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Sammanfattning
Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen utrett hur ett kostnadseffektivt
system med differentierad timschablon för assistansersättningkan genomföras.
Förslaget ska resultera i motsvarande besparingseffekt på assistansersättningen
som LSS-kommitténs förslag, Redovisningen ska också innehålla en
jämförelse av kostnaderna mellan Försäkringskassans och LSS-kommitténs
förslag.
Försäkringskassan föreslår, i likhet med LSS-kommittén, att det
schäbloniseradetimbeloppetdelas upp i två delar, en del som avser löne- och
lönebikostnader samt en del som avser övriga kostnader. När det gäller löneoch lönebikostnader innebär Försälcringskassans förslag att personlig assistans
ersätts med tre olika nivåer beroende på vilken tidpunkt assistansbehovet
uppstår, Personlig assistans som lämnas på kvällar, nätter och under helger är
dyrare än den som lämnas mellan 06.00 och 19,00 på vardagar och därför
ersätts assistansen med olika schabloner. Den schäbloniserade timersättningen
beräknas individuellt utifrån hur stor del av personens assistans som hgger
inom de tre olikatidsintervallen.Försälaingskassans förslag har som
utgångspunkt att i så stor utsträclcning som möjligt motsvara de verkliga
kostnaderna för den assistans som ska utföras. Försäkringskassans förslag ger
genomgående bättre kostnadsteckning för löne- och lönebikostnader jämfört
med LSS-kommitténs förslag, oavsett när assistansen lämnas på dygnet.
För de assistansberättigade kan Försäkringskassans förslag, och i synnerhet det
förslag som LSS-kommitténförordar,medföra en viss begränsning i
livssituationen. Den uppstår främst då den assistansberättigade redan i samband
med ansökan måste beskriva hur personen avser att leva sitt liv för en tid
framöver. Det är utifrån denna behovsbeskrivning som Försäkringskassan
fattar beslut om antalet assistanstimmar samt ersättning per timme.
Försälcringskassan anser att vissaförändringari livssituationen måste vara
möjliga så attförslagetinte blir för trubbigt och begränsande. För att
Försälcringskassans förslag ska tillåta ett relativt flexibelt leverne föreslårFörsäkringskassan att avräkningsperioden fastställs till längst 12 månader. Det
skulle ge assistansberättigade större möjligheter till variation gällande hur
assistansen ska förläggas.
Postadress

103 51 Stockholm
E-post
huvudkontoret@forsakrlngskas8ari.8e

Besöksadress
Vasagatan 18
Intemstadress
www.forsakrlngskassan.se

Telefon
08-786 90 00
Telefax
08-41127 89

Org.nr

202100-5521
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Kostnader for utveckling av Försäkringskassans IT-system och kostnader
associerat med ett genomförande av de tvåförslagenärförhållandevislika,
cirka 13 miljonqr kronor, om Försäkringskassans.förslag antas och cirka 15
miljoner kronor om LSS-lcommitténs förslag antas. Både Försälcringskassans
och LSS-kommitténs förslag medför ökade löpande administrationskostnader,
men skillnaden mellanförslagenär betydande. Om Försäkringskassans förslag
antas beräknas adlninistrationskostnaderna öka med 3 miljoner kronor första
två åren för att sedan stabiliseras kring 2 miljoner kronor per år järnfört med
dagens kostnader. Om LSS-kommitténs förslag antas beräknas de
administrativa kostnaderna öka med cirka 20 miljoner kronor per år.
LSS-komrnittén uppskattar att derasförslagska medföra en besparing på 180
miljoner kronor per år. Försälcringskassans förslag beräknas, med antaganden
som motsvarar kommitténs, ge en besparing på cirka 230 miljoner kronor per
år. Det ska betonas att det finns en osäkerhet i dessa antaganden.
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1. Inledning
LSS-kommittén lämnade hösten 2008 sitt slutbetänkande Möjlighet att leva
som andra (SOU 2008:77). I slutbetänkandetföreslårkommittén bland annat
ett nytt systemförberäkningen av timschablonen inom den statliga
assistansersältningen. I betänlcandetförespråkarkommittén att timschablonen
bättre ska motsvara de verkliga kostnaderna för utförd assistans och föreslår
därför att assistansen ska ersättas med två olika schabloner beroende på när på
dygnet som assistansen lämnas.
Försälcringskassan anmodades att yttra sig över LSS-kommitténs
slutbetänkande. I remissvaret (dnr 56132-2008) avstyrkte Försäkringskassan
kommitténs förslag främst på grund av att det innebär minskadflexibilitetför
de assistansberättigade när det gäller användandet av den personliga
assistansen och därmed riskerar individernas möjlighet till delaktighet att
försämras. Därutöver innebärförslagetökad administration för de
assistansberättigade och Försäkringskassan men också attförslagetIcräver
betydande IT-utveckling. DärförförespråkadeFörsäkringskassan, i
remissvaret, att ett system med tre fasta schabloner skulle utredas vidare. I
detta regeringsuppdrag vidareutvecklas det förslag som Försäkringskassan
förordade i remissvaret.

1.1 Uppdraget
Försäkringskassan ska på uppdrag av regeringen utreda och lämnaförslagpå
hur ett system med differentieradtimschablonför assistansersättning kan
genomföras.
Försäkringskassan ska i sitt arbete utgå ifrån detförslagom differentierad
timschablon som lämnas i betänkandet Möjlighet att leva som andra (SOU
2008:77). Förslagen ska leda till motsvarande besparingseffekt på utbetald
assistmsersättning som detförslagsom kommitténförordat.Kommittén
beräknar att införandet avförslagetsom presenteras i slutbetänkandet skulle
leda till en besparing på 180 miljoner kronor årligen för assistansersättning.
Försäkringskassan ska föreslå ett system som uppfyller kraven för att
Försäkringskassan ska leunna hantera assistmsersättningen på ett flexibelt satt
och inom ramen för de IT-system som myndighetenförfogaröver,
Utgångspunlcten för förslaget ska vara ett kostnadseffektivt system.
Försälcringskassan ska redovisa administrativa och kosinadsmässiga
konsekvenser av detföreslagnasystemet. En jämförelse av kostnaderna mellan
Försäkringskassans förslag och detförslagsom lämnades av kommittén ska
ingå i redovisningen.

