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Förslag till assistansersättningens schablonbelopp för år 
2014 

Försäkringskassan föreslår att regeringen för år 2014 fastställer timbeloppet för 

den statliga assistansersättningen till 282 kronor. Förslaget utgår från det fast-

ställda timbeloppet för 2013 som är 275 kronor och innebär en ökning med 7 kr 

eller 2,6 procent.  

Av 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken framgår att assistansersättning lämnas 

med det belopp per timme som bestäms för varje år. Beloppet ska bestämmas 

som ett schablonbelopp som beräknas med ledning av de uppskattade kostna-

derna för att få assistans. I 5 § förordningen (1993:1091) om assistansersättning 

anges att Försäkringskassan senast den 1 mars varje år ska lämna förslag till 

schablonbelopp för det kommande året. Försäkringskassan ska dessförinnan 

höra Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i frågan.  

SKL har kommit in med underlag och synpunkter på timbelopp för 2014. För-

säkringskassan har tagit del av de synpunkter som lämnas men har valt att an-

vända den modell för beräkning som använts under flera år även om vissa an-

taganden marginellt har förändrats. SKL:s underlag bifogas detta beslut. 

Kommunernas andel som anordnare av personlig assistans visar en minskande 

trend sedan flera år och är nu 40 procent. Detta gör att även uppgifter från 

andra avtalsområden än det kommunala används som underlag vid beräkning-

en. 

Vid beräkningen av förslaget använder Försäkringskassan, förutom uppgifter 

från Sveriges Kommuner och Landsting, även uppgifter från Statistiska 

centralbyrån (SCB). Eftersom SCB ännu inte har några löneuppgifter för 2012 

utgår Försäkringskassan från löneuppgifter för 2011. Dessa löneuppgifter räk-

nas upp med beräknade timlöneökningar enligt Konjunkturinstitutets (KI) pro-

gnos.   

Sveriges Kommuner och Landsting kommer i sina beräkningar fram till att 

timbeloppet för 2014 bör öka till 283 kronor, en ökning med 2,9 procent av 

gällande timbelopp. Skillnaden mellan detta belopp och det som Försäkrings-

kassan nu föreslår beror främst på att olika grunduppgifter används. SKL tar 

hänsyn till beräknad löneutveckling för personliga assistenter inom den pri-

märkommunala sektorn medan Försäkringskassan även tar hänsyn till löneut-

vecklingen för vård- och omsorgspersonal inom den privata sektorn. En annan 

skillnad är att Försäkringskassan räknar om månadslön till timlön med SCB:s 
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delningstal 165 timmar per månad, medan Sveriges Kommuner och Landsting 

använder delningstalet 155 timmar, vilket medför en högre timlönekostnad. 

Försäkringskassan ser positivt på att det sker en översyn av timbeloppet i assi-

stansersättningen som det aviseras i budgetproposition 2012/13:1. Det finns 

anledning att förändra timbeloppets konstruktion för att bättre anpassa assistan-

sersättningen till de faktiska kostnader som olika utförare har. 

Beräkning av förslaget till timbelopp för 2014 

I nedanstående tabell framgår den beräknade timlönen för personliga assisten-

ter för 2014 och det underlag som Försäkringskassans förslag grundas på. Bi-

lagt finns ytterligare underlag för beräkningarna. 

 

     
Förslag: 

  
    

  

  2010 2011 2012 2013 2014 

Förutsättningar (från): 
   

    

Timlöneökning (Beräknat) 2,53% 2,47% 3,05% 2,88% 2,71% 

  
    

  

Konsumentprisindexökn (KI) 1,16% 2,96% 0,88% 0,38% 1,20% 

  
    

  

OB-tillägg (SKL) 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 11,50% 

Semesterlönetillägg (FK) 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 

Arbetsgivaravgifter 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 

Avtal (SKL) 0,83% 0,21% 0,21% 0,21% 0,21% 

Pension, kalkyl inkl. skatt (SKL) 6,83% 6,83% 6,83% 6,83% 6,83% 

  
    

  

Beräkningar, kronor: 
    

  

Grundlön 120,72 123,70 127,47 131,14 134,70 

OB-tillägg 13,88 14,23 14,66 15,08 15,49 

Semesterlönetillägg 15,69 16,08 16,57 17,05 17,51 

Summa  150,30 154,01 158,70 163,27 167,70 

  
    

  

Arbetsgivaravgifter  47,22 48,39 49,86 51,30 52,69 

Avtalsavgifter 1,25 0,32 0,33 0,34 0,35 

Pensionsavgifter, kalkyl inkl skatt 10,27 10,52 10,84 11,15 11,45 

Summa avgifter 58,74 59,23 61,04 62,79 64,50 

  
    

  

Summa arbetskostnader 209,03 213,24 219,74 226,07 232,19 

  
    

  

Övriga kostnader: 42,97 44,76 47,26 48,93 49,97 

  
    

  

Totalt 252 258 267 275 282 
 

Kommentarer till tabellen: 

Beräkningen av de personliga assistenternas grundlön utgår från timlönen 

123,70 kr för 2011. Beloppet baseras på det faktiska utfallet enligt SCB och är 

viktat efter andelen privata och kommunala assistansanordnare/arbetsgivare. 
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Denna timlön räknas upp med de procenttal för beräknad timlöneökning som 

anges i tabellen.  

Procenttalet 11,5 för ob-tillägg används av Försäkringskassan och följer Sveri-

ges Kommuner och Landstings beräkning. Denna procentsats har varit konstant 

i flera år. 

Semesterlöneersättning beräknas utifrån 13,00 procent. Även denna procentsats 

har varit oförändrad i Försäkringskassans beräkningar under flera år. Sveriges 

Kommuner och Landsting räknar i sina prognoser med 13,98 procent. Försäk-

ringskassan beräknar denna kostnad på ett annat sätt. Upp till 40 års ålder gäl-

ler enligt semesterlagen (1977:480) att semesterlönen är 12 procent av löne-

kostnaderna. Enligt tidigare uppgift från Kooperationens Förhandlingsorgani-

sation är gruppen personliga assistenter under 40 år ungefär lika stor som grup-

pen över 40 år. Detta gör att Försäkringskassan finner det rimligt att beräkna 

semesterlöneersättningen utifrån en något lägre procentsats, varvid 13,00 pro-

cent bedöms vara en väl avvägd nivå. 

I posten Övriga kostnader avses ingå kostnader för administration, utbildning, 

omkostnader och arbetsmiljöinsatser för de personliga assistenterna. Försäk-

ringskassan och SKL använder samma beräkningssätt där beloppet för 2013 

räknas upp med 80 procent av timlöneökningen och 20 procent av ökningen av 

konsumentprisindex.  

Beloppen vid Totalt avser det timbelopp som regeringen fastställt för åren 

2010 - 2013 samt det belopp som Försäkringskassan nu föreslår för 2014.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Dan Eliasson i närvaro av 

avdelningschefen Birgitta Målsäter och verksamhetsansvarige Monica Svan-

holm, den senare som föredragande.   

 

 

Dan Eliasson 

   Monica Svanholm 

 

 


