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Timbelopp för LASS år 2002 
Regeringen har fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning enligt 
LASS till 191 kronor för år 2002. Det är en ökning med 3,8 procent jämfört 
med år 2001 (184 kronor). Regeringens beslut överensstämmer inte med Riks-
försäkringsverkets förslag till timbelopp på 198 kronor. Kommunförbundets 
förslag till höjt timbelopp för år 2002 var 200 kronor. 

I RFV:s förslag till timbelopp har semesterlönen beräknats till 13% av grund-
lönen (förbundets förslag var 13,95%) med motiveringen att de personliga 
assistenterna, som kollektiv, är relativt unga.  

Kommunförbundets beräkning av timbeloppet 

Eftersom regeringens beslut inte överensstämmer med RFV:s förslag till tim-
belopp kan vi inte informera om hur olika delposter beräknats. Regeringen 
har endast fastställt ett totalt timpris.  

Då vi vet att kommunerna är intresserade av hur delposterna är framräknade 
har vi i fördelningen nedan använt vårt och RFV:s underlagsmaterial. Våra 
beräkningar baseras bland annat på uppgifter från Kommunförbundets per-
sonalstatistik, statistik från SCB samt från förbundets enkätundersökning i 
somras. 

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 ett klumpbelopp. 
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Fördelningsunderlag för assistansersättningens timbelopp, åren 2000-2002 
Kronor per timme 

År  2000 2001 2002 

Grundlön per timme 89,00 92,00 95,50 

OB-tillägg (olika % enligt SCB SM för tidigare år, 11,50% 
2002)  

10,41 10,34 10,98 

Semesterlön (13,56% år 1999, 13,31% år 2000, 13,76% år 2001, 
13% 2002) 

11,85  12,66 12,42 

Delsumma lönekostnader 111,26 115,00 118,90 

Arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal (39,49% år 2001-2002)  43,49  45,40 46,95 

Summa lönekostnader 154,75 160,40 165,85 

Övriga kostnader (administration m.m.) 22,94 23,60 25,15 

Totalt (avrundat) 178,00 184,00 191,00 

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 ska följas. Uppräkningen av timersättningen ska 
följa utvecklingen av de kostnader denna är avsedd att ersätta. Som för-
bundet tidigare påpekat har den av regeringen fastställda uppräkningen 
för 1998–2002 varit lägre än vad kostnadsutvecklingen kunde bedömas 
vara. Okompenserad kostnad för 2001 har beräknats till ca 250 miljoner 
kronor. 

• Kommunernas ansvar vid tillfälligt utökat behov av assistanstimmar be-
höver förtydligas och förändras. Som tidigare framförts behöver timer-
sättningen även inkludera ersättning för sjuklön. Kommunernas ökade 
kostnader för sjuklön/vikarier till andra assistansanordnare än kommu-
nen är en av orsakerna till att ersättningen inte räcker. Detta är ett växande 
problem vilket även framkommit i vår enkätundersökning under somma-
ren 2001. 

• RFV: s beräkningar av ersättning under jourtid måste överensstämma med 
de avtal som träffats av arbetsmarknadens parter. 

• En rad förskjutningar i ansvar och finansiering har ökat den kommunala 
kostnaden. Vi anser att denna förskjutning ytterligare 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 
ett omfattande behov med LASS-ersättning helt upphört och kommunen 
tvingas ta detta ansvar. Försäkringskassans långa handläggningstider 
medför också en ökad kostnad och administration för kommunerna. Fort-
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farande är handläggningstiden i flertalet län betydligt längre än den mål-
sättning om 180 dagar som RFV fastställt. Vi anser (enligt tidigare skrivel-
ser) att en bestämmelse om dröjsmålsränta bör införas. 

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. I november 2000 var genomsnittslönen per 
timme baserad på faktisk veckoarbetstid 92,24 kr för vårdbiträden. Vi be-
dömer att timlönen blir 95,50 kr 2001 och drygt 99,50 kr år 2002. Mot bak-
grund av ett av regeringen fastställt lägre timbelopp har lönedelen räknats 
ner till 95,50 dvs. med 4,2%.  

• Andelen OB i timbeloppet bör ligga fast mellan åren och vara 11,5% på 
lönen. Enligt allmänna rådens bestämmelser ska ett större behov av OB - 
tid kunna ge förhöjd timersättning i det enskilda fallet.  

• Övriga kostnader bör räknas upp med 25% av bedömd ökning för KPI och 
till 75% med bedömd lönekostnadsökning.  

• Med den utveckling som är på arbetsmarknaden har kostnaden för rekry-
tering, introduktion samt handledning ökat kraftigt under de senaste åren. 
Vi är mycket oroade av rekryteringsläget samt omsättningen av personliga 
assistenter. Vi anser därför att omkostnadsdelen bör justeras upp till en 
mer realistisk nivå och vi föreslår att övriga kostnader räknas upp med en 
nivåhöjning på 3%.  

RFV har i pågående regeringsuppdrag i 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 innebär.  

Frågor om timbeloppet kan ställas till Signild Östgren eller till Ingrid Söder-
ström. Båda nås via e-post enligt mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se. 
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