1.2 Dagens schablon
Assistansersättningen utgår sedan 1 september 1997 till den
assistansberättigade med ett schabloniserat timbelopp. Schablonen fastställs
årligen av regeringen efter förslag från Försäkringskassan. För år 2009 är
schablonen 247 kronor per timme och för 2010 är schablonen fastställd till 252
Icronor per timme. Om det finns särskilda skäl kan den assistansberättigade
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beviljas förhöjd ersättning. Den kan högst vara 12 procent högre än
schablonen. När Försäkringskassan lämnar förslag om nytt schablonbelopp
utgår Försäkringskassan från att schablonen används tillföljandekostnadsslag.
Inom parantes anges hur stor del av schablonen som Försäkringskassan anser
bör användas för de olika kostnadsslagen vid utredning av förhöjt timbelopp
(RAR 2002:ö till 10 § andra stycket LASS).
1.
2.
3.
4.
5.

Löne- och lönebikostnader för assistenten (87 procent)
Adrrhnistrationskostnader ( 5 - 8 procent)
Utbildningskostnader ( 2 - 3 procent)
Assistansomkostnader ( 1 - 2 procent)
Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader (1-2 procent)

När Försäkringskassan lämnar förslag på timschablonen är utgångspunlcten en
beräknad timlön för en personlig assistent, Därefter tillkommer
schäbloniserade kostnader för OB-tillägg, semesterlönetillägg,
arbetsgivaravgift, avtalsavgifter och pensionsavgifter. När detta är gjort
berälcnas lönekostnaderna motsvara cirka 87 procent av schablonen. Detta
innebär att övriga kostnader räknas upp med samma procentsats som den del av
schablonen som beräknas täcka lönekostnader. Kostnad för vikarier i samband
med en assistents sjukdom ingår inte i berälcningen av assistansersättningen.

1.3 Viktiga antaganden oavsett vilket förslag som antas
Försäkringskassan föreslår att avräkningsperioden fastställs till längst 12
månader oavsett vilket system regeringen föredrar. Det innebär att
kostnadsberäkningen för både LSS-kommitténs och Försäkringskassans förslag
baseras på en avräkningsperiod om längst 12 månader.
Varje månad skatidredovisningförsamtliga assistenter som arbetat för den
assistansersättningsberättigade lämnas in till Försäkringskassan.
Försälcringskassan har idag möjlighet att göra undantag från Icravet på
tidredovisning enhgt 13 § RFFS 1993:24, Försäkringskassan'överväger att
slopa dessa undantag oavsett vilket förslag som antas. Om LSS-kommitténs
förslag antas kommer tidredovisningen vara enföratsättningförden månatliga
utbetalningen. Om Försäkringskassans förslag antas siculle slopandet av
undantag till redovisning motiveras med attförändringenpå området är så stort
att det i ett initialt skede finns starka skäl till att Försäkringskassan har kontroll
över när assistansen lämnas.
Kostnaderna för IT-utveckling är baserade på att det endast sker
regelförändringar gällande schablonens konstruktion. Om andraförändringari
regelverket sker samtidigt kommer kostnaderna för utveckling av
Försäkringskassans befintliga IT-systém att öka jämfört med det som redovisas
nedan. Utvecklingen av Försäkringskassans IT-system bedöms kräva drygt ett
år för att genomföra.
Till både LSS-kommitténs förslag och Försäkringskassanförslagtillkommer
kostnader för en förstudie för ett genomförande som beräknas uppgå till cirka 1
miljon kronor.
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Försäkringskassan anser att det vid enförändringav timschablonens
konstruktion bör införas övergångsregler. Ett införande av kommitténs eller
Försäkringskassans förslag bör ske under en längre tid,förslagsvisen
tvåårsperiod, så att en stor del av besluten om timersättningens storlek kan ske i
samband med tvaarsomprövning eller vid ansökan om fler timmar. Om det blir
en successiv övergång förväntas de administrativa kostnaderna bli lägre.
Beräkningarna i detta uppdrag utgår från att övergångsregler införs.
Kommunenförutsättsha ett fortsatt basansvar för 20 timmar per vecka vilket
innebår att kostnaden för rälaungshantering, återbetalning m.m. kvarstår som
idag. I detta uppdragförutsättskommunen även ha ett fortsatt ansvar för
tillfälligt utökat assistansbehov, t. ex. vid ordinarie assistents sjukdom.
Försäkringskassan har inte haft tilhäckhgt med utiedningstid för att bereda
ärendet med organisationer som kan beröras av deförslagsom presenteras i
detta uppdrag. Försäkringskassan räknar med att regeringen vid den fortsatta
beredningen kommer att remitteraförslagettillberörda aktörer på området.
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2. LSS-kommitténs förslag
Detta avsnitt sammanfattar de delar av LSS-kommitténs förslag som avser det
schäbloniserade timbeloppet. Här redovisas hur kommittén föreslår att ett
system med differentierade schabloner ska konstrueras. Därefter presenteras
kostnadsberäkningar för nödvändig IT-utveckling för att kunna verkställa
kommitténs förslag. Avsnittet avslutas med en redogörelse för de
administrativa kostnaderna somförslagetsiculle innebära.

