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Varför gör Försäkringskassan en rapport om assistansersättningens utveckling? 
Försäkringskassan fick i uppdrag av regeringen att under 2015 analysera och redovisa orsaker till att 
såväl antalet beviljade timmar som att antalet personer inom assistansersättningen ökar. Den 15 
december lämnades socialförsäkringsrapporten 2015:13 Assistansersättningens utveckling över till 
regeringskansliet. 
 
Hur ser ökningen ut av antalet assistanstimmar och av antalet personer som får 
assistansersättning?  
När assistansersättningen infördes 1994 var genomsnittligt antal timmar 67 per person och vecka. 
Motsvarande siffra 2014 var 124 timmar per vecka. Det innebär att det totala antalet 
assistanstimmar har ökat från 21 till 100 miljoner timmar över en 20-årsperiod. Samtidigt har antalet 
personer som beviljas assistansersättning stigit från 6 100 till 16 400 personer.  
 
Vad beror ökningen av antalet personer som assistansersättning på? 
Ökningen av antalet personer som får assistansersättning kan till stor del förklaras av lagändringar, 
rättspraxis och normering. Ökningen har sett olika ut över tid för olika åldersgrupper och beroende 
på funktionsnedsättning. För personer med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd 
har ökningen varit kontinuerlig. För personer som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar 
kan vi se en ökning fram till 2009, därefter har den minskat (åtminstone bland vuxna upp till 64 år).  
 
Två lagförändringar har särskilt bidragit till att fler personer att få assistansersättning. Sammantaget 
förklarar de närmare hälften av antalsökningen på 10 400 personer mellan 1994 och 2014:  

 Införandet 1996 av det femte grundläggande behovet, det vill säga ”annan hjälp som kräver 
ingående kunskaper”. 

 Borttagandet av den övre åldersgränsen 2001, som innebär att personer även efter 65-
årsdagen får behålla sin assistansersättning. 

 
Barn upp till 19 år har över tid ökat sin andel av dem som nybeviljas assistansersättning från 27 till 43 
procent. Barn beviljas oftare än vuxna tid för det grundläggande behovet ingående kunskaper. Men 
ökningen bland barn beror också på att fler barn ansöker och att andelen som beviljas är högre för 
barn än för vuxna. Barn har på sikt en snabbare timökning än vuxna och de har fler år med 
assistansersättning framför sig.  
 
Om man räknar bort de grupper som tillkommit genom lagändringar, hur ser utvecklingen ut då? 
Utan personer över 65 år skulle 2700 färre få assistansersättning och enligt vår skattning i rapporten 
får 1 900 personer ersättning tack vare ingående kunskaper (notera att det är en grov uppskattning 
med viss osäkerhet). Om vi tar bort dessa två grupper av antalet som idag får assistansersättning 
(16 400 personer) landar vi på 11 800 assistansmottagare.  
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Vad beror ökningen av antalet assistanstimmar på? 
Ökningen av antalet assistanstimmar har i princip varit linjär sedan 1994 när assistansersättningen 
infördes. Flera olika faktorer påverkar ökningen av antalet timmar där vi ser att den stora 
förklaringen till ökningen är att allt fler beviljas assistans för tillsyn. Andra faktorer som till viss del 
påverkar ökningen är till exempel dubbelassistans, assistans på natten, tillämpningen av 
lagstiftningen och huruvida anordnaren är privat eller kommunal.  
 

Tillsyn 
Personer som beviljas tillsyn beviljas betydligt fler timmar än andra assistansmottagare eftersom 
tillsyn, både som grundläggande behov och som andra personliga behov, medför behov av många 
assistanstimmar. Till exempel utgörs 40 procent av alla timmar som beviljas i samband med 
nybeviljad assistans av tillsyn. Bland vuxna har andelen som beviljas assistansersättning för all vaken 
tid eller mer har ökat från 15 till 67 procent. 

