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Timbelopp för LASS år 2001 
Regeringen har fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning enligt 
LASS till 184 kronor för år 2001. Det är en ökning med 3,4 procent jämfört 
med år 2000 (178 kronor). Regeringens beslut överensstämmer inte med Riks-
försäkringsverkets förslag till timbelopp. RFV:s förslag sammanfaller med 
Kommunförbundets förslag till höjt timbelopp (192 kronor).  

RFV konstaterar att den faktor som bland annat talar för en högre uppräk-
ning nu är svårigheterna att rekrytera och behålla personliga assistenter. 

Beräkningen av timbeloppet 

Eftersom regeringen ej beslutat enligt RFV:s förslag till timbelopp utan endast 
fastställt ett totalt timpris, kan vi inte informera om hur olika delposter be-
räknats. 

Då vi vet att kommunerna är intresserade av hur dessa delposter är framräk-
nade har vi i fördelningen nedan använt vårt underlagsmaterial. Våra beräk-
ningar baseras bland annat på uppgifter från Kommunförbundets personal-
statistik och statistik från SCB.  

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 en klumpsumma.  
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Fördelningsunderlag för assistansersättningens timbelopp, åren 1999–2001, 
kronor per timme 

År 1999 2000 2001 

Grundlön per timme  87,00 89,00 92,00 

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

9,48 10,41 10,34  

Semesterlön (13,56% år 1999, 13,31% 
år 2000, 13,76% år 2001) 

11,80 11,85 12,66 

Delsumma lönekostnader 108,28 111,26 115,00 

Arbetsgivaravgifter enligt lag och 
avtal (39,49% år 2001) 

42,62 43,49 45,40 

Summa lönekostnader 150,90 154,75 160,40 

Övriga kostnader (administration 
m.m.)  

22,40 22,94 23,60 

Totalt (avrundat) 173,00 178,00 184,00 

Kommunförbundets förslag till ändringar i timbelopp för LASS  

Kommunförbundet lämnade följande synpunkter till RFV i samband med att 
RFV skulle lämna förslag till timbelopp. RFV har i sin skrivelse till regeringen 
tillstyrkt flertalet av förbundets synpunkter.  

 Förbundets principiella synpunkter 

• Finansieringsprincipen bör följas. Uppräkningen av timersättningen ska 
följa utvecklingen av de kostnader denna är avsedd att ersätta.  

• Kommunernas ansvar vid tillfälligt utökat behov behöver förtydligas och 
förändras. Som tidigare framförts behöver timersättningen även inkludera 
ersättning för sjuklön. 

• En rad förskjutningar i ansvar och finansiering har blivit tydligare. Vi an-
ser att detta bör analyseras och sedermera regleras. Exempel: 

– Försäkringskassans omprövningar och stramare direktiv avseende bl.a. 
dubbelbemanning samt försäkringskassans definition av grundläggande 
behov innebär en övervältring av kostnader till kommunerna. Ibland har 
omfattande behov som tidigare ersatts enligt LASS helt upphört och 
kommunen tvingas ta detta ansvar. 

– En förskjutning har skett både vad gäller målgruppen för personlig assi-
stans och definitionen av vad som är assistans visavi palliativ vård och 
avancerad sjukvård. 

– För assistans under de dyrare kvälls- och nattimmarna samt helger hän-
visar andra assistansanordnare brukarna till kommunen med argument att 
dessa arbetspass är för dyra för assistansanordnaren. 
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• Försäkringskassans långa handläggningstider medför en ökad kostnad 
och administration för kommunerna. Vi anser att en bestämmelse om 
dröjsmålsränta bör införas, vilket vi i flera tidigare skrivelser påpekat. 

Synpunkter på beräkningsunderlag 

• Uppräkning av lönekostnadsdelen bör göras i enlighet med tidigare år 
dvs. utvecklingen av vårdbiträdeslön. För att fastställa timbeloppet anser 
vi att den faktiska veckoarbetstiden bör gälla annars underskattas lönekost-
naden per timme väsentligt. 

• Övriga kostnader bör räknas upp med 25% av bedömd ökning för KPI och 
till 75% med bedömd lönekostnadsökning. Vi anser att det är felaktigt att 
som tidigare år enbart räkna upp dessa med KPI. Orsaken är att övriga 
kostnader till största delen omfattar lönekostnader för administration, ar-
betsledning och utbildning. De kostnader som kan förväntas öka med KPI 
är i huvudsak endast kostnaderna för annonsering och assistentens om-
kostnader. 

• Utvecklingen på arbetsmarknaden har medfört stora svårigheter att rekry-
tera assistenter. Kostnaden för rekrytering, introduktion samt handledning 
har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi anser därför att denna del bör 
justeras till en mer realistisk nivå. 

RFV har i pågående regeringsuppdrag uppgift att analysera de bakomlig-
gande orsakerna till de ökade utgifterna för den statliga assistansersättning-
en. Utgiftsökningen består, enligt regeringen, till största delen på att antalet 
assistanstimmar per person och vecka ökat väsentligt. 

Kommunförbundet kommer i sin fortsatta intressebevakning att arbeta för att 
kommunerna kompenseras för de merkostnader och det merarbete som det 
dubbla huvudmannaskapet inneburit. 

Frågor om timbeloppet kan ställas till Maj-Lis Åkerlund eller till Ingrid Sö-
derström. Båda nås via e-post enligt mönstret:  
fornamn.efternamn@svekom.se. 
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