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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 
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Enheten för ekonomisk analys 
Signild Östgren 
 
 

Ekonomi/finans 
Handikappomsorg 
Individ- och familjeomsorg 

 

Timbelopp för LASS år 2007 
Regeringen har fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning enligt LASS 
till 228 kronor för år 2007. Det är en ökning med 4,1 procent jämfört med år 
2006 (219 kronor). Regeringens beslut överensstämmer inte med Sveriges 
Kommuner och Landstings krav på 240 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 
motsvarande 37 tim per vecka eller 155 tim per månad medan Försäkringskassan 
har använt 165 tim 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, år 
2007 
Kronor per timme 
 2007 

Försäkrings-
kassans  

förslag 

Förbundens 
förslag 

 2007 

Grundlön per timme  111,99 118,10 

OB-tillägg 11,50 % 12,88 13,58 

Semesterlön 13 % (13,72 Skl) 14,56 16,20 

Delsumma lönekostnader  139,42 147,88 

Arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal  58,08 61,60 

Summa lönekostnader  197,51 209,48 

Övriga kostnader (administration m.m.)  30,12 30,27 

Totalt  227,63 239,75 

Regeringens beslut 228,00  

 

Försäkringskassans beräkning enligt förslaget innebär: 

Lönekostnader och andra anställningsförmåner 86,8 % 

Övriga kostnader     13,2 %  

I allmänna råd beräknar Försäkringskassan lön mm till 87 % och övriga kostnader 
till 13 %. 

Sveriges Kommuner och Landsting har återigen skriftligt framfört de synpunkter 
som redovisats i tidigare cirkulär till Försäkringskassan. 
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