2.1 En differentierad schablon
LSS-kommittén föreslår att berälcttingen avtimbeloppetska delas upp i två
delar. En del ska avse löne- och lönebikostnader och en del övriga kostnader.
2.1.1 Differentiering av löne-och lönebikostnader

Kommittén föreslår att den del av schablonen som avser löne- och
lönebikostnader ska differentieras. Assistans som utförs på vardagar mellan kl,
06,00-22.00 bör ersättas med ett belopp och assistans som utförs under övrig
tid med ett annat, högre belopp. Ett krav för den högre schablonen är att den
personliga assistenten fått OB-ersättning under aktuell tid. v
I den lägre schablonen ingår en schabloniserad OB-ersättning med 3,5 procent
för att täcka upp de faktiska OB-kostnaderna på vardagar mellan 19.00 och
22,00.1 den högre schablonen ingår en schabloniserad OB-ersättning med 26,5
procent för att täcka OB-kostnader för assistans som lämnas på vardagsnätter
(22.00 - 06.00) och på helger samt storhelger.
2.1.2 Beräkning av övriga kostnader

Den del av schablonen som ska avse övriga kostnader preciseras inte i LSSkommitténs slutbetänkande. Kommittén föreslår dock att den beräknas på ett
sätt som återför nivån på dessa kostnader till vad som var tanken när det
schäbloniserade timbeloppet infördes. Med det menas, att ersättning för övriga
kostnader inte bör överstiga 13 procent av schablonen.
2.1.3 Uppräkning av schablonerna

Kommittén föreslår att den del av schablonen som avser löne- och
lönebikostnader bör räknas upp efter löneutvecklingen inom området. Det är
den modell som används idag när schablonerna raknäs upp varje år.
Kommittén föreslår dock att den del av schablonen som avser övriga kostnader
ska anpassas till den ursprungliga ersättningsnivån då schablonerna infördes
1997. Därför föreslår kommittén att den del av schablonen som avser övriga
kostnader sänks med 6,32 kronor Över en treårsperiod och att den därefter ska
räknas upp utifrån nettoprisindex, NPI.
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2.1.4 Förhöjd assistansersättning
LSS-kommitténföreslåratt möjligheten att ansöka om förhöjd
assistansersättning ska kvarstå. Däremot ska det inte gå att ansöka om förhöjd
assistansersättning med anledning av höga OB-kostnader.

2.2 Kostnadsberäkning av LSS-kommitténs förslag
2.2.1 IT-kostnader
I Försäkringskassans remissvar M LSS-kommitténs slutbetänkande avstyrktes
förslaget om en differentierad schablon på grund av attförslagetkrävde
betydande IT-relaterade utvecklingsinsatser. Försäkringskassan vill förtydliga
attföratsättningarnaförställningstagandet i remissvaret baserades på kravet att
Försäkringskassan skulle hantera utbetalningen av en brukares
assistansersättning till flera anordnare. En annanföratsättningi den
berälaiingen var att Försäkringskassan skulle ta över kommunens ansvar att
tillhandahållatillfälligtutökat assistansbehov. Kostnadsberäkningen som
presenteras nedanförutsätteringaförändringari hur många anordnare som
Försälcringskassanförväntaskunna betala ut ersättningen till ochförutsätteratt
kommunerna fortfarande ansvarar för tillfälligt utökat assistansbehov.
Anpassningen av Försäkringskassans befintliga LT-system med anledning av
LSS-kommitténsförslagberälcnas till cirka 7 miljoner Icronor. Denna siffra är
betydligt lägre än ettförslagsom skulle inkludera ett krav på utbetahtingar till
flera anordnare.
2.2.2 Administrativa kostnader
De adrrrinistrativa kostnaderna för att genomföra LSS-kommitténs förslag
beräknas utifrån Försäkringskassans produktionsprocess. Kommitténs förslag
innebal1 att vissa befintliga arbetsmoment kommer att ta längre tid att
genomföra och att nya arbetsmoment tillkommer i processen. En del nya
moment galler vissa ärenden medan andra gäller samtliga ärenden.
Beräkningen baseras på att handläggarna hartillgångtill ett beräkningsstöd
som dels sammanställer det totala antalet assistanstimmar men även
fördelningen mellan de två schablonerna. Till skillnad från idag behöver
Försälcringskassan enhgtförslagetfastställa hur behovetfördelarsig över
dygnet (idag tas endast hänsyn till antalet timmar).
Tabell 2.2.2 Ökade löpande administrationskostnader m a a kommitténs
förslag.
Moment
Årsarbetare Kostnad mkr
Bedöma och beräkna
4
Kommunens betalningsansvar
1
Utbetalningar
34
Kontrollera
2
Total kostnad
41
20 Mkr
Källa: Egna beräkningar
Som framgår av tabell 2.2.2. består den största delen av kostnadsökningen av
arbete relaterat till utbetalningarna. LSS-kommittén anser att kravet för den
högre schablonen ska vara att den personliga assistenten fått OB-ersättning.
Kravet innebär stora kontrollinsatser innan Försäkringskassan kan genomföra
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månadsutbetalningarna. Försäkringskassan behöver bland annat kontrollera
både hur timmarna är sammanräknade på redovisningaraa och om dessa är rätt
fördelade utifrån beslutet. Idag behöver handläggarna bara registrera antalet
använda timmar eftersom alla timmar ersätts med samma ersättriingsnivå
(oftast schablonbeloppet). Denna kontroll,tillsammansmed andra mindre
arbetsmoment, måste göras varje månad för att utbetalningarna till de
assistansberättigade ska kunna genomföras. Med en volym på drygt 15 500
löpande utbetalningar per månad motsvarar arbetstiden drygt 34 årsarbetare,
Om LSS-kommitténs förslag genomförs siculle det, med dagens
ärendevolymer, innebära ökade administrationskostnader med cirka 20
miljoner Icronor. Det motsvarar en ölcning med drygt 21 procent i
förhållande till dagens administration av assistansersättningen.
2.2.3 Övriga kostnader för införande

