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Frågor och svar för att anmäla uppgifter om personliga assistenter  
 
Bakgrund 

Den 1 juli 2013 kom en lagändring (51 kap. 24 § 1 socialförsäkringsbalken) som säger att: 
 
Arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personliga assistenter ska lämna uppgifter till 
Försäkringskassan om assistenterna. Det ska framgå om assistenten är 

 över 18 år. 

 bosatt inom eller utanför EES-området. 

 närstående till den som får personlig assistans. 
 
De som betraktas som närstående är make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, 
sambor och barn (51 kap. 16a § andra stycket socialförsäkringsbalken). 
 
När ska Försäkringskassan ha anmälan? 

Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden. En anmälan 
på grund av ändrade förhållanden kan behöva göras till exempel om assistenten och personen som 
har assistans gifter sig eller flyttar ihop, om de skiljer sig eller flyttar isär, eller om assistenten flyttar 
till ett land utanför EES-området  
 
Det går bra att lämna uppgifterna i samband med att assistenten anställs även om den ska börja 
arbeta först en tid senare.    
 
Varför är det viktigt att lämna uppgifterna innan assistansen börjar utföras? 
Syftet med uppgiftslämnandet är enligt förarbetena kontroll (prop. 2012/13:1 s.239). 
Försäkringskassan ska då ha möjlighet att meddela för assistansberättigad att förutsättning för 
ersättning inte är uppfyllda, om någon brist upptäcks utifrån de uppgifter som lämnas. Uppgifterna 
ska alltså lämnas av arbetsgivare eller uppdragsgivare innan assistansen börjar utföras utan 
uppmaning av Försäkringskassan. 
 
Hur gör jag en anmälan? Kan den göras elektroniskt? 
Enklast är att göra anmälan på Försäkringskassans blankett 3066, eftersom om blanketten är korrekt 
ifylld vet du att Försäkringskassan har fått de uppgifter som den behöver och att det inte finns behov 
av kompletteringar. Det underlättar även för Försäkringskassan om blanketten används eftersom 
förutom att anmälan är fullständig så kan uppgifterna enklare föras in i Försäkringskassans 
datasystem.  
 
Blanketten ska skickas till Försäkringskassans inläsningscentral. För närvarande har vi ingen 
elektronisk lösning för att kunna ta emot uppgifterna. 
 
Hur gör jag om anmälan behöver göras akut? 

Kontakta Försäkringskassan snarast och lämna uppgifterna. Det går att ringa till Kundcenter för 
partner 0771-17 90 00 eller till handläggare av assistansersättning. Försäkringskassan ser också över 
möjligheter att ta emot uppgifterna på andra sätt i akuta lägen. Vi återkommer med mer information 
om detta. 
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Vad händer om jag återanställer en assistent? Måste jag göra en ny anmälan? 
Ja, man ska göra ny anmälan. Om assistenten däremot varit tjänstledig en längre period och återgår i 
arbete hos samma person (assistansberättigad) behöver bara anmälan göras om några uppgifter har 
ändrats. 
 
Kan jag välja att behovsanställa för att slippa göra en ny anmälan varje gång jag 
återanställer en assistent? 

Anmälan ska komma in för alla assistenter oavsett i vilken omfattning de arbetar. 
 
Om jag bara tar in en vikarie för en kort tid måste jag även då göra en anmälan? 
Ja, uppgifter ska lämnas även för vikarier. 
 
Måste man skicka in uppgifter på varje assistent kopplad till flera brukare om man har 
en ”vikariepool”? 

Ja, uppgifter ska lämnas för varje assistent och dess koppling till varje person (brukare). Om man har 
en vikariepool som används för en grupp personer kan man lämna in uppgifterna i förväg även om 
man inte vet exakt när assistenten kommer att utföra assistans för en viss person. 
 
Om brukaren byter anordnare och den nya anordnaren anställer en assistent som 
tidigare har lämnat assistans till brukaren som redan har anmälts, måste den nya 
anordnaren ändå göra en anmälan? 
Ja, det ska göras en ny anmälan eftersom det är en ny arbetsgivare. Varje arbetsgivare/anordnare är 
ansvarig för att lämna uppgifter för sina anställda. 
 
Måste vi skicka in anmälan på alla assistenter som anställts efter 1 juli 2013 om vi inte 
tidigare har gjort det? 

Om uppgifterna inte har lämnats in på blankett eller på annat sätt så behöver det göras. Enklast är 
att göra anmälan på Försäkringskassans blankett 3066, eftersom om blanketten är korrekt ifylld vet 
du att Försäkringskassan har fått de uppgifter som den behöver och att det inte finns behov av 
kompletteringar. Det underlättar även för Försäkringskassan om blanketten används eftersom 
förutom att anmälan är fullständig så kan uppgifterna enklare föras in i Försäkringskassans 
datasystem.  
 
Blanketten ska skickas till Försäkringskassans inläsningscentral. För närvarande har vi ingen 
elektronisk lösning för att kunna ta emot uppgifterna. 
  
Vad gäller för assistenter som började innan 1 juli 2013? 
Försäkringskassan utreder hur uppgifter från före 1 juli 2013 kan samlas in. När vi är klara med detta 
kommer vi att kontakta anordnare. Vi kommer att behöva vissa uppgifter för att maskinella 
kontroller ska kunna göras i vårt nya IT-stöd trots att det inte finns något lagkrav. Skicka inte in 
blankett FK 3066 för dessa assistenter. 
 
Var finns mer information om övergången till efterskottsbetalning? 
Försäkringskassan publicerar löpande information på myndighetens hemsida: 
www.forsakringskassan.se/myndigheter/assistansanordnare/efterskottsbetalning 
 
Du kan även prenumerera på nyheter om efterskottsbetalning.  
Börja prenumerera på nyheterna här 

http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/assistansanordnare/efterskottsbetalning
http://evt.mdlnk.se/Subscription.aspx?AccountId=51b3125e-745c-4ece-8bf7-d2f6d3f6708c&ListId=6cb58421-9022-4149-b215-508279af2e59

