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 Datum  

IT Digital samverkan 2021-09-15  

 

Avgiftsmodell för LEFI Online 

 

 
 
Gällande avgift för tjänsten (gäller from 2019-01-01) 
 

Fast avgift (årlig) 

Årsavgiften gäller per part och organisationsnummer. 
 

Detta innebär att kommande års fasta avgift erläggs 

såvida man inte säger upp tjänsten per den 31 

december innevarande år. 

 

6 000 SEK  

Rörlig avgift (årlig) 

Rörlig avgift per fråga (fråga 1 - 10 000) 

Rörlig avgift per fråga (fråga 10 001 – 100 000) 

Rörlig avgift per fråga (fråga 100 001 och uppåt) 

 

Med rörlig avgift per fråga avses avgift för varje enskild 

fråga (anrop) som ställs mot tjänsten. Den rörliga 

avgiften beräknas utifrån den årliga användningen 

sammantaget, även om fakturering sker med annan 

periodicitet. 

 

 

6 SEK per fråga 

2 SEK per fråga 

1 SEK per fråga 

 
 
Fakturering 
Försäkringskassan fakturerar halvårsvis i efterskott för användningen av 

tjänsten. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. 

Faktureringsavgift erläggs inte. Mervärdesskatt tillkommer på alla angivna 

priser. 

 

Fakturaadress 
Användande part ansvarar för att Försäkringskassan har aktuell fakturaadress 

och referenser. Ändringar anmäls till Försäkringskassan via 

registeruttag@forsakringskassan.se 

 

Statliga och kommunala myndigheter 
Uppgifterna lämnas ut kostnadsfritt eftersom det är fråga om en 

författningsreglerad uppgiftsskyldighet. 

mailto:registeruttag@forsakringskassan.se



Tillgänglighetsrapport
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		avgiftsmodell-lefi-online-2021-09-15.pdf
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.
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		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0
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