Kostnader för bland annat förstudie, personalutbildning, normering,
informationsinsatser till brukare och anordnare, berälkningsstöd till
handläggningen beräknas uppgå till cirka 8 miljoner kronor i samband med
genomförandet.
Utöver dettatillkommerkostnader för utvecklingen av IT-systemen som
beräknas kosta 7 miljoner kronor om LSS-kommitténs förslag ska genomföras.
De initiala kostnaderna för att genomföra LSS-kommitténs förslag beräknas
alltså till cirka 15 miljoner Icronor.
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3. Försäkringskassans förslag
Sammanfattning
Försälcringskassan föreslår att ersättningen delas upp i två delar, en del som
avser löne- och lönebikostnader och en del övriga kostnader.
Den del som avser löne- och lönebikostnader bör differentieras och ersättas
med olika schabloner utifrån tre tidsintervall. Assistans pä vardagar mellan
06.00 - 19.00 ska ersättas med den lägsta nivån; assistans som lämnas på
vardagar mellan 19.00:22.00 med en högre nivå; assistans som lämnas övrig
tid ersättas med den högsta nivån.
Försälcringskassanföreslår'att den del som avser övriga kostnader ska
fastställas till 13 procent av den lägsta schablonen första åretförslagettas i
bruk.
Den schäbloniserade timersättningen beräknas individuellt beroende på hur stor
del av assistansen som ligger inom de tre ohka tidsintervallen.
Löne- och lönebikostnaderna föreslås årligen justeras med löneutvecklingen på
området. Övriga kostnader bör justeras till hälften med löneutvecklingen och
till hälften med nettoprisindex, HPI.
Förhöjd ersättning på grund av höga OB-kostnader kan avskaffas.
Försäkringskassan föreslår att ersättningsnivåerna inte ska differentieras med
anledning av att de sociala avgifterna sänkts för ungdomar.
_____
I sitt remissvar till LSS-kommitténs slutbetänkande föreslog Försäkringskassan
att ett system med tre fasta schabloner skulle utredas vidare. Förslaget innebär
att en person siculle kunna få en av tre förutbestämdatimschablonerförsin
assistans. Försäkringskassan har nu analyseratförslagetvidare och anser att det
innehåller vissa brister. Försälcringskassan väljer därför att presentera ett
vidareutvecklat förslag som kombinerar vissa delar av LSS-kommitténs förslag
med förslaget som Försälcringskassanförordadei sitt remissvar.
Försälcringskassans ursprungliga förslag som presenterades i remissyttrandet
ger intetillräckligtkorrekt kostnadstäckning för de faktiska .
assistanskostnaderna. Dessutom skulle ettförslagmed tre fasta schabloner
troligtvis leda till incitament att ingå i en av de högre schablonerna. Detta
skulle få sådan kostnadsdrivande effekt att det skulle motverka
regeringsuppdragets utgångspunkt om att Försäkringskassans förslag ska vara
kostnadseffektivt. Förslaget skulle dessutom medföra svårigheter för
Försäkringskassan att fastställa nivåerna på de tre schablonerna samt bestämma
vilken schablon varje assistansberättigad ska beviljas vid beslutstillfäUet.
Försäkringskassan presenteras nedan sitt reviderade förslag som är avsett att
styra assistansersättningen mot en mer ändamålsenlig användning.
Försäkringskassan delar, och har iförslagetbeaktat, LSS-kommitténs
uppfattning att det är "vilctigt att det schäbloniserade timbeloppet utformas så
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att det bättre motsvarar de verkliga kostnadernaförutförd personlig
assistans"1.

3.1 Individuellt schabloniserat timbelopp
Försäkringskassan föreslår, i likhet med LSS-kommittén, att beräkningen av
det schäbloniserade timbeloppet delas upp i två delar. En del ska avse löne- och
lönebikostnader och en del övriga kostnader.
3.1.1 Differentiering av löne-och lönebikostnader

Försäkringskassan föreslår också att ersättning för löne- och lönebikostnader
ska differentieras. Förslaget innebär att kostnaden ersätts med olika
ersättningsnivåer beroende på vilken tidpunkt assistansbehovet uppstår.
Försäkringskassan föreslår att detta fastställs i samband med beslut.
Försäkringskassan föreslår tre, istället för kommitténs två, olika tidsintervaller
som grund för beslut om det individuellt schäbloniserade timbeloppet. Den
lägsta schablonen lämnas för assistansbehov som uppstår på vardagar mellan
06.00 och 19.00.1 denna schablon ingår ingen ersättning för OB-kostnader.
Assistans som lämnas på vardagar mellan 19.00 och 22.00 kompenseras med
den mellersta schablonen där det ingår ersättning för OB-kostnader som
motsvarar 15 procent av löne- och lönebikostnaderna (enkel OB). Den högsta
schablonen lämnas för assistanstimmar som infaller på vardag mellan 22.00
och 06.00 samt helger och storhelger. I denna schablon ingår ersättning för
OB-kostnader som motsvarar 35 procent av löne- och lönebikostnaderna
(kvalificerad OB).
Den schäbloniserade timersättningen berälcnas individuellt utifrån hur stor del
av personens assistans som ligger inom de tre olika tidsintervallen.
3.1.2 Beräkning av övriga kostnader

Försälcringskassan föreslår att en del av schablonerna ska täcka övriga
kostnader, det vill säga kostnader i samband med administrations-, utbudningsoch andra omkostnader. Den delen av schablonen föreslås vara konstant
oavsett när assistansen lämnas. Försälcringskassan föreslår att den del av
ersättningen som avser att täcka övriga kostnader ska fastställas till 13 procent
av den lägsta schablonen första året systemet börjar gälla. Hur denna del av
schablonen ska justeras därefter diskuteras vidare i avsnitt 3.1.3,
Försäkringskassan bedömer att administrationskostnaderna per timme borde
minska i takt med att antalet assistanstimmar ökar. Det innebär att personer
med många assistanstimmar kan bli överkompenserade. Däremot kan dessa
personer ha större behov av administration även på obekväm arbetstid vilket
siculle vara dyrare och detta bedöms ta. ut varandra. Därför föreslår
Försäkringskassan att ersättmngen för övriga kostnader ska vara konstant och
inte ersättas i avtagande skala. Försäkringskassan bedömer att majoriteten av
administrationen och utbildningen sker på normal arbetstid, då ingen OB
lämnas, och anser därför att övriga kostnader ska beräknas utifrån den lägsta
schablonen.

