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Timbelopp för LASS år 1999  
Regeringen har 1998-11-19 fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning 
enligt LASS till 173 kronor för år 1999. Det är en ökning med 3 procent jäm-
fört med år 1998 (168 kronor). Regeringen har därvid beslutat i enlighet med 
förslag från Riksförsäkringsverket.  

RFV ska i början på nästa år lämna förslag till regeringen om hur timkostna-
den för kommande år ska kunna fastställas vid en tidigare tidpunkt på året. 

Riksförsäkringsverket arbetar också vidare med sitt regeringsuppdrag att 
göra en översyn av ersättningen för personlig assistans, avseende kostnader, 
redovisning mm, (se cirkulär 1998:151). Har ni förslag till hur timersättningen 
och administrationen mellan försäkringskassan och kommunen kan förbätt-
ras, hör gärna av er till Andreas Hagnell senast 8 december (se nedan).  

För den som är intresserad av hur schablonen för timbeloppet är framräknad 
av RFV presenteras underlaget i tabellen nedan. Beräkningen baseras på 
Kommunförbundets personalstatistik och en prognos för löneutveckling en-
ligt avtal. Visst utrymme finns för obekväm arbetstid och administration. 
Administrationskostnaderna har av RFV räknats upp med prognos för KPI .  

Observera att uppdelningen i nedanstående tabell inte ska tolkas som att 
timbeloppet innehåller delar som är öronmärkta för olika kostnader. Scha-
blonen för timbeloppet hanteras av försäkringskassan som en klumpsumma.  



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1998-12-02 2 

 

 

RFV:s beräkningsunderlag för timbeloppet 1999 År 1998 
kr/timme 

År 1999 
kr/timme 

Grundlön per timme, medellön för vårdbiträden  
OB-tillägg (10,9 % enligt SCB SM 1997) 
Semesterlön (13,56%) 
Delsumma lönekostnader 
Arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal  
Summa lönekostnader 
Övriga kostnader (administration mm)  
Totalt (avrundat) 

84,00 
9,16 

11,39 
104,55 
41,14 

145,66 
22,34 

168,00  

87,00   
 9,48 
11,80 

108,28 
42,62 

150,90 
22,40 

173,00 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Andreas Hagnell (tel 
08-772 42 50 eller andreas.hagnell@svekom.se). 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET  
Finanssektionen 

 

 

Helena Milton 

      Andreas Hagnell  


	Timbelopp för LASS år 1999
	RFV:s beräkningsunderlag för timbeloppet 1999

