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Felberäkning av assistansersättning
I samband med en granskning av Försäkringskassans handläggning av
assistansersättningen har ISF identifierat normerande skrivningar i
vägledningen som leder till räknefel. Utbetalningarna baseras på att ett år
består av 368 dagar istället för det korrekta 365 (366 för skottår).
Sammantaget uppgår de felaktiga utbetalningarna till omkring 200 miljoner
kronor per år. ISF rekommenderar att utbetaln ingarna fortsättningsvis
baseras på det faktiska antalet dagar.

Bakgrund
Försäkringskassan utreder behovet av personlig assistans genom att
detaljerat kartlägga den assistansbehövandes livssituation. För att denne
ska ha rätt till assistansersättning krävs att hon eller han behöver hjälp
med de grundläggande behoven mer än i genomsnitt 20 timmar i veckan .
Om kriteriet är uppfyllt, ska Försäkringskassan utreda individens andra
personliga behov. Även dessa behov utreds, bedöms och redovisas i form
av timmar per vecka. Den samlade bedömningen av såväl grundläggande
som andra personliga behov ligger till grund för beslut om
assistansersättning. Det totala stöd behovet uppgår till i genomsnitt 114
timmar per vecka (ca 16 timmar 20 minuter/dygn) fördelat på drygt 16 000
personer. I huvudsak ersätts varje assistanstimme med en
schablonersättning som för år 2011 motsvarade 258 kronor. Av 51 kap . 9 §
SFB framgår att assistansersättning ska beviljas för ett visst antal timmar
per vecka, månad eller längre tid, dock längst sex månader. Det har
medfört att merparten av besluten beviljas för perioder om sex månader. 1

Antalet dagar i en sexmånadersperiod
Under en period på sex månader varierar antalet dagar mellan 181 och 184
stycken beroende på när perioden påbörjas. För att vara på den säkra
sidan framhåller Försäkringskassan i sin vägledning om assistansersättning
att "om man räknar med 184 dagar kan den försäkrade aldrig gå miste om
assistanstimmar oavsett hur perioden förläggs.,,2 Därefter följs skrivningen
upp med två exempel, där det första återges närmast.

1

2

1januari 2011 löpte 99,7 procent av besluten på perioder om sex månader.
Vägledning Assistansersättning 2003 :6 (version 8), avsnitt 9.5
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Anuk bedöms ha rätt till assistansersättning med 54 timmar per vecka.
Försäkringskassan beviljar Anuk högst 1 419 timmar per sex mfmader för
sina behov av personlig assistans i den dagliga livsföringen. Följande
beräkning gäller: 54 veckotimmar/7 dagar = 7, 714285 timmar per dag x
184 dagar = 1 419,4 timmar = 1 419 timmar per sex m§nader.
Det andra exemplet, som inte redovisas här, följer samma
beräkningsmodell. Det kan tänkas att båda exemplen baseras på fiktiva
ärenden där perioden innehåller exakt 184 dagar (vilket inte framgår av
vägledningen). Däremot är det anmärkningsvärt att Försäkringskassan inte
ger uttryck för att den andra halvårsperioden då maximalt kan innehålla
181 dagar (182 vid skottår) . Det har medfört att samtliga
sexmånadersperioder beräknas med utgångspunkt att de alltid innehåller
184 dagar. Det innebär att Försäkringskassan i utbetalningsfasen utgår från
att två halvårsperioder sammanlagt innehåller 368 dagar och därmed
betalar ut assistansersättning felaktigt för tre dagar (två vid skottår) per år
och mottagare .
Det finns dock undantag från denna beräkningsmodell för halvårsperioder.
Dessa uppstår när brukaren har rätt till olika mycket personlig assistans vid
olika perioder över året. Det kan Lex. avse vissa barn som har rätt till mer
assistans under sommaren än under skolperioden, då assistans som
huvudregel tillhandahålls av skolhuvudmannen. I dessa ärenden beräknas
assistansen på 365 dagar men fördelas på två perioder. I den
aktgranskning som ISF genomfört av 200 regionalt stratifierade men
slumpmässigt utvalda assistansärenden var undantaget marginellt,
uppskattningsvis mindre än 5 procent.

Användningen av Försäkringskassans modell
I den granskning som ISF har genomfört har akter inhämtats från fyra LFC.
Vid dessa fyra LFC har modellen från vägledningen systematiskt använts
för att beräkna omfattningen av assistanstimmar. Vid ett LFC används ovan
citerad text från vägledningen för att förklara för mottagaren hur och varför
beräkningen genomförts på detta sätt. Det mesta tyder på att texten och
exemplet i vägledningen har blivit normgivande och används över hela
landet. ISF har begärt in beslut från ytterligare åtta LFC för att kartlägga
omfattningen av beräkningsmodellens användande. I de fallen har enbart
beslut och beslutsmissiv funnits tillgängligt. Antal timmar per vecka som
beviljats samt beviljade timmar för perioden ger vid handen att 184 dagar
använts som beräkningsgrund . Tillsammans står de tolv aktuella LFC för
cirka en tredjedel av det totala antalet handlagda
assistansersättningsärenden under 2011. Urvalet fångar också upp de LFC
med flest assistansersättningsärenden i Försäkringskassans fyra regioner.

Beräkning av de felaktiga utbetalningarna
Ovanstående problembeskrivning ger vid handen att Försäkringskassan
betalar assistansersättning motsvarande tre dagar (två vid skottår) för
mycket per år. Tre dagars assistansersättning motsvarar i genomsnitt
knappt 49 timmar, vilket innebär drygt fyra assistanstimmar per
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månadsutbetalning om felaktigheten sprids ut över ett år (två efterföljande
sexmånadersperioder).
Drygt fyra timmar per månad motsvarar 1 050 kronor. Detta betalas ut
felaktigt till de flesta av mottagarna. Vid utgången av juni 2011 var antalet
mottagare 16 252 personer, varav 16 203 personer hade förlagt sin period
på sex månader. Det skulle innebära att de felaktiga utbetalningarna för
2011 uppgick till drygt 17 mkr per månad, eller 205 mkr för hela året.
Nedan beräknas också de felaktiga utbetalningarna om Försäkringskassan
använder beräkningsmodellen i 95 procent av ärendena.
Enligt uppgift från Försäkringskassan började beräkningsmodellen
användas en tid efter det att reformen genomfördes 1994. En försiktig
beräkning innebär att de felaktiga utbetalningarna över tid uppgår till drygt
1,6 miljarder kronor (beräknat på att modellen används i 95 procent av
ärendena från 1998 och framåt, i 2010 års priser).

Beräkning för 2011:
114 timmar/vecka = 16,29 timmar/dag
Felaktigt utbetalt = 3 dagar = 48,86 timmar
Ersättning per timme = minst 258 kr
Andel av beslut som beräknas enligt modell och totalt fel
* 16 203 mottagare * 258 = 204,6 miljoner kr
* 15 439 mottagare * 258 = 194,6 miljoner kr

Vid 99,7%: 48,86
Vid 95 %: 48,86

Rekommendation
ISF rekommenderar Försäkringskassan att bevilja det exakta antalet dagar
som ingår i den aktuella perioden. på längre sikt bör Försäkringskassan
bygga in en automatiserad funktion för det i relevanta administrativa
system.
ISF rekommenderar vidare att Försäkringskassan reviderar vägledningen
för assistansersättning och ser över alla beräkningar och redovisade
exempel som kan få oönskade normerande effekter.
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