1
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Figur 3.1.2 illustrerar hur schablonerna är konstruerade. Den visar att storleken
på den del som avser löne- och lönebikostnader varierar med när behovet av
assistans uppstår och att den del av ersättningen som avser övriga kostnader är
konstant oavsett när assistansbehovet uppstår.
Figur 3.1.2: Konstruktionen av de tre schablonerna

Löne- och
lönebikostn
åder

,"\

Löne- och
lönebikost
nåder

yXkr
/timme

Övriga kost

J

Vardag
06.00-19.00

Inklusive
15 % OB
Övriga kost

J

Löne-och "V*
lönebikost
nåder

A

Ykr
}■ /timme

Zkr

Inklusive
35 % ÖB
Övriga kost

> /timme

u

Vardag

Vardag

19.00-22.00

22.00-06.00
Helg: Alla timmar

Utifrån schablonerna som illustreras i figur 3.1.2 ovan ska Försälcringskassan
fastställa det individuellt schäbloniserade timbeloppet baserat.på hur behovet
av assistans fördelar sig mellan de olikatidsintervallen,Hur detta ska gå till
förklaras vidare i avsnitt 4.1.2.
3.1.3 Uppräkning av schablonerna

Schablonerna bör även fortsättningsvis fastställas årligen av regeringen efter
förslag från Försälcringskassan.
Lone- och lönebikostnader
Försäkringskassan föreslår, i likhet med kommittén, att den del av schablonen
som avser löne- och lönebikostnader räknas upp med löneutvecklingen på
området samt med aktuella arbetsgivare- och avtalsavgifter vilket också är den
modell som används idag,
Övriga kostnader
Försäkringskassan bedömer att stora delar av kostnadsslagen som ingår i
posten övriga kostnader är lönerelaterade kostnader. Försäkringskassan delar
alltså inte LSS-kommitténs uppfattning att Övriga kostnader helt räknas upp
utifrån KPI. Försäkringskassan bedömer att ungefär 50 procent av
kostnadsslagen är lönerelaterade och resten av kostnadsslageh är relaterade till
det generella prisläget i samhället. Därför föreslår Försäkringskassan att övriga
kostnader årligen justeras till hälften av löneutvecklingen för yrkesgruppen •
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inom området och till hälften med den generella prisökningen i samhället,
NPI.2
3.1.4 Förhöjd assistansersättning

Assistansberättigade som idag harförhöjdtrmersättning på grund av OBkostnader kommer att kompenseras genom det individuellt anpassade
schablonbeloppet. Det innebär att förhöjd assistansersättning på grund av höga
OB-kostnader kan avskaffas. Däremot börförhöjdtimersättning Icunna beviljas
av andra skäl.
3.1.5 Ansökan om ett högre individuellt schablonbelopp

Den som ansöker om assistansersättning kommer i samband med uttedoingen
att behöva planera vid vilken tid på dygnet assistansbehovet uppstår för en
längre period. Detta kan ge en viss minskad möjlighet till delaktighet och
flexibilitet dåförläggningenavtimmarnapåverkar storleken på det individuellt
anpassade schablonbeloppet. För attflexibilitetenska bli större föreslår
Försäkringskassan att avrälcningsperioden fastställs till längst 12 månader. Det
finns då större möjlighet att tillfälligt förlägga timmarna på delvis ohka tider på
dygnet i förhållande till som fastslås vid utiedningstillfallet. Försäkringskassan
anser dessutom att den som behöver ändra påförläggningenavtimmarifall han
eller hon permanent behöver fler timmar på ob-tid och färre på normaltid också
ska kunna ansöka om det. Om ansökan beviljas leder det till att det individuellt
schabloniserat timbeloppet blir högre. Om det motsatta skulle inträffa, att fler
assistansstimmar läggs på normaltid än det somförutsattesvid beslutet, måste
den enskilde anmäla ändradeförhållandenföratt inte riskera att bli
återbetalningsskyldig (9 § LASS).
'.
3.1,6. Ingen anpassning av timbeloppet m a a differentierade sociala avgifter

Försäkringskassan föreslår att ersättningsnivåerna inte ska differentieras med
anledning av att de sociala avgifterna sänkts för ungdomar.3 En anpassning av
timbeloppet utifrån den ersättningsberättigadés assistenter skulle medföra
kraftigt ökade adrninistrativa kostnader för Försäkringskassan, Dessutom skulle
en differentiering av ersättningen utifrån assistenternas ålder motverka de
ekonomiska incitament som finns i regeringens förslag gällande
differentieringen av de sociala avgiftema. Därför föreslår Försälcringskassan att
arbetskostnaderna fortsättningsvis beräknas utifrån den högsta sociala avgiften.

3.2 Kostnadsberäkning av Försäkringskassans förslag
3.2.1 IT-kostnader

I likhet med berälcrangarna för LSS-kommitténs förslag antas att inga
förändringar görs i IT-systemen för att kunna hantera utbetalningen av en
brukares assistansersättning till flera anordnare, Vidare antas att kommunen
fortfarande ansvarar för tillfälligt utökat assistansbehov.
2

Sveriges Kommuner och Landsting anser att kostnadsslagen som ingår i posten "övriga
kostnader" är löneintensiva och bör därför ull 80 % justeras med löneutvecklingen och Övriga
20 procent bör räknas upp med NPI.
3

Prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
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Anpassningen av Försälcringskassans befintiiga IT-system med anledning av
Försälcringskassans förslag beräknas uppgå till ca 5 miljoner kronor, vilket är
en engångskostnad.
3.2.2 Adm inlstrativa kostnader
Försäkringskassans förslag innebär att vissa arbetsmoment i
handläggningsprocessentillkommer,vissa befintliga beräknas ta längre tid att
genomföra och vissa moment kommer att kräva mindre tid än det som krävs
idag. Berålcningarna av de administrativa kostnaderna för Försäkringskassans
förslag baseras på att handläggarna fårtillgångtillett beräkningsstöd som
beräknar det individuellt schäbloniserade för respektive ersättöingsberärtigad.
Tabell 3.2.2 Ökade administrativa kostnader m a a Försäkringskassans förslag.
Kostnad inom parantes avser år ] — 2 efter genomförande
Moment
Årsarbetare (år 1-2)
Kostnad Mkr
Bedöma och beräkna
+3(4-4)
Kommunens betalningsansvar
Utbetalningar
-1 (+1)
Kontrollera
+2 (+2)
Total kostnad
4(7)ÅA
2 (3) Mkr
Källa: Egna beräkningar
Somframgårav tabell 3.2.2. består kostnadsökningen både av arbete relaterat
till bedömningssituationen och till utbetalningarna. Att arbetet med
utbetalningar på sikt minskar ärfrämstrelaterat till minskat antal personer med
förhöjt timbelopp. I Försälcringskassansförslagfinnsmindre krav på kontroll
av arbetstidensförläggningvarje månad innan utbetalning i jämförelse med
LSS-kommitténs förslag. Handläggaren behöver då liksom idag bara registrera
antalet använda timmar eftersom alla timmar ersätts med samma
ersättningsnivå (oftast det individuellt fastställda schablonbeloppet).
Stickprovskontroll av om OB-ersättning betalats ut bör däremot göras efter
slutawälcning i ett urval av ärendena årligen. I denna kontroll bör också
kontrolleras omfördelningenav timmar stämmer med denfördelningsom
fastställdes i beslutet.
Om Försäkringskassans förslag genomförs skulle det, med dagens
ärendevolymer, innebära initialt ökade adrninistrationskostnader med drygt 3
miljoner kronor per år. Efter 2 år berälcnas de ökade
ao1iiainistrationskostnaderna till 2 miljoner Icronor. Detta motsvarar en ökning
med 1,8 procent iförhållandetilldagens administration av
assistansersättningen.
3.2.3 Övriga kostnader för införande
Kostnader för bland annatförstudie,personalutbudning, normering,
informationsinsatser till brukare och anordnare och beräkningsstöd till
handläggningen beräknas uppgå till cirka 8 miljoner Icronor i samband med
genomförandet.
Utöver detta tillkommer kostnader för utvecklingen av IT-systemen som
beräknas kosta 5 miljoner kronor om Försälcringskassansförslagska
genomföras. De initiala kostnaderna för att genomföra Försäkringskassans
förslag beräknas alltså till cirka 13 miljoner Icronor.
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4. Jämförelse av förslagen
I detta avsnitt jämförs LSS-kommitténs förslag med Försäkringskassans förslag
utifrån vad som ska ersättas genom schablonen och storleken på respektive
kostnadsslag som ska ersättas genom schablonerna. Därefter diskuteras
kostnadseffekterna LSS-kommitténs och Försäkringskassans förslag. Slutligen
jämförs kostnaderna för genomförande och administration av de två förslagen.

4.1 Förslagens konstruktion
Schablonerna i Försäkringskassans förslag är utformade att motsvara de
faktiska arbetskostnaderna för utförd personlig assistans - oavsett när på
dygnet assistansen lämnas. Tabell 4,1.1 nedan illustrerar hur stor den
beräknade OB-kostnaden är vid olika tidpunlcter på dygnet vid vardag, helgdag
och storhelger. Tabellen belyser också hur mycket OB-ersättning som ingår i
dagens schablon samt i de schabloner som kommittén respektive
Försäkringskassans föreslår.
Tabell 4.1.1 Ersättirmgsnivåisr för OB-kostnader
Uppskattade
OB-ersättning i schablonen
OB-kostnader*
Dagens
FK:s
Kommitténs
förslag
förslag
schablon
Värd. 06-19
0%
0%
3,5 %
11,5%
Värd. 19-22
15%
15%
3,5 %
11,5%
Värd.22-06
31%
35% • 26,5 %
11,5%
Helger
38 %
35% . 26,5 %
11,5 %
Storhelger
75 %
35%
26,5 %
11,5 %
* Genomsnittlig ersättning enligt kollektivavtal mellan Svenska kommunalarbetarförbundet
ooh SKL, KFO respektive Vårdföretagarna.

Ett annat sätt att illustrera hur val respelctive schablon motsvarar de faktiska
kostnaderna är att beskriva kostnadstäckningen för löne- och lönebikostnaderna
vid de olika tidpunkterna.
Tabell 4.1.2. Kostnadstäckning för löne- och lönebikostnader.
Försäkringskassans Kommitténs
Dagens
förslag
förslag
schablon
100 %
103%
Värd, 06-19
110 %
Värd. 19-22
100%
90%
97%
95%
Värd. 22-06
103 %
86%
Helger
98%
91 %
82%
Storhelger
79%
74%
66%

Källa: Egna beräkningar
Tabell 4.1.2 visar bland annat att dagens schablon överkompenserar för löneoch lönebikostnaderna med 10 procent på vardagar mellan 06.00 och 19.00
men täcker endast 82 procent av löne- och lönebikostnaderna under helgerna.
Schablonerna som Försäkringskassan föreslår ger 100-procentig
kostnadsteckning för löne- och lönebikostnader mellan 06.00 och 22.00 på
vardagarna. För assistans som lämnas under vardagsnätter överkompenserar
schablonen löne- och lönebikostnaderna med tre procent. För assistans som
lämnas under helgdagar utfaller 98-procentig kostnadstäckning för löne- och
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lönebikostnader vilket Försäkringskassan bedömer utjämnas av
överkompensationen för vardagsnätter.
Tabellen nedan illustrerar hur skillnaden mellan schablonerna kan komma att
se ut. För att underlätta jämförelsen mellanförslagenanvänds samma
lönenivåer, procentsatser för arbetsgivaravgifter m.m. som kommittén
använder i sitt slutbetänkande. Beräkningarna avser 2009 års nivå.
Tabell 4.1.3 Schablonernas storlek

OB-tillägg
Semesterlönetillägg
Arbetsgivaravgifter
Avtal
Pension

LSS-kommitténs
Försäkringskassans förslag
förslag
Vardag
Vardag
Vardag 22 - 06;
Lägre
Högre
06-19
19-22
Helgdag
schablonen schablonen
0,00 %
15,00 %
3.50 %
26,50 %
35,00 %
13%
13%
13%
13%
13 %
32,42%
32,42 %
32,42 %
32,42 %
32,42 %
2,51'%
2,51 %
2,51 %
2,51 %
2.51 %
6,59 %
6,59 %
6,59 %
6,59 %
6,59%

