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Timbelopp för LASS år 2000 samt RFV:s förslag till
ändringar i LASS
Regeringen har 1999-11-25 fastställt timbeloppet för statlig
assistansersättning enligt LASS till 178 kronor för år 2000. Det är en ökning
med 2,9 procent jämfört med år 1999 (173 kronor). Regeringen har beslutat i
enlighet med Riksförsäkringsverkets förslag till timbelopp (se nästa sida).

RFV:s förslag till ändringar i LASS
Riksförsäkringsverket har i rapport till regeringen (RFV ANSER 1999:1)
redovisat förslagen från sitt regeringsuppdrag avseende en översyn av
ersättningen för personlig assistans, vad gäller kostnader, redovisning m.m.
Där föreslogs bland annat att:
•

regeringen fastställer timbeloppet för det kommande året vid en tidigare
tidpunkt på året, senast under oktober månad.
• provisoriska beslut om assistansersättning får fattas av tjänsteman på
försäkringskassan, för att förkorta handläggningstider.
• assistansersättningen får utges vid vård på sjukhus och under 30 dagar
efter dödsfall.
• assistansanordnaren är skyldig att på begäran av den
ersättningsberättigade redovisa principerna för användningen av de
erhållna medlen för assistansen.
RFV lämnade sitt förslag till regeringen i februari 1999. RFV:s rapport har
remissbehandlats under våren men regeringen har ännu inte fattat något
beslut. Eventuellt görs detta först hösten år 2000.
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Beräkningen av timbeloppet
För den som är intresserad av hur RFV räknat fram schablonen för
timbeloppet, presenterar vi underlaget i tabellen nedan. Beräkningen baseras
bland annat på uppgifter från Kommunförbundets personalstatistik och
statistik från SCB. RFV har gjort en prognos utifrån löneutveckling enligt
avtal. Visst utrymme finns för obekväm arbetstid och administration.
Administrationskostnaderna har RFV räknat upp till hälften med prognos för
KPI och till hälften med bedömd löneutveckling.
Observera att uppdelningen i tabellen inte ska tolkas som att timbeloppet
innehåller delar som är öronmärkta för olika kostnader. Timbeloppet
hanteras av försäkringskassan som en klumpsumma.
RFV:s beräkningsunderlag för assistansersättningens timbelopp, åren 1998–
2000, kronor per timme
År 1998

År 1999

År 2000

Grundlön per timme, medellön för
vårdbiträden

84,00

87,00

89,00

OB-tillägg (olika % enligt SCB SM
för tidigare år)

9,16

9,48

10,41

11,39

11,80

11,85

104,55

108,28

111,26

41,14

42,62

43,49

Summa lönekostnader

145,66

150,90

154,75

Övriga kostnader
(administration m.m.)

22,34

22,40

22,94

168,00

173,00

178,00

Semesterlön (13,56% 1998 och 1999,
13,31% år 2000)
Delsumma lönekostnader
Arbetsgivaravgifter enligt lag och
avtal (39,09% år 2000)

Totalt (avrundat)

Frågor om timbeloppet besvaras av Andreas Hagnell, tfn 08-772 42 50, eller
Maj-Lis Åkerlund, tfn 08-772 42 57. Frågor om översynen av LASS besvaras
även av Ingrid Söderström, tfn 08-772 43 42. Samtliga nås på e-post enligt
mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se.
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