
Webbversion » 

  

  

 

  

  
 

  
 

Nyheter från Försäkringskassan om arbetet med övergången till efterskottsbetalning inom assistansersättning 

Utskick #5 oktober 2016 
 

  
 

Nyhetsbrev efterskottsbetalning oktober 2016 

Från den 1 oktober 2016 betalas assistansersättningen i efterskott. I det här nyhetsbrevet har vi samlat den 

viktigaste informationen om hur underlagen ska fyllas i för att utbetalning av ersättning ska kunna ske så 

smidigt som möjligt.  

  
 

Blanketter för utbetalning 

För att Försäkringskassan ska kunna betala ut assistansersättning måste räkningsblanketten (3057) och 

tidsredovisningen (3059) fyllas i korrekt och skickas med post till inläsningscentralen i Östersund.  

Räkning assistansersättning (3057) (1,17 Mb) 

Ifyllnadsanvisning: Räkning assistansersättning (60 kB) 

Tidsredovisning assistansersättning (3059( (1,9 Mb) 

Ifyllnadsanvisning: Tidsredovisning assistansersättning (160 kB)  

 

Följ ifyllnadsanvisningarna  

Blanketterna skannas och tolkas elektroniskt. Därför måste de ha rätt storlek och utseende för att allt ska 

fungera. Annars kommer det ta längre tid innan vi kan betala ut ersättningen.   

Använd alltid den senaste versionen av blanketterna. Den senaste versionen finns alltid på vår 

webbplats. www.forsakringskassan.se/privatpers/blanketter_och_intyg/blanketter  

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

Fyll i blanketterna så de kan skannas. Därför ska du helst 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.  

Skriv ut blanketterna. 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.  
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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! Tidsredovisningen (3059) kan skickas in digitalt till Försäkringskassan från och med den 1 oktober 

för den som har en systemleverantör som tecknat anslutningsavtal med Försäkringskassan.  

  
 

Mer tips för smidig utbetalning  

Smidiga utbetalningar i samband med efterskottsbetalning 

  
 

När betalas ersättningen ut? 

Assistansersättning betalas ut i efterskott vid två fasta datum: den 5:e och 20:e varje månad. Om vi 

behöver fler uppgifter påverkas utbetalningsdatumet. Det kan till exempel vara om underlaget är fel ifyllt 

eller om något saknas.  

  
 

Har du frågor om tidsredovisning, räkning eller 
utbetalning? 

Du som är privatperson kan ringa till vårt kundcenter för privatpersoner på 0771-524 524.  

Öppettider: måndag-torsdag: 7-18, fredag: 7-16, lördag-söndag: stängt.  

Du som är assistansanordnare kan ringa till vårt kundcenter för partner på 0771-17 90 00.  

Öppettider: måndag-torsdag: 7-18, fredag: 7-16.  

Personlig handläggare  

Personliga handläggare svarar på frågor som gäller rätten till assistansersättning. 

  
 

 

 

 
Börja prenumerera » 

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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