Beräkningar
Grundlön
OB-tillägg
SjvMöneförsäkring
Semesterlönetillägg
Summa lönekostnader

121,88 kr
-kr
-kr
15,84 kr
137,72 kr

121,88 kr
18,28 kr
-kr
15,84 kr
156,01 kr

44,65 kr
3,46 ler
9,08 kr

50,58 kr
3',92kr
10,28 kr

194,91 kr

Arbetsgivaravgift
Avtatsavgift
Pensionsavgift
Summa
arbetskostnader
övriga kostnader
Summa

121,88 kr
42,66 kr
-kr
15,84 kr
180,38 kr

121,88 kr
4,27 kr
0,88 kr
15,84 kr,
142,87 kr

121,88 kr
32,30 kr
1,08 kr
• 15,84 kr
171,10 kr

58,48 kr
4,53 kr
11,89 kr

46,32kr
3,59 kr
9,42 kr

55,47 kr
4,29 kr
11,28 kr

220,78 kr

255,28 kr

202,19 kr

242,53 kr

29,12 kr

29,12 kr

29,12 kr

33,39 kr

33,39 kr

224,03 kr

249,90 kr

284,40 kr

'

235,58kr ■

Källa: Egna beräkningar gällande Försäkringskassans förslag. Beräkningar för LSSkommitténs förslag är hämtade ur slutbetänkandet, sid 520.
4.1.2. Fastställandet av timbeloppet

För att underlättaförståelsenav hur det individuellt schäbloniserade
timbeloppet ska fastställas används samma antaganden som kommittén gör.4
Exemplet används också senare för att underlätta jämförelsen av
kostnadseffekterna av Försälaingskassans och kommitténs förslag.
Antagandet utgår från att en genomsnittlig assistansberättigad beräknas vara
berättigad till 108 assistanstimmar per vecka varav en del, 8 timmar per vecka,
berälcnas vara dubbel assistans då flera assistenter arbetar samtidigt för den, .
assistansberättigade. Vidare antas att den assistansberättigade har 72 timmar
assistans på vardagarna och 28timmarassistans på helgerna. Behovet av
assistans berälcnasfinnasmellan kl 08.00 och 22.00 på vardagar och mellan
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09.00 och 23.00 på helgdagar. Tabell 4.1.4 nedan illustrerar hur behovet av
assistans fördelar sig över veckan, andelsfördelningen avtimmarnaoch hur
stor schablonen är vid respektive tidpunkt.
Tabell 4.1.4 Fastställandet av det genomsnittliga timbeloppet
Vardag 0 6 - 1 9
Vardag 1 9 - 2 2
Vardag 22 - 0 6 ;
Helgdag och storhelg
Summa och genomsnittlig
etsfittning per timme

Timmar per vecka
Vardagar
Helg
Summa

Andel

FRs förslag
Ersättning/h

Kommitténs förslag**
ErsSttnlng/h

12,lh*5dgr

60,6

56,1%

224,00 kr

235,50 kr

3,3 h*5 dgr

16,5

15,3%

250,00 kr

235,50 kr

0h*5 dgr

15,4h*2
dgr

30,9

28,6%

284,50 kr

275,50 kr

77,1 h

30,9 h

108

246,00 kr

247,00

• 100,0%

Källa: Egna beräkningar, avrundade belopp,
** I kommitténs förslag ingår ersättning för sjuklönekostnad med ungefär en krona per ömme,

Av tabell 4.1.4 framgår att en assistansberättigad vars behov fördelar sig enhgt
exempel ovan ersätts med 246 Icronor per timme med Försälcringskassans
förslag och 247 kronor per timme med kommitténs förslag.

4.2 Försäkringskostnader
För att leunna jämföra de kostnadsmässiga effekterna av Försälcringskassans
och LSS-kommitténs förslag behöver villkoren för berälcningen vara så lika
som möjhgt, Bland annat beräknas det totala assistansbehovet år 2009 uppgå
till cirka 87 miljoner assistanstimmar,5 Vidare beräknas den genomsnittliga
assistansersättningen idag (juh* 2009) till 248,80 kronor per timme, inklusive
kostnad för förhöjd timersättning.
Enligt LSS-kommitténs berälcningar föreslås de två schablonerna ersättas med
235,50 kronor respelctive 275,50 kronor per timme. Kommittén 'beräknar
besparingseffekten till 180 miljoner kronor.
Försälcringskassan har använt samma underlag i berälcningen av
besparingseffekter som kommittén gör. Som framgår av tabell 4.1 används
samma lönenivåer och procentsatser för arbetsgivaravgifter m.m. Det betyder
att de tre schablonerna ersätts med 224 kronor, 250 kronor respektive 284,50
kronor per timme. Med samma antaganden omfördelningenav assistans
mellan de olikatidsintervallensom kommittén gör (se avsnitt 4.1.2.) beräknas
Försäkringskassans förslag spara cirka 230 miljoner kronor.
Tabell 4.2.1 Kostnadseffekter av kommitténs och Försäkringskassans förslag
I Dagens ereättning
Kommitténs förslag
Försäkringskassans
förslag

Fördelning mellan
schablonerna

Genomsnittlig
ersättning/dm

Summa
Mkr

Ingen földelning
28,6% högre
schablon; 71,4%
lägre schablon
28,6% Kval OB;
15,3% Enkel OB;
56,1% Ingen OB

248,80 kr

21 657,5

246,16 kr

20 577,9

Förändring
Mkr
%

■180 mkr

-0,8 %

-230

-1,1 %

Källa: Egna beräkningar

108h/vecka*52veckor/år* 15500 assistansberättigade « 87 miljoner timmar/år
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Beräkningarna är behäftade med osäkerhet. Osäkerheten beror främst på att
Försäkringskassan inte vet hur assistansen ärfördeladöver dygnets och
veckans aha timmar. Kostnadseffekterna på Försälcringskassansförslagkan
illustreras av nedanstående tabell.
Tabell 4.2.2 Kostnadseffekter av Försäkringskassans förslag utifrån hur
assistansen är fördelad mellan de tre tidsintervallen.

