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Du har fått ett villkorligt beslut. Beslutet är villkorligt på grund av att du ännu inte fått beslut 
om den förmån som är grund för din rätt till avbytarservice. Avbytararbetet kan påbörjas med 
stöd av det villkorliga beslutet.

Det står i det villkorliga beslutet vilken handling du ska lämna in
När du ansökte om avbytartjänsten uppgav du att du har en ansökan om en förmån anhängig (till exempel 
sjukdagpenning). Ett positivt beslut om förmånen visar att du har rätt till avbytartjänsten. Skicka en kopia av 
beslutet om förmånen till den lokala enheten genast du fått beslutet.

Skicka den begärda handlingen inom utsatt tid
I det villkorliga beslutet anges när du senast ska lämna in handlingen till den lokala enheten. Om till exempel 
behandlingen av din ansökan om dagpenning fördröjs så att du inte får beslutet i tid, ska du innan den utsatta 
tiden går ut kontakta den lokala enheten för att få mera tid att lämna in handlingen.

Efter att du lämnat in handlingen får du ett slutligt beslut av den lokala enheten. Om du inte lämnar in hand-
lingen inom utsatt tid eller om handlingen visar att du inte haft rätt till den avbytartjänst du redan fått, blir det 
slutliga beslutet negativt.

Ersättningen för själv ordnad avbytarservice betalas först när du fått ett positivt slutligt beslut. 
Om det slutliga beslutet är negativt betalas ingen ersättning.

Om det slutliga beslutet är negativt faktureras du för en 
avbytartjänst som den lokala enheten ordnat
Om du inte haft rätt till en avbytartjänst som du redan fått av den lokala enheten, debiteras du 34,75 euro 
per timme (år 2020). Avgiften justeras varje år med lönekoefficienten. Om du redan har betalat till exempel 
vikariehjälpsavgift för avbytartjänsten, avdras det beloppet från den avgift som debiteras.

Ändring i det slutliga beslutet kan sökas hos LPA
Det går inte att söka ändring i ett villkorligt beslut, men det slutliga beslutet har anvisningar för att söka ändring.

Ett villkorligt beslut om avbytarservice ges då du sökt någon av följande förmåner:
• LPA-sjukdagpenning (dagpenning under självrisktiden i sjukförsäkringen)
• sjukdagpenning från FPA (inte partiell dagpenning)
• olycksfallsdagpenning eller olycksfallspension för viss tid eller motsvarande ersättning 
 från trafikförsäkringen (minst 60 % nedsatt arbetsförmåga)
• rehabiliteringspenning eller motsvarande ersättning för inkomstbortfall (dock inte för omskolning)
• specialvårdspenning för sjukt barn
• stöd för hemvård av barn
• moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller särskild moderskapspenning
• adoptivförälders föräldra- eller faderskapspenning
• lagstadgad LFÖPL-försäkring eller ändring i försäkringen.

Det här bör du veta
om det villkorliga beslutet


