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Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år 2013
Regeringen har fastställt timbeloppet för statlig assistansersättning enligt SFB till 275
kronor för år 2013. Det är en ökning 3,0 procent jämfört med år 2012 (267 kronor).
Regeringens beslut överensstämmer inte med Sveriges Kommuner och Landstings
krav på 278 kronor/timme.

Beräkningen av timbeloppet
Sveriges Kommuner och Landstings beräkning av timbeloppet grundar sig på en genomsnittlig vårdbiträdeslön. Försäkringskassan tar hänsyn till såväl löner för vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. inom den kommunala sektorn som till löner för
vård- och omsorgspersonal inom den privata sektorn. En annan skillnad är att Sveriges
Kommuner och Landsting har räknat med en arbetsvecka motsvarande 37 timmar per
vecka eller 155 tim per månad, medan Försäkringskassan har använt 165 timmar per
månad, vilket motsvarar 40 timmars arbetsvecka. Även grunden för beräkning av
semesterlön skiljer sig åt då vi räknar på en mix av olika åldrar utifrån personalstatistiken eftersom semesterns längd varierar med ålder.
Observera att uppdelningen i tabellen på nästa sida inte ska tolkas som att timbeloppet
innehåller delar som är öronmärkta för olika kostnader. Timbeloppet hanteras av Försäkringskassan som ett klumpbelopp. I samband med att brukare söker om förhöjd
ersättning används dock andra delbelopp för personalkostnader än de som visas i kalkylen. Vi anser att vårt sätt att räkna ger en mer realistisk fördelning mellan lönekostnader och övriga kostnader för utförare av personlig assistans.
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Fördelningsunderlag för assistansersättningens timbelopp, år 2013
Kronor per timme
Försäkringskassans
förslag 2013

SKL:s
förslag
2013

Grundlön per timme

131,2

138,7

OB-tillägg 11,50 %

15,1

16,0

Semesterlön 13 % (14,0 SKL)

17,1

19,4

Delsumma lönekostnader

163,4

174,1

Arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal

63,9

68,0

Summa lönekostnader

227,3

242,1

Övriga kostnader (administration m.m.)

48,6

35,8

Totalt

276

278

Regeringens beslut

275

Andel lön respektive övriga kostnader
Procent
FK:s förslag

SKL:s förslag

Lönekostnader

82

87

Övriga kostnader

18

13

Sveriges Kommuner och Landsting har återigen skriftligt framfört de synpunkter som
redovisats i tidigare skrivelser till Försäkringskassan.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Peter Sjöquist, tfn 08-452 77 44
eller e-post: peter.sjoquist@skl.se.
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