade som både har anställt assistenter själv och som köper 

assistans av en anordnare kommer att gå över till efterskottsbetalning från och 

med den beviljandeperiod som påbörjas tidigast från den 1 januari 2017. 

Försäkringskassan kontaktar alla som anställer assistenter själv 

Under maj börjar Försäkringskassan utreda vilka personer som själv anställer 

sina assistenter som kommer få fortsatt utbetalning i förskott (preliminär 

utbetalning)och vilka som kommer omfattas av efterskottsbetalning. För att 

inga missförstånd ska ske kommer alla som anställer assistenter själv att få ett 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/f984d524-3a07-415c-b8ba-bd23cbd95950/smidiga_utbetalningar_160614.pdf?MOD=AJPERES
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brev. De som inte längre bedöms anställa sina assistenter själv(egna) och de 

som både anställer sina assistenter och köper assistans och omfattas av 

efterskottsbetalning kommer att bli uppringda av en handläggare. Dessa 

kommer också att få ett brev. Uppskattningsvis väljer cirka 300 

assistansberättigade att anställa egen personal, helt eller delvis. Hur många av 

de som anställer alla sina assistenter själva vet vi inte idag. 

Efterskottsbetalning 

Försäkringskassans ambition är att så många som möjligt ska omfattas av 

efterskottsbetalning. Efterskottsbetalning ökar säkerheten i utbetalningen av 

assistansersättning och underlättar kontroller. 

Efterskottsbetalning och egen arbetsgivare (93 kB) 

 

Brev till privatpersoner om efterskottsbetalning 

2016-05-23 

Just nu skickar Försäkringskassan ut ett brev till alla som har 

assistansersättning. Brevet handlar om att vi kommer betala ut ersättning i 

efterskott istället för förskott som idag. 

Brev till privatpersoner (34 kB) 

 

Extra dialogträff 

2016-05-31 

Dialogträffarna för assistansanordnare är efterfrågade. Därför har vi bestämt 

oss för att lägga in ett tillfälle till. 

Skövde den 9 juni kl. 10.00-12.00 
Försäkringskassans kontor 

Stationsgatan 14 

Anmälan: susanne.elvind@forsakringskassan.se 

Läs mer om dialogträffarna 

 

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid 
högre timbelopp 

2016-07-04 

Försäkringskassans styrelse fattade den 30 juni beslut om nya föreskrifter för 

införandet av efterskottsbetalning för assistansersättning. De nya föreskrifterna 

gäller från den 1 oktober 2016. De brukare som av Försäkringskassan betraktas 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/40ba8195-644b-46a2-8f67-5c1623bdf893/efterskottsbetalning_och_egen_arbetsgivare_slutlig.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/cf2ffc38-d15a-4eef-8e41-16c4afa33aa5/brev_efterskottsbetalning_2016_05_13.pdf?MOD=AJPERES
mailto:susanne.elvind@forsakringskassan.se
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/1469fbb8-9499-4314-ad71-55626f9be6c4/Inbjudan+_dialogtraff-+assistans-v5.pdf?MOD=AJPERES
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som egna arbetsgivare kommer dock även fortsättningsvis att få 

assistansersättningen utbetald i förskott. 

Vad är nytt i föreskrifterna jämfört med tidigare? Hur påverkas du som brukare 

eller anordnare av de nya föreskrifterna? Vad gäller om du har högre 

timbelopp? Vi har här samlat svaren på de här frågorna och ett antal till i ett 

särskilt underlag. 

Frågor och svar om nya föreskrifter om assistansersättning vid högre timbelopp 

(204 kB) 

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning (34 kB) 

 

Fel vid utskick om förändrade blanketter för assistansersättning 

2016-08-29 

Försäkringskassan skickade i förra veckan ut ett brev med information om nya 

blanketter (FK 3057 och FK3059) och ifyllnadsanvisning inom 

assistansersättning. Brevet har skickats till alla personer som har 

assistansersättning samt deras eventuella gode män, förvaltare och föräldrar. 

Av misstag har breven skickats till samtliga föräldrar vars barn har 

assistansersättning, istället för enbart till vårdnadshavarna. 

Försäkringskassan beklagar det felaktiga utskicket. Vi bedömer att brevet inte 

innehåller några sekretessbelagda uppgifter. 

Har du fått ett brev om att blanketterna inom assistansersättning kommer 

ändras? 

 

Nya versioner av blanketterna FK 3057 och 3059 

2016-08-23 uppdaterad 2016-09-02 

Nu finns nya versioner av blanketterna FK3057 och 3059 att ladda ner. De 

förändrade blanketterna ska användas för redovisning av utförd assistans från 

och med september och framåt. Det är bäst att ladda ner blanketterna i så nära 

anslutning till att du ska använda dem som möjligt. Du får då alltid den senaste 

versionen. 

Ifyllnadsanvisningen för blankett FK 3057 har uppdaterats med information 

om hur du fyller i den för hand. 

FK 3057: Räkning assistansersättning 

Räkning 3057 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/0eaea0d4-5190-4667-96df-ae440bbd7f03/fragor_och_svar_foreskrifter_och_hogre_timbelopp.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/0eaea0d4-5190-4667-96df-ae440bbd7f03/fragor_och_svar_foreskrifter_och_hogre_timbelopp.pdf?MOD=AJPERES
http://lagrummet.sfa.se/Foreskrifter/LFKFS1604.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning/Har-du-f%C3%A5tt-ett-brev-om-att-blanketterna-inom-assistansers%C3%A4ttning-kommer-%C3%A4ndras-
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/funktionsnedsattning/assistansersattning/Har-du-f%C3%A5tt-ett-brev-om-att-blanketterna-inom-assistansers%C3%A4ttning-kommer-%C3%A4ndras-
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/31023283-6ac3-4ee1-a2c6-87e7d80537e6/fk3057-015-f-001.pdf?MOD=AJPERES
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Ifyllnadsanvisning: Räkning 3057 

FK 3059: Tidsredovisning assistansersättning 

Tidsredovisning 3059 

Ifyllnadsanvisning: Tidsredovisning 3059 

Just nu skickar Försäkringskassan ut det andra brevet inom efterskottsbetalning 

till alla som har assistansersättning. Brevet handlar om att blanketterna 

kommer förändras. 

Brev om ändrade blanketter 

 

 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/23411607-ef89-4d47-84c2-92b5d7454cca/ifyllnad-3057-i-2016-06-21.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/07de442b-0da4-432b-82dc-5d170e82c169/fk3059-015-f-002.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d22389ae-d60c-4fc8-bb87-e8f749b2ff37/ifyllnad-3059-i-2016-09-01.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/5cbfff35-8385-4126-a90b-22d04eb401df/brev_om_andrade_blanketter_assistansersattning.pdf?MOD=AJPERES

