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Sveriges Kommuner och Landsting 
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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Avdelningen för ekonomi och styrning 
Enheten för ekonomisk analys 
Signild Östgren 
EJ 
 

Ekonomi/finans 
Handikappomsorg 
Individ- och familjeomsorg 

Timbelopp för LASS år 2006 
Regeringen har fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning enligt LASS 
till 219 kronor för år 2006. Det är en ökning med 3,3 procent jämfört med år 
2005 (212 kronor). Regeringens beslut överensstämmer inte med Sveriges kom-
muner och landstings krav på 235 kronor och Försäkringskassans förslag till tim-
belopp på 220 kronor. 

Beräkningen av timbeloppet 
Sveriges kommuner och landstings beräkning av timbeloppet grundar sig på en 
genomsnittlig vårdbiträdeslön. Försäkringskassan tar hänsyn till såväl löner för 
vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. inom den kommunala sektorn som till 
löner för vård- och omsorgspersonal inom den privata sektorn. En annan skillnad 
är att Sveriges Kommuner och Landsting har räknat med en arbetsvecka motsva-
rande 37 timmar per vecka eller 155 timmar per månad medan Försäkringskassan 
har använt 165 timmar per månad vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. 
Observera att uppdelningen i tabellen nedan inte ska tolkas som att timbeloppet 
innehåller delar som är öronmärkta för olika kostnader. Timbeloppet hanteras av 
försäkringskassan som ett klumpbelopp. 
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Fördelningsunderlag för assistansersättningens timbelopp, åren 2004–2006 
Kronor per timme 
 2004  

RFV 
2005 
RFV 

2006  
Försäkrings-

kassans  
förslag 

2006 
Förbundens  

förslag 
 

Grundlön per timme 101,39 105,13 109,25 115,00 
OB-tillägg 11,50% 11,66 12,09 12,56 13,23 
Semesterlön 13% (13,69 SKL) 13,18 13,67 14,20 15,74 
Delsumma lönekostnader 126,23 130,89 136,02 143,97 
Arbetsgivaravgifter enligt lag o avtal 52,76 55,21 57,86 60,90 
Summa lönekostnader 178,99 186,10 193,88 204,87 
Övriga kostnader (administration m.m.) 26,01 25,90 26,83 29,64 

Totalt (avrundat) 205,00 212,00 220,71 234,51 

Regeringens beslut 205,00 212,00 219,00  

Sveriges kommuner och landstings kommentarer till Försäkrings-
kassans förslag (remissvar) 
Försäkringskassan har den 10 februari på snabbremiss översänt sitt förslag till 
assistansersättning för år 2006. Försäkringskassan föreslår att beloppet fastställs 
till 220 kronor. 

Sveriges Kommuner och Landsting har den 25 januari översänt sitt underlag för 
timbeloppet om 235 kronor. 

Skillnaden mellan beloppen beror bland annat på: 

Sveriges Kommuner och Landsting utgår vid timlöneberäkningen från prop. 
1992/93:159 samt Försäkringskassans vägledning nr 2003:6, sidan 55, där en 
vårdbiträdeslön skall vara utgångspunkten vid beräkningen av assistentens löne-
kostnad. Försäkringskassan har en annan grund för sin timlöneberäkning som 
grundas på hos SCB framtagna löneuppgifter för flera olika anställningskatego-
rier. 
När det gäller omräkning av månadslön till timlön så framgår av Centrala och 
lokala protokollsanteckningar till AB 01 punkt 1 att heltidsmåttet för vårdbiträden 
är 36 timmar och 20 minuter i de fall där arbetstagaren har arbetstiden förlagd till 
såväl dag som natt. För arbetstagaren som arbetar såväl vardag som sön- och helg-
dag (men inte natt) är heltidsmåttet 38 timmar och 15 minuter. Sveriges Kommu-
ner och Landsting har räknat med en arbetsvecka motsvarande 37 timmar per 
vecka eller 155 timmar per månad medan Försäkringskassan har använt 165 tim-
mar per månad vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. 

Av den bilaga som Sveriges Kommuner och Landsting bifogat med beräkningen 
framgår att 53 procent av samtliga anställda i den aktuella gruppen anställda var 



 Cirkulär 2005:61 forts. Sida  
 2005-06-27 3 (3) 

 

över 40 år, vilket påverkar kostnaden för semesterlönen. Försäkringskassan har 
använt Kooperationernas Förhandlingsorganisations underlag för beräkningen. 

Vidare finns olika uppgifter om påslag för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna. 
Sveriges Kommuner och Landsting har i sin redovisning tagit hänsyn till den av 
regeringen beslutade förändringen som delfinansieringen av sjukpenningen med 
15 procent innebär. 

Kommunerna har det ”yttersta ansvaret” för insatser enligt LSS, vilket innebär 
merkostnader för kommunerna jämfört med privata anordnare och mer administ-
rativt arbete. I det förslag som Försäkringskassan tagit fram har timersättningen 
beräknats som ett genomsnittligt belopp utifrån uppgifter från Sveriges Kommu-
ner och Landsting och uppgifter från andra anordnare. Sveriges Kommuner och 
Landsting hävdar mot bakgrund av ovanstående att olika ersättningsnivåer för 
timersättningen borde tillämpas. 

Frågor om timbeloppet kan ställas till Signild Östgren; tfn, 08-452 77 45 eller via 
e-post: signild.ostgren@skl.se  

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 
Avdelningen för ekonomi och styrning 
Sektionen för ekonomisk analys 
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