Kommitténs antagande

Fördelning av assistanstid
Ingen OB
Enkel OB
Kvalifioerad OB
60.0 %
15,3.%
24,7 %
56.1%
15,3 %
28,6 %
55.0 %
15,3 %
29,7%
15,3%
33,0 %
51,7%
50,0 %
15,3 %
34,7%
47,5 %
37,2%
15,3 %

Besparing mot dagens
schablon
-435,1 mkr
- 230,2 mkr
-172,4 mkr
1,1 mkr
90 mkr
221,8 mkr

Källa: Egna beräkningar

4.3 Genomförande och administration av förslagen
Här jämförs de tvåförslagengenom att redovisa de initiala kostnaderna som
krävs för att kunna hanteraförslagenoch sen jämförs de adniinistrativa
(löpande) kostnadsökningarna med anledning av förslagen. De
kostnadsberäkrringar som presenteras bör ses som preliminära. Det är först
efter en genomförd förstudie som en definitiv kosmadsberakningkan lämnas.
Engångskostnader
Till kategorin engångskostnader hör bland annatförstudie,personalutbildning,
normering, informationsinsatser till brulcare och anordnare, beräkningsstöd till
handläggningen,förändringari statistiksystemen för attföljautvecklingen av
de olika schablonerna samt förändringar i IT-systemen för att handlägga enligt
respelctiveförslag.De preliminära beräkningarna visar att engångskostnaderna
för att genomföra Försälcringskassansförslagskulle kosta cirka 13 miljoner
kronor. Om LSS-kommitténsförslagsiculle genomföras berälcnas
engångskostnaderna uppgå till 15 miljoner kronor.
Ett rimligt antagande, som inte ingår i beräkningarna, är initialt högre
förvaltningskostnaderförIT-systemen för eventuella akutändringar i program
och användarstöd.
Löpande kostnadsölcningar
Berälcningarna för ökade administrativa kostnaderna är baserade på dagens
volymer. Om LSS-kommitténs förslag genomförs skulle det innebära ökade
administrationskostnader med cirka 20 miljoner kronor per år. Om
Försäkringskassans förslag antas beräknas de århga administrativa kostnaderna
öka med cirka 3 miljoner kronor deförstatvå årenföratt sedan minska till
cirka 2 miljoner kronor.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av
avdelningscheferna Gunnar Johansson, Svante Borg och Birgitta Målsäter,
verksamhetsområdeschef Jan Almqvist och Försäkringsutvecklare Bessam
Saleh, den senare som föredragande.

/ Adriana Lender

:&***—
ADa&<^
Bessam Saleh

sjk
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Bilaga 1. Konsekvensanalys
Företagen på assistansmarknaden
Ökad administration för anordnare eftersomförslagetställer högre krav på att
anordnarna har ordning på sin redovisning. Ett sätt att minska viss del av
administrationen för anordnarna och Försäkringskassan är att redovisningen
inte behöver ske månatligen. Försälcringskassan har för avsikt att utreda hur en
sådan ordning siculle kunna se ut.
De privata anordnarnas vinster kan minska. Försäkringslcassans förslag innebär
ökade incitament till att anställa unga assistenter.
Brukarna
För de assistansberättigade kan Försäkringskassansförslagmedföra vissa
begränsningar. Detta uppstår främst då den assistansberättigade redan i
samband med ufredning/ansökan behöver beskriva hur den avser att leva sitt \iv
de kommande två åren. Vissa variationer i hvssituationen måste vara möjhgt så
att det individuellt schäbloniserade timbeloppet inte blir allt för stelt och
begränsande. För att systemet ska tillåta ettflexibeltleverne föreslår
Försäkringskassan att avrälcningsperioden fastställs till längst 12 månader. Det
ger större möjligheter till variation gällande hur assistansen ska användas. I de
fall där behovet av assistanstimmarnasförläggningändras på en mer permanent
basis finns givetvis möjligheten för den ersättningsberättigade att ansöka om en
nyfördelningav beviljade timmar. En sådan ansökan ska bemötas skyndsamt.
Ansökan om ett högre individuellt schablonbelopp
Den som behöver fler assistanstimmar eller ettförhöjttimbelopp kan idag
ansöka om detta. Försälcringskassan anser att den som behöver ändra på
förläggningen av timmar så att han eller hon behöver flertimmarpå ob-tid och
färre på normaltid också ska kunna ansöka om ett högre schablohiserat
timbelopp. Om det motsatta skulle inträffa, att fler behovstimmar läggs på
normaltid än somförutsattesvid beslutet, måste den ensldlde anmäla ändrade
förhållandenföratt inte riskera att bli återbetalningsskyldig (9 § LASS).
Förändringar i allmänna råd
Försäkringskassan kan behöva ändra i de allmänna råden som behandlar
fördelningen avtimbeloppet.Dessa råd är avsedda att användas som stöd vid
bedömningen av ansökan omförhöjttimbelopp(RAR 2002:6 till 10 § andra
stycket LASS). Detsamma gäller de allmänna råden som handlar om vilka
kostnadsslag som bör ingå i löne- och lönebikostnader (RAR 2002:6 till 5a §
förordningen om assistansersättning).
Prognoser
Försälcringskassans förslag medför effekter på de utgiftsprognoser som
Försäkringskassan lämnar fem gånger om året. Enhgt nuvarande system görs
ingen uppdelning på under vilka timmar som brukaren har assistans. Därmed
finns det ingen statistik för denna uppdelning, en fördelning som behövs för att
göra träffsäkra prognoser under ett system med differentierade timschabloner.
Om Försälcringskassans förslag antas kommer det under en övergångsperiod
göras prognoser utan att ha faktisk data över hur fördelningen ser ut. Under
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övergångsperioden skullefördelningenbehöva skattas, vilket innebär en
minskad träffsäkerhet för prognoserna. Effekten på prognosemas träffsäkerhet
kommer dock att vara störst under starten av övergångsperioden för att sedan
avta i takt med att information (dvs, utfall) avfördelningenav timmarna
kommer in.
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