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Till statsrådet och chefen för

Socialdepartementet

Genom beslut den april12 1995 bemyndigade regeringen chefen för
Socialdepartementet tillkalla särskild utredare föratt överatten
finansiering och regelsystem för den statliga assistansersättningen med
uppgift redovisa förslag till alternativa åtgärder leder tillatt attsom
kostnadsutvecklingen begränsas och kostnadskontrollen förbättras.att
Med stöd bemyndigandet tillkallades den maj15 1995 generaldirek-av

Kerstin Wigzelltör särskild utredare.som

Som sakkunniga för biträda utredaren förordnades från denatt l5 maj
1995 förbundssekreterare Ingrid Kennborn och ekonom Andreas
Hagnell, Svenska Kommunförbundet, utredningssekreterare Vilhelm

DieEkensteen, handikappades riksförbund DHR, biträdande kanslichef
Per-Olof Bengtsson, Neurologiskt handikappades riksförbund NHR,
förbundsjurist Lars Lööw, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn,
ungdomar och FUB, samordnare Ulla Höjgård, Socialstyrelsen,vuxna
enhetschef Rolf Westin, Riksförsäkringsverket, departementsråd Agneta
Rönn-Diczfalusy och departementssekreterare Lennart Andersson som
fr.o.m. den 2 oktober 1995 departementssekreterare Larsersatts av
Svensson, Finansdepartementet kammarrättsassessor Carin Jahnsamt
och departementssekreterare Lars Helgstrand, Socialdepartementet.

Till förordnadessekreterare utredare Leif Jacobson fr.o.m. den juni1
1995 och konsulent Lars Erik Jönsson fr.o.m. den 1 augusti 1995.
F chefsjuristen Jan Sahlin har knutits till sekretariatet på konsultbasis.

Utredