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Förord

Personlig assistans är en av kommunernas större verksamheter. Det har inte

tidigare gjorts något mer omfattande försök att förklara skillnader i kostnader

för utförande av assistans vare sig mellan kommuner eller mellan kommu-

nerna sammantaget och privata utförare. Under våren 2015 har Sveriges Kom-

muner och Landsting (skl) bedrivit ett projekt tillsammans med ett antal

kommuner med syfte att analysera och försöka förklara dessa kostnadsskill-

nader. Syftet med denna rapport är att ge vägledning för de kommuner som

vill arbeta med att ur ett ekonomiskt perspektiv analysera och effektivisera sin

verksamhet inom personlig assistans.

De kommuner som ingått i projektet är Flen, Gällivare, Hammarö, Kungs-

backa, Kungälv, Ronneby, Umeå och Vårgårda. skl vill tacka dessa kommuner

för sitt engagemang och för att de så generöst delat med sig av sin kunskap.

Skriften har tagits fram av Peter Sjöquist, avdelningen för ekonomi och

styrning.

Stockholm i december 2015

Annika Wallenskog

Avdelningen för ekonomi och styrning

Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning
Personlig assistans är en av insatserna i lagen om stöd och servi-

ce för vissa funktionshindrade (LSS). LSS har en avgörande be-

tydelse för den enskildes möjligheter att vara fullt delaktiga i

samhället, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och att kunna leva

som andra. När lagen infördes 1994 så delades ansvaret för in-

satsen personlig assistans mellan staten och kommunerna. Sta-

ten genom Försäkringskassan ansvarar för personer som har ett

grundläggande behov på mer än 20 timmar per vecka, medan

kommunerna ansvarar för personer som har ett grundläggande

behov av assistans som är mindre än 20 timmar per vecka. Kom-

munerna har dessutom ett finansieringsansvar för de assistans-

berättigade där Försäkringskassan ansvarar för biståndet som

omfattar de första 20 timmarna per vecka.

Den statliga assistansen benämns oftast ”personlig assistans enligt sfb” (So-

cialförsäkringsbalken) medan den kommunala benämns ”personlig assistans

enligt lss”. Det delade huvudmannaskapet har ifrågasatts sedan införandet,

inte minst av Kommunförbundet/ skl, men ingen förändring har genomförts

hittills. Huvudmannaskapsfrågan har aktualiserats ytterligare sedan Försäk-

ringskassan skärpt sina bedömningar för grundläggande behov (Regerings-

rätten mål 5321-07 ). I skl:s rapport Vad kostar verksamheten i Din kommun?
Kommunernas kostnadsutveckling 2006–2013 beskrivs hur detta lett till att

Koll på assistansen – En handledning för kommunens analys    5



kommunerna fått ta över ekonomiskt ansvar för personlig assistans till en

kostnad överstigande 1 miljard kronor per år.

En person som blir beviljad personlig assistans har rätt att välja utförare el-

ler att själv vara arbetsgivare för sina assistenter. Detta gäller både för kom-

munal och statligt beslutad assistans. Kommunerna har dock ett ansvar för att

alla som beviljas personlig assistans kan få insatsen utförd som en del av det

s.k. basansvaret. Detta innebär att privata utförare har möjlighet att välja att

inte ta emot en assistansberättigad, något som kommunerna inte kan göra.

Ersättningen för den personliga assistans som beslutas och huvudsakligen

finansieras av staten är en schablon per utförd timme som fastställs årligen.

Schablonen är avsedd att täcka alla kostnader som en utförare har för att be-

driva personlig assistans oavsett om det är ett kooperativ, ett privat företag el-

ler en kommun. Kommunerna har dessutom ansvar för merkostnader för

sjuklön för privata utförare och för tillfälliga utökningar av assistans som inte

täcks av schablonersättningen. Ansvaret för sjuklönen innebär att assistan-

sersättningen täcker kostnaden för den assistent som vikarierar för en sjuk or-

dinarie anställd, kostnaden för sjuklönen som arbetsgivaren har ingår däre-

mot inte i schablonen. 

För personlig assistans enligt lss där den assistansberättigade valt en pri-

vat utförare ska kommunen betala en skälig ersättning vilket inneburit att de

allra flesta följer den statliga schablonersättningen. Cirka 25 procent av kom-

munerna har valt lägre nivåer på ersättningen eller andra konstruktioner av

denna.

Sedan schablonersättningen infördes 1997 så har kommunernas marknads -

andel minskat kontinuerligt. Ett tjugotal kommuner har också upphört att

vara utförare av assistans genom att överlåta sitt utföraransvar på en eller fle-

ra privata företag. Detta sker genom en upphandling eller genom att tillämpa

lagen om valfrihetssystem (lov). Det finns alltså många privata företag som är

intresserade av att utföra personlig assistans med nuvarande ersättning. Det

har även varit en viss koncentration, bland annata genom uppköp från risk-

kapitalbolag av företag, som tyder på att verksamheten kan drivas lönsamt. Se

diagram 1.
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Diagram 1. Utveckling av marknadsandelar, företag, kommuner, kooperativ och egen utförare
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Källa: Försäkringskassan.



Kommunernas kostnader för
personlig assistans
De flesta kommuner anser att de inte klarar att utföra personlig

assistans enligt SFB med full kostnadstäckning vid nuvarande

nivå på schablonersättningen. SKL har länge hävdat att ersätt-

ningen är för låg. I den ekonomiska statistiken på nationell nivå

särredovisas inte den del av assistansen som är statligt finansie-

rad från övriga delar. En uppskattning av kostnaderna för alla

kommuner visar på kostnader på cirka 10–12 procent över scha-

blonersättningen både vid en nedbrytning av kostnaderna som

redovisas i kommunernas Räkenskapssammandrag och i de fri-

villiga statistikinsamlingar till exempel Kostnad per Brukare

(KPB) som finns. Eftersom denna merkostnad summerad för alla

kommuner motsvarar cirka 1,2 miljarder kronor så finns det stor

anledning till att försöka förklara kostnadsskillnaderna gente-

mot privata utförare.
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Uppföljning av kostnader

I insamlingen av nyckeltal inom projektet Kostnad per Brukare (kbp) som

drivs av skl finns några nyckeltal som lämpar sig för att jämföra kommuner

med varandra.

• Nettotimkostnad assistans enligt sfb

• Bruttotimkostnad assistans enligt sfb

• Kostnad personlig assistans enligt lss kronor per timme

Kommunerna som deltar i kbp kan även göra en inrapportering i kommun-

och landstingsdatabasen Kolada av nyckeltalen som tas fram. För 2014 har hit-

tills ett fyrtiotal kommuner rapporterat nyckeltal för personlig assistans.

Tabell 1. Kostnader i KPB 2014

Antal och kronor per timme

Antal inrappor- Kostnad kr/tim
terade kommuner Medel Max Min

Personlig assistans LSS egen regi 40 314 497 183
Personlig assistans SFB egen regi 42 312 512 63

Källa: Kolada.

Medelvärdet för personlig assistans enligt sfb ligger i nivå med tidigare upp-

skattningar av timkostnaden för kommunernas egna regi. Schablonersätt-

ningen år 2014 var 280 kronor per timme, kommunernas kostnader i kbp-ur-

valet var cirka 11 procent högre. Att kostnaderna för personlig assistans enligt

lss ligger högre än för personlig assistans enligt sfb stämmer inte med tidi-

gare bedömningar; möjligen kan urvalet av kommuner spela en viss roll. Ex-

tremvärden kan bero på felaktigheter i redovisningen eller i fördelningar av

gemensamma kostnader. De har inte någon stor påverkan på angivna medel -

värden.

I den officiella ekonomiska statistiken finns inget nyckeltal som kan an-

vändas för att analysera de olika delarna i personlig assistans. I Kolada finns

nyckeltalet Kostnad personlig assistans enligt lss/sfb exklusive ersättning

från Försäkringskassan, invånare 0–64 år som visar kostnaderna på övergri-

pande kommunnivå, men har låg träffsäkerhet om man vill analysera timkost -

nader eller kostnad per brukare.

Kommunernas kostnader för personlig assistans
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Att analysera kostnaderna på
kommunnivå
Ett av problemen för kommuner som själva vill analysera sina

timkostnader för assistans är att den ofta redovisas tillsammans

med basansvaret för assistans och med kostnaderna för bi-

ståndsbedömning. De kommuner som ingått i arbetsgruppen har

i varierande grad en uppföljning av kostnaderna som ska täckas

av schablonen, men i de flesta fall är det uppföljningen mot en

årsbudget som prioriteras. 

Det är ju grundläggande i en kommuns ekonomistyrning att följa upp mot den

fastställda årsbudgeten – den är ju politikernas redskap för att styra verksam-

heterna. I många verksamheter har budgeten, eller i vart fall uppföljningen,

gjorts mer beroende av variationer i antalet som får del av den service som

produceras. Detta beror till viss del på att inslaget av privata utförare ökat och

man har fått en rörlighet från och till kommunerna. Det är ju även en rätt så

stor omsättning av brukare i en verksamhet som denna beroende på att per-

soner med personlig assistans avlider eller byter insats. För personlig assi-

stans enl sfb ligger omsättningen av brukare på 6–10 procent per år.

För personlig assistans enligt sfb är det ju ännu viktigare att ha en koppling

mellan antal utförda timmar och det ekonomiska utfallet eftersom intäkter-

na är direkt beroende av dem. Vad gäller kostnader för basansvaret så är en

uppföljning av dessa kostnader krävande rent administrativt till exempel så
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ingår ju inte merkostnader för sjuklöner för den egna verksamheten i scha-

blonen.

Varför är kommunerna dyrare

Det kan finnas många olika anledningar till varför kostnaderna för att utföra

personlig assistans skiljer sig åt. I projektet försökte vi koncentrara oss på de

faktorer som kan skilja mellan privata utförare och kommuner. Det fanns en

hel del erfarenheter i projektgruppen från sådana jämförelser på lokal nivå.

En grundläggande skillnad mellan offentliga och privata urförare av assistans

är ju att för ett privat företag eller ett kooperativ är det nödvändigt att klara

verksamheten med de intäkter som betalas från Försäkringskassan eller kom-

munen per utförd timme. De företag eller kooperativ som inte klarar detta

finns inte kvar på marknaden på sikt. För kommunerna finns möjligheten att

skattefinansiera delar av kostnaderna för verksamheten.

I politiskt styrda organisationer finns dessutom en mängd olika mål som

konkurrerar med det ekonomiska. Dessa mål rör ju ofta villkoren för de an-

ställda till exempel en ambition att erbjuda heltid till alla som vill det, vilket i

allmänhet höjer kostnaderna väsentligt. Eftersom kommunerna genom ba-

sansvaret för utförande har en speciell roll blir också den ekonomiska upp-

följningen krävande genom svårigheter att särskilja de olika delarna som har

olika finansiering. I många kommuner har man också hamnat i dyra lösning-

ar för brukare som har komplicerade behov där alternativet kan vara att både

ha insatser enligt lss och sol.

Faktorer som påverkar personalkostnaderna där det finns
skillnader i villkor mellan privata utförare och kommuner

Veckoarbetstid

Personliga assistenter anställda på det kommunala huvudavtalet hök har

vanligen en veckoarbetstid på 38,25 timmar. Anledningen till den lägre veck-

oarbetstiden är att de vanligen arbetar helgdagar som för andra arbetstagare

är arbetsbefriade. I avtalen för privata utförare är veckoarbetstiden 40 tim-

mar. I många kommuner har man dessutom lokala överenskommelser om kor-

 tare arbetstid, vanligt är 37 timmar per vecka, vilket ger cirka 8 procent hög re

timkostnad jämfört med avtalen för privata företag. För anställda på kommu-

nernas pan-avtal, som tillämpas för anhöriga eller personer som väljs direkt

av brukaren, är veckoarbetstiden 40 timmar och för anhöriganställda maxi-

malt 48 timmar. Eftersom anställda på pan-avtalet i allmänhet är timavlöna-

de uppstår inte någon skillnad mot anställda i privata företag i branschen.

Att analysera kostnaderna på kommunnivå
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Lägstalöner
pan-avtalet reglerar ingen lägsta lön för arbetstagare anställda i kommuner.

Samtliga andra avtal inom verksamheten innehåller reglerade lägsta löner

som för heltidsanställda arbetstagare ligger mellan 16712 kronor i månaden

och 19520 kronor i månaden (avser oktober 2014). hök-avtalet reglerar två

lägsta löner varav den högsta är 19520 kronor i månaden, vilket tillämpas för

arbetstagare som har yrkesförberedande utbildning samt ett års samman-

hängande anställning i yrket hos arbetsgivaren, för övriga arbetstagare är

lägsta lönen 17 600 kronor i månaden, vilket är samma nivå som tillämpas för

vissa pan-anställda inom Pactaföretag. Anställs en arbetstagare utan yrkes-

förberedande utbildning är hök-avtalet cirka 450 kronor dyrare i månaden

vid en heltidsanställning än det näst dyraste avtalet avseende lägsta löner.

Ersättning för obekväm arbetstid
När det gäller ersättningar för obekväm arbetstid finns en skillnad på några

kronor mellan avtalen. För arbete på vardag mellan klockan 19–22 skiljer det

1,32 kronor per timme mellan det dyraste och billigaste avtalet, och för arbe-

te på helger skiljer det 3,51 kronor per timme mellan det dyraste och billigas-

te avtalet. pan-avtalet och hök-avtalet är i båda fallen dyrast vad gäller er-

sättning för obekväm arbetstid.

Ersättning för jour (väntetid)
De kommunala avtalens ersättningsmodell för jourarbete skiljer sig från öv-

riga avtal för personlig assistans. Jour kallas numera för väntetid med För-

säkringskassans terminologi. De båda skl-avtalen har en schablon som inte

berättigar arbetstagaren till övertidsersättning vid aktivt arbete utan istället

eftersätter arbetstagaren utefter en schablon som motsvarar halv jourersätt-

ning under hela passet och halv ordinarie timersättning för hela passet. Övri-

ga avtal ersätter jourpasset med jourersättning för tid under jourpasset då ak-

tivt arbete inte utförs men ersätter med ordinarie lön plus övertidsersättning

för aktivt arbete.

Då avtalen har skilda ersättningsmodeller spelar schemaläggningen in i be-

räkningen av kostnaderna. I det exempel som återfinns i bilaga J i avtalet

förutsätts att fyra timmar aktivt arbete utförs under ett tio timmar långt jour-

pass vilket skulle innebära att skl:s avtal är avsevärt billigare än övriga avtal.

Skulle inget aktivt arbete utföras under en journatt är skl:s avtalsmodell be-

tydligt mer kostsam. Eftersom skl:s avtal medger att dess arbetstagare mor-

 gon som kväll biträder med förberedelse- och avslutningsarbete bör arbetsta-

gare på de avtalen schemaläggas på sådant sätt att visst arbete planeras under

kvällen och morgonen. Det aktiva arbetet, inklusive de omedelbara tillsyns -
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insatserna, bör dock inte överstiga halva jourpasset. Försäkringskassans be-

slut om väntetid behöver alltså inte styra hur jourpassen ska förläggas.

I besluten från Försäkringskassan ersätts en beslutad timme väntetid (tidi-

gare jour) med en fjärdedel av en hel timmersättning vilket motsvarar 71 kro-

nor per timme 2015. En beräkning av ett vanligt fall ger en stor skillnad mel-

lan de olika principerna i avtalen.

Eftersom ersättningen från Försäkringskassan är 426 kronor i detta fall så får

kommunerna ett underskott på 130 kronor, vilket motsvarar 22 kronor per

tim me. I beräkningen ovan ingår enbart lönekostnader, vilket gör att det fak-

tiska underskottet i kommunfallet blir ännu större.

För att få en bättre överenstämmelse mot ersättningen och bli mer kost-

nadseffektiva skulle jourpasset behöva utsträckas till 8 timmar eller mer. Det

är dock väldigt få kommuner som har anpassat sin schemaläggning till detta.

Avtalen för de privata utförarna kan sägas vara mer flexibla i förhållande till

det faktiska behovet av insatser under jourpassen eller också anpassar priva-

ta utförare helt enkelt lönerna för sina personliga assistenter efter ersätt-

ningen från Försäkringskassan.

Lönenivåer
I den officiella lönestatistiken har man inte förrän 2014 gjort åtskillnad på per-

sonliga assistenter och vårdbiträden. Däremot finns en uppdelning på an-

ställda i privat respektive kommunal sektor sedan länge. I statistiken redovi-

sas månadslön respektive grundlön, i månadslönen ska ingå alla fasta löne-

tillägg som ob-ersättning och jourersättning. Om den längre veckoarbetstid -

en för anställda i privata assistansföretag ska få genomslag på timkostnader-

na så bör månadslönen vara högre i privat sektor. Detta beror på att när man

genomfört en arbetstidsförkortning, antingen i de centrala avtalen eller på lo-

kal nivå, så har kostnaden för denna räknats av mot ett löneutrymme i avtals-

förhandlingarna som är i princip lika för privata och offentliga arbetsgivare.

Att analysera kostnaderna på kommunnivå
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Vanligt fall visar på stor skillnad mellan principerna i avtalen

Jour kl. 00–06 vardagsnatt utan planerat arbete, sammanlagt aktivt arbete i form av insat-

ser 1 timme 

Timlön 110 kronor

Lön 6 x 110 x 0,5= 330 kr Jour 29,12 x 5 = 174 kr

Jour 6 x 110 x 0,292 x 0,5 = 96 kr Övertid 18 150/94 = 193 kr

OB 6 x 43,40 x 0,5 = 130 kr

Bilaga J (SKL) => 556 kr KFS => 367 kr



Lönestatistiken visar också att en sådan skillnad finns men att den inte är i

nivå med vad som kan förklaras av skillnader i veckoarbetstid. Frågan är vad

som händer på sikt i en konkurrensutsatt verksamhet när man väljer att för-

dela ett givet löneutrymme olika i de olika avtalsområden som finns.

Tabell 2. Lönenivåer i kommunal och privat sektor

Kronor samt procentenheter?

Månadslön Personliga assistenter och vårdbiträden Personliga 
i sektor assistenter

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kommunal 19 200 20 800 21 500 22 000 22 500 22 900 23 300 25 100
Privat 19 900 21 300 22 200 22 100 22 700 23 900 24 400 25 500
Skillnad, % 3,6 2,4 3,3 0,5 0,9 4,4 4,7 1,6

Källa: SCB:s Lönestrukturstatistik.

Det finns flera andra faktorer som kan påverka löneskillnaderna mellan sek-

torerna, exempelvis åldersfördelning och utbildningskrav. Det är därför svårt

att dra några säkra slutsatser av de konstaterade löneskillnaderna.

Faktorer där anställdas villkor påverkas av olika utförares
drivkrafter

Anställningsform

I många kommuner finns en ambition att erbjuda fasta anställningar istället

för visstidsanställningar. Det finns ofta en politisk målsättning i den riktning-

en men kan också bero på att en kommun har ett kontinuerligt rekryterings-

behov av personal inom vård- och omsorg, och därför vill erbjuda fasta an-

ställningar för att konkurrera om utbildad personal. I vissa kommuner leder

detta till att man är restriktiv med att anställa personliga assistenter på pan-

avtalet, eftersom detta förutsätter att brukaren har ett avgörande inflytande

över vem som anställs. Detta kan komma i konflikt med kommunernas öns-

kemål om till exempel utbildningsnivå. Att ha en hög andel personal med fas-

ta anställningar minskar flexibiliteten vid förändringar, till exempel om en as-

sistansberättigad person avlider eller upphör med insatsen av annat skäl. På

så sätt ökar kostnaden genom att risken för arbetstid som inte motsvaras av ar-

betad tid i verksamheten ökar. Denna tid kallas ibland för tomtid; vanligast är

att man mäter kvoten arbetad tid/debiterad tid och då får ett mått som kallas

för brukartid.

I kalkylen för schablonersättningen finns ingen kalkylerad tomtid dvs. all

arbetstid beräknas som tid som tillbringas hos brukaren. Indirekt finns dock
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ett tillägg på timkostnaden för utbildningsinsatser men det är ett tillägg som

ska täcka både personalkostnader för vikarier och kostnaderna för själva ut-

bildningen. Några av kommunerna i projektgruppen har gjort uppskattning-

ar av tomtiden för sina assistansärenden och hamnade då i intervallet 2–4 pro-

cent av tillgänglig tid. Däremot fanns ingen tomtid hos de brukare som enbart

hade pan-anställda assistenter hos dessa kommuner.

Arbetsmiljöfrågor
De arbetsmiljöregler som finns och som rör personlig assistans gäller natur-

ligtvis lika för alla arbetsgivare. Något som ibland uppmärksammas inom as-

sistansverksamheten är möjligheterna för en arbetsgivare att utföra assistans

på ett säkert och för arbetstagarna godtagbart sätt. Det kan till exempel hand-

la om situationer där assistansberättigade är utåtagerande och utsätter assi-

stenterna för hot eller våld. Det är sällsynt att det beviljas dubbelbemanning

av Försäkringskassan av dessa skäl.

Eftersom Försäkringskassan inte har något ansvar för om nybeviljande av

assistans kan verkställas så hamnar avgörandet i många fall oftast hos en kom-

mun genom basansvaret för utförandet. Det förekommer att man då tillsätter

extra resurser för till exempel dubbelbemanning som kommunen själv får fi-

nansiera. Det förekommer också att man kompletterar med insatser enligt so-

cialtjänstlagen. Arbetsmiljöverket kan göra tillsyn av utförare som syftar till

att bedöma hur väl man motsvarar krav i lagar och bestämmelser inom arbet-

smiljöområdet. Denna tillsyn initieras ofta av skyddsombudet på en arbetsp-

lats eller ett företag. Det är betydligt vanligare att det finns aktiva skyddsom-

bud i större företag och i kommuner vilket gör att tillsyn av mindre företag är

ovanliga.

I några av de kommuner som gjort en upphandling av utföraransvaret för

assistans har man fått privata utförare att ta över alla verksamhet trots att det

funnits extra personalkostnader som motiverades med arbetsmiljöfaktorer.

Detta har inte inneburit krav på extra ersättning från de utförare som tagit

över, utöver schablonen för assistans, utan kommunen har kunnat minska

sina kostnader.

Hel- eller deltidsanställning
I många kommuner finns politiska ambitioner att erbjuda de anställda som så

önskar att arbeta heltid. Även på nationell nivå finns hos flera av partierna en

vilja att genom avtal eller lagreglering förbättra möjligheterna till heltidsar-

bete. I kommunerna finns en hel del erfarenheter av att i större utsträckning

möjliggöra en rätt till heltid inom vård- och omsorgsverksamhet. När man för-

söker göra bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av detta så får

man i allmänhet en högre kostnad än tidigare. Det är dock väldigt svårt att sät-

Att analysera kostnaderna på kommunnivå
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ta en prislapp för en rätt till heltid eftersom verksamheten förändras ständigt

och rättigheten kan genomföras på lite olika sätt.
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Uppföljning av kostnader och
styrning av verksamheten
Alla uppföljningar av kostnader på kommunnivå visar att det är

stora kostnadsskillnader för personlig assistans. Detta gäller

både vid jämförelser mellan kommuner och inom en kommun.

Det finns alltså all anledning att se kommunernas kostnader för

personlig assistans som något som kan påverkas genom aktiva åt-

gärder. Även om det är svårt att nå ner till schablonens nivå av

skäl som redovisas i tidigare kapitel så finns det anledning att ha

koll på underskottet mot intäkten från Försäkringskassan och

helst kunna förklara vad merkostnaden beror på i den enskilda

kommunen. För personlig assistans enligt lss gäller dessutom att

kommunens kostnader för den egna verksamheten kan ligga till

grund för ersättningen till privata utförare.

Planering och uppföljning av assistans

Att styra en verksamhet som personlig assistans avviker ju på flera sätt från

annan verksamhet inom det sociala området. Det är den verksamhet inom

området där brukarna i lagstiftningen ges störst möjlighet till inflytande över

hur och när insatsen ska utföras. Hur detta inflytande ser ut i praktiken vari-
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erar naturligtvis med brukarens situation, men ofta ställs stora krav på flexi-

bilitet vad gäller till exempel bemanning och schemaläggning.

Gemensamt för all verksamhetsstyrning är att kedjan med planering–utfö-

rande–uppföljning–åtgärder bör ses som grunden för att kunna få en ekono-

misk styrning som möjliggör ett bra resultat både verksamhetsmässigt och

ekonomiskt. I projektgruppen fanns exempel på kommuner som gjort kart-

läggningar av de rutiner och processer som behövs för assistansens utföran-

de. Syftet var framför allt att fördela uppgifter och ansvar. 

Även om det ekonomiska ansvaret oftast ligger på enhetschefen så är det vik-

tigt att de stödresurser som finns på förvaltningen har en genomtänkt pla-

nering för att kunna fördela arbetsuppgifterna så effektivt som möjligt med

syfte att stödja den ansvarige. Är till exempel schemaläggning något som en-

hetschefen ska göra eller finns det behov av experter som specialiserar sig på

den uppgiften för en eller flera verksamheter.

Det är oftast avgörande för det ekonomiska utfallet att man har kontroll på

kostnaderna redan när en ny assistansberättigad kommer till kommunens ut-

förarenhet. I planeringsfasen finns de största möjligheterna att påverka per-

sonalkostnaderna. Uppföljning av fast anställda som saknar placering hos en

assistansberättigad är en sådan uppgift som flera av de ingående kommuner-

na ägnat tid åt. Att placera om personal så snabbt som möjligt när ett behov av

assistans upphörhos kommunen kan ha stor påverkan på det ekonomiska ut-

fallet. Att ha månadsvisa genomgångar med den ekonomiskt ansvariga och av-
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Figur 1. Flödesschema
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delningschef/ekonom var något som flera kommuner framhöll som en fram-

gångsfaktor för att kunna göra snabba åtgärder vid förändringar.

Budgetering och uppföljning på brukarnivå

Alla kommunerna i projektet hade någon typ av budgetering och uppföljning

på brukarnivå. Detta görs antingen direkt i ekonomisystemet eller i ett si-

doordnat system. Detta ses som en avgörande faktor för att kunna ha kontroll

på verksamhetens ekonomi. För att kunna följa skillnaden mellan kostnader

och intäkter för personlig assistans enligt sfb så behöver även antal planera-

de och utförda timmar finnas med i en bra uppföljning. I ett mer avancerat

sys tem för uppföljning särredovisar man de kostnader som ska finansieras av

schablonersättningen för att löpande kunna följa utfallet. För till exempel

over headkostnader behöver då göras någon typ av schablonfördelning i förväg

som sedan stäms av mot de verkliga utfallet. Det är också viktigt att ha en upp-

följning på brukarnivå av planerade och utförda timmar eftersom detta spelar

stor roll för det ekonomiska utfallet.

Eftersom personalkostnaderna är så dominerande, cirka 80–85 procent av

kostnaderna, så är också uppföljningen av till exempel frånvaro och brukartid

något som många av kommunerna gör löpande liksom uppföljning av vikari-

ekostnader. Det är naturligtvis inte enkelt rent administrativt att fördela alla

kostnader för vikarier per brukare. Det ställs ju numera krav på timredovis-

ning av vilka personer som arbetat hos varje brukare från Försäkringskassan,

så detta kan samordnas med den ekonomiska redovisningen på brukarnivå.

Datasystem för administration av personlig assistans har utvecklats åt att

kunna uppfylla behoven av både personalredovisning och ekonomisk redo-

visning per brukare. Det låg dock inte i detta projekts tidsram att fördjupa stu-

dierna av olika datastöd. Någon som de flesta av projektdeltagana inte gick i

land med var en särredovisning av merkostnaderna för sjukfrånvaro i den

egna verksamheten, något som ju inte ingår i schablonen.

Eftersom ersättningen är schabloniserad så kan inte kravet vara att varje as-

sistansberättigad ska ha kontroll och inflytande på hela den egna budgeten.

Det måste vara tillåtet för utföraren att ha överskott på vissa assistansberätti-

gade och underskott på andra. Denna fråga kan dock vara kontroversiell gen-

temot de funktionshindrade, deras företrädare eller deras organisationer ef-

tersom insatsen och ersättningen av vissa ses som helt individuell. Eftersom

man valt en schabloniserad ersättning, utom för de som väljer att vara egen ar-

betsgivare, blir ett krav på att varje enskild assistansberättigad ska ha lika sto-

ra intäkter och kostnader under till exempel ett år i praktiken omöjlig att upp-

fylla.

Uppföljning av kostnader och styrning av verksamheten
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Om grunden är en budget och redovisning på brukarnivå så behöver denna

kunna aggregeras och sammanställas på högre nivåer som exempelvis chef-

sområde och avdelning. I bilaga redovisas Umeå kommuns upplägg där man

skapat ett datalager där uppgifter från ekonomisystemet lagras tillsammans

med uppgifter från personal- och verksamhetssystem för att ge underlag för

månadsvisa uppföljningar. 

Förhöjd ersättning

Försäkringskassan kan betala ut ett schablonbelopp som är maximalt 12 pro-

cent högre än det ordinarie schablonbeloppet om det finns särskilda skäl. Som

särskilda skäl nämns i Försäkringskassans vägledning för personlig assistans:

• en assistent med speciell kompetens behövs

• en assistent som fungerar som arbetsledare för att samordna assistansen i

sin helhet och ge assistenterna särskilt stöd i arbetet

• assistans som till mer än hälften är förlagd på obekväm arbetstid

Det kan även finnas ytterligare skäl till att högre timbelopp kan beviljas.

Det är alltid den assistansberättigade individuellt som får beslut om förhöjd

ersättning så om en kommun ska ansöka om detta krävs både budgetering och

redovisning på individnivå med en fullständig kostnadsfördelning. I projekt-

gruppen diskuterades hur Försäkringskassan gör bedömningar av rätt till för-

höjd ersättning. Uppfattningen var att skillnaderna i bedömning varierade

stort i olika delar av landet. Att få förhöjd ersättning beviljad kan spela stor roll

för det ekonomiska utfallet eftersom kommunerna genom sistahandsansvaret

för utförandet ofta får ett urval av brukare där flera är mer kostnadskrävande

än genomsnittet.
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Fastställande av schablon -
ersättningen
Det är regeringen som varje år fastställer nivån på schabloner-

sättningen för personlig assistans enligt SFB. Försäkringskassan

ska innan dess lämna förslag på nivån och ska inhämta synpunk-

ter från skl och andra parter till exempel utförare av assistans. I

Assistansersättningsutredningens betänkande (SOU 2014:9) görs

bedömningen att ersättningens nivå 2013 är för hög i förhållan-

de till kostnaderna för att utföra personlig assistans.

Anledningen är enligt utredningen främst att veckoarbetstiden i kalkylen ut-

gått från de kommunala avtalen och att uppräkningsmetoden vad gäller löne-

kostnader vissa perioder varit felaktig. Däremot kunde man inte genomföra

en ordentlig analys av de faktiska kostnaderna. I budgeten för 2016 anger re-

geringen att schablonersättningen för 2016 kommer att räknas upp med 1,4
procent. Förslaget motiveras med att ersättningen tidigare varit för hög. Det-

ta motsvarar inte den beräknade löneökningen för personliga assistenter och

kommer förmodligen att leda till en ytterligare press neråt på löner och vill-

kor för de anställda. Regeringen anger även att den låga uppräkningen av er-

sättningen kommer att fortsätta oklart hur länge.

När schablonersättningen infördes 1997 så var kommunerna dominerande

i förhållande till övriga utförare. Kommunernas marknadsandel har därefter

sjunkit kontinuerligt, se diagram 1 på sidan 7. Problemet med att ha en scha-

blonersättning för alla typer av utförare som delvis har olika drivkrafter och
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där kostnaderna för utförandet är så starkt kopplade till villkoren för de an-

ställda är beskrivna i denna rapport.

Ett förslag om att lägga in merkostnaderna för sjukfrånvaro i schablonen

fanns med i betänkandet från Assistansersättningsutredningen men det ver-

kar som det inte kommer att genomföras. Det är tredje gången ett sådant för-

slag funnits. En sådan förändring skulle underlätta administrativt, där både de

privata utförarna och kommunerna har betydande kostnader för att hantera

detta, och bidra till att konflikter eliminerades.
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Bilaga

Exempel på uppföljning av personlig assistans från Umeå kommun.
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Bilaga

Figur 3. Analys av intraprenaden
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