 
Lagstiftningen 
Utöver de grundläggande behoven anger varken lagen eller förarbeten något svar på vilka behov som 
ska tillgodoses med personlig assistans. Det finns heller ingen specifikation för hur många timmar 
som är rimliga för olika behov. Dessa frågor har inte heller besvarats genom den rättspraxis som växt 
fram. Utan en ”måttstock” har handläggarna svårt att bedöma tidsåtgång och avgöra om den yrkade 
tiden är rimlig. I frånvaro av tydlighet tillkommer över tid nya behov som ingen yrkat på tidigare, men 
som också kan tillgodoses av assistansersättningen, vilket har bidragit till den kontinuerliga timökning 
som ägt rum sedan assistansersättningen infördes.   

 
Anordnartyp 
Oavsett anordnartyp (privat eller kommunal) ökar antalet assistanstimmar, men för personer med en 
privat assistansanordnare ökar antalet timmar något snabbare. Även bytet från en kommunal till en 
privat anordnare ger en timökning.  
 
Kommer Försäkringskassan att börja arbeta för att minska antalet personer som beviljas assistans 
och antalet assistanstimmar? 
Försäkringskassans uppdrag är att genom bedömningar utifrån behov säkerställa att rätt person får 
rätt ersättning. Vi arbetar även för att vi ska bli bättre på att säkerställa likvärdiga bedömningar och 
korrekta utbetalningar.   

Är assistansbolagen en del av förklaringen till de ökade kostnaderna?  
Oavsett anordnartyp (privat eller kommunal) ökar antalet assistanstimmar, men för personer med en 
privat assistansanordnare ökar antalet timmar något snabbare. Även bytet från en kommunal till en 
privat anordnare ger en timökning.  
 
Hur många timmar assistans kan man få? 
Assistansersättningen är en rättighetslagstiftning och Försäkringskassans uppdrag är att genom 
bedömningar utifrån behov säkerställa att rätt person får rätt ersättning. Hur många timmar 
assistans som behövs för att tillgodose olika personers behov är individuellt.  
 
Följer Försäkringskassan upp och kontrollerar utförandet av assistansen?  
Försäkringskassan har i uppdrag att effektivisera kontrollen av assistansersättningen, handläggningen 
och förbättra utredningens kvalitet samt öka kvaliteten och säkerheten i besluten. Det gör vi genom 
att bland annat införa ett nytt IT-stöd för bättre uppföljning och att vi övergår till 
efterskottsbetalning av assistansersättningen.  
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Har ökningen av antalet assistanstimmar lett till ökad kvalitet i den utförda assistasen? 
Försäkringskassans uppdrag är begränsat till att utreda, besluta om och betala ut 
assistansersättningen.  

Hur mycket kostar assistansersättningen? 
2014 var utgifterna för assistansersättningen 28,5 miljarder kronor enligt Försäkringskassans 
årsredovisning. Prognosen för 2015 är 30,1 miljarder kronor och för 2016 är prognosen 31,2 
miljarder kronor. Den totala utbetalningen för assistasersättning som omfattar både statlig och 
kommunal assistansersättning (kommunerna betalar de första 20 timmarna för varje 
assistansmottagare).  
 
Vem har rätt till statlig assistansersättning? 
För att ha rätt till assistansersättning från Försäkringskassan krävs att personen som söker har 
grundläggande behov på minst 20 timmar per vecka. Om man har mindre än 20 timmars 
grundläggande behov kan man ansöka om personlig assistans från kommunen.  
 
Ett kriterium för att få assistansersättning, liksom andra insatser inom lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), är att individen tillhör någon av lagens tre personkretsar: 
 
Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  
 
Personkrets 2: Personer som fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  
 
Personkrets 3: Personer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 
uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den 
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
 
Vad innebär LSS-reformen? 
1994 genomfördes en LSS-reform som skulle göra det möjligt för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra, med självbestämmande och delaktighet i 
samhällslivet. En del av reformen var införandet av personlig assistans.  
 
Vad anser Försäkringskassan om det delade huvudmannaskapet med kommunerna för 
assistansersättningen? 
Vi ser att det delade huvudmannaskapet skapar otydlighet kring ansvarsdragningen mellan stat och 
kommun. Därför välkomna vi en översyn av detta i den kommande LSS-utredningen.  
 
Vad anser Försäkringskassan om den kommande LSS-utredningen? 
Vi välkomnar den översyn som planeras i och med den kommande LSS-utredningen och hoppas att 
rapporten om assistansersättningens utveckling blir ett värdefullt kunskapsunderlag i utredningen. 
 


