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Efterskottsbetalning assistans
Uppdaterad: 2016-03-07

Försäkringskassan betalar idag ut assistansersättning preliminärt.  
Från och med 1 oktober 2016 kommer vi att börja betala ut ersätt
ningen i efterskott, det vill säga efter redovisning av utförd assistans. 
Vi gör förändringen för att betala ut rätt ersättning från början. Att 
vi inför efterskottsbetalning kommer innebära förändringar för er. 
Nedan kan du läsa de viktigaste:

Under övergången från preliminär utbetalning till 
efterskottsbetalning för personer med schablonbelopp

 • Sista preliminärutbetalningen sker den 20 september 2016.

 • Inga preliminärutbetalningar görs i oktober 2016. (Eventuella regleringar 
för månader innan oktober kan betalas ut.)

Utbetalning av ersättning kommer att göras utifrån redovisad utförd 
assistans.

Övergång från preliminär utbetalning till efterskotts
betalning för personer med beviljat högre timbelopp

 • Övergång till efterskottsutbetalning sker från och med första månaden i en 
ny beviljandeperiod (tidigare kallad slutavräkningsperiod). 

 • Inga preliminärutbetalningar görs från och med ingången av en ny 
be viljandeperiod. Den första månaden för ny beviljandeperiod är oktober 
2016 och den sista är mars 2017.

 • Utbetalning av ersättning kommer att göras utifrån redovisad utförd assis
tans samt kostnadsredovisning. Information om hur ofta kostnadsredo
visningen ska göras kommer under våren 2016.

 • Kompletta redovisningar för assistans utförd i oktober, som kommer in till 
Försäkringskassan senast den 5 november betalas ut 20 november.

 • Kompletta redovisningar för assistans utförd i oktober som kommer in till 
Försäkringskassan mellan 6 och 20 november betalas ut 5 december.

 • Kompletta redovisningar för oktober månad, som kommer in till 
Försäkringskassan mellan 21 november och 5 december betalas ut  
20 december 

Efterskottsbetalning 
införs inom assistans
ersättning 1 oktober

Till avdelningen som anordnar assistans för 
personer med funktionsnedsättning

Gensamma förändringar för personer med assistansersättning, 
förutom de som är egen arbetsgivare för sina assistenter
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Lämna tidsredovisningen elektroniskt
 • Från och med 1 oktober 2016 kan ni välja mellan att lämna tidsredovis

ningen, för september månad och framåt, digitalt eller på papper. 

 – Ni som vill lämna tidsredovisningen digitalt kan efter hand läsa mer om 
hur det går till på forsakringskassan.se

 – Om ni väljer pappersblanketten fortsätter ni att skicka den till:   
Försäkringskassans inläsningscentral 
839 88 Östersund

 • Räkningsblanketten kommer ni inte kunna lämna digitalt. Skicka den i  
papper som tidigare till:  
Försäkringskassans inläsningscentral 
839 88 Östersund

 • Blanketten för tidsredovisning och räkning kommer att förändras. De nya 
blanketterna börjar ni att använda från redovisning för assistans utförd från 
och med september månad 2016. Det vill säga, börja fylla i den 1 september.  
Blanketterna kommer att publiceras på Försäkringskassans webbplats.

Mer information
 • Fördjupad information och nyheter om efterskottsbetalning finns all

tid på forsakringskassan.se  Myndigheter och andra samarbetspartners  
Assistansanordnare. Där kan du också anmäla dig för att prenumerera på 
nyheter om efterskottsbetalning.

 • Kontakta Kundcenter för partners om du har frågor om efterskottsbetalning. 
Telefonnummer: 0771 17 90 00.

Oktober November December

5 nov 20 nov 5 dec 20 dec

För assistans utförd under 
oktober behöver Försäkrings-
kassan ha kompletta redovis-
ningar senast den 5 november 
för att kunna göra utbetalningen 
den 20 november.

När betalas assistansersättning ut?
Från och med 1 oktober betalar Försäkringskassan ut assistansersättning 
vid två datum per månad. Vilket datum du kommer få utbetalning beror på 
när du lämnar in kompletta redovisningar. Här visar vi hur det ser ut när 
ändringarna införs i oktober.

För att utbetalning ska kunna 
ske den 5 december behöver 
Försäkringskassan ha kom-
pletta redovisningar senast 
den 20 november.

Sista dag Utbetalning Sista dag Utbetalning

För att utbetalning ska kunna 
ske den 20 december behöver 
Försäkringskassan ha kom-
pletta redovisningar senast 
den 5 december.

Sista dag Utbetalning


