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Timbelopp för LASS år 2005 
Regeringen har fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning enligt 
LASS till 212 kronor för år 2005. Det är en ökning med 3,4 procent jämfört 
med år 2004 (205 kronor). Regeringens beslut överensstämmer inte med 
Svenska Kommunförbundets krav på 226 kronor och Riksförsäkringsverkets 
förslag till timbelopp på 213 kronor. 

Beräkningen av timbeloppet 
Kommunförbundets beräkning av timbeloppet grundar sig på en genomsnitt-
lig vårdbiträdeslön. RFV tar till skillnad från Kommunförbundet hänsyn till 
såväl löner för vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. inom den kommu-
nala sektorn som till löner för vård- och omsorgspersonal inom den privata 
sektorn. 

Vidare räknar Kommunförbundet med att övriga kostnader uppgår till drygt 
31 kronor per timme medan RFV räknar med drygt 23 kronor per timme. 

Observera att uppdelningen i tabellen inte ska tolkas som att timbeloppet 
innehåller delar som är öronmärkta för olika kostnader. Timbeloppet hante-
ras av försäkringskassan som ett klumpbelopp. 

Kommunförbundets förslag till ändringar i timbelopp för LASS 

I tabellen har Kommunförbundets förslag till belopp för år 2005 lagts in i ko-
lumn 4. Kommunförbundet har i skrivelsen till RFV framfört olika syn-
punkter. Nedan redovisas RFV:s ställningstaganden i sin skrivelse till rege-
ringen. 
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Fördelningsunderlag för assistansersättningens timbelopp, åren 2003–2005 
Kronor per timme 

 2003 
RFV 

2004 
RFV 

2005 
RFV 

SK:s för-
slag 2005 

Grundlön per timme  99,89 103,66 107,04 109,60 

OB-tillägg  
(11,50% RFV o SK)  

11,49 11,92 12,31 12,60 

Semesterlön  
(13% 2002–2004 RFV; 13,65% 2004 SK) 

12,98 13,47 13,91 14,96 

Delsumma lönekostnader  124,36 129,05 133,26 137,16 

Arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal  52,13 54,07 56,21 57,85 

Summa lönekostnader  176,50 183,12 189,47 195,01 

Övriga kostnader (administration m.m.)  21,50 26,88 23,12 31,42 

Totalt (avrundat) 198,00 210,00 213,00 226,00 

Regeringens beslut 198,00 205,00 212,00  

Kommentarer till Kommunförbundets synpunkter 

Kommunförbundet är mycket oroad över det svåra rekryteringsläget och den 
stora omsättningen av personliga assistenter. Kostnaderna för rekrytering, 
introduktion och handledning har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt Kom-
munförbundet bör timbeloppet fastställas till 226 kronor för 2005. 

RFV instämmer i Kommunförbundets uppfattning att finansieringsprincipen 
ska följas. Uppräkningen av timersättningen ska följa utvecklingen av de 
kostnader som timersättningen avses ersätta. Som vi tidigare påpekat har den 
av regeringen fastställda uppräkningen för 1998–2004 varit lägre än vad kost-
nadsutvecklingen har bedömts vara. Ej kompenserad kostnad för 2004 har 
förbundet beräknat till minst 180 miljoner kronor. 

Kommunförbundet anför även i år att RFV:s föreskrifter om beräkning av 
ersättning under jourtid måste överensstämma med de avtal som träffats av 
arbetsmarknadens parter. RFV konstaterar att en ändring av föreskrifterna 
enligt Kommunförbundets förslag skulle medföra sådana kostnader för staten 
att RFV inte kan genomföra en sådan ändring med mindre än att först till-
fråga regeringen. RFV vidhåller det förslag som lämnades till regeringen den 
31 januari 2002 om att frågan borde regleras i förordningen om assistanser-
sättning. 

Kommunförbundet anser att kommunernas ansvar vid tillfälligt utökad assi-
stans behöver förtydligas och att kommunernas ökade kostnader för sjuk-
lön/vikarier till andra assistansanordnare är en av orsakerna till att timer-
sättningen inte räcker. RFV instämmer i denna uppfattning. 

Kommunens ”yttersta ansvar” för insatser enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade innebär ett utökat ekonomiskt ansvar gentemot 
andra anordnare vilket, enligt vår mening, borde innebära skilda ersättnings-
nivåer till kommunerna och andra anordnare. Skilda ersättningsnivåer kan 
också motiveras med att kommunerna har högre administrationskostnader än 
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privata anordnare då kommunerna alltid måste göra en behovsbedömning 
innan ansökan skickas till försäkringskassan. RFV kommenterar inte detta. 

Försäkringskassans långa handläggningstider medför en ökad kostnad och 
administration för kommunerna. Förbundet har i flera år ansett att en be-
stämmelse om dröjsmålsränta bör införas. Fortfarande är handläggningstiden 
i flertalet län betydligt längre än den målsättning om 180 dagar som RFV fast-
ställt. Vi noterar dock att RFV arbetar mot detta mål att minska de långa 
handläggningstiderna hos Försäkringskassorna och att flera åtgärder pågår 
för att få ner handläggningstiderna. 

Regeringen har uppdragit till RFV att se över timbeloppet för den statliga 
assistansersättningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 
december år 2004. 

Regeringen har också aviserat att en parlamentarisk utredning ska tillsättas 
för att se över assistansersättningen.  

Under en rad av år har det av regeringen fastställda timbeloppet varit för 
lågt. Eftersom det är av största vikt att finansieringsprincipen följs kommer 
Kommunförbundet att driva frågan vidare. 

Frågor om timbeloppet kan ställas till Signild Östgren eller till Ingrid Söder-
ström. Båda nås via e-post enligt mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Finanssektionen 

 
 
Maj-Lis Åkerlund 

 Signild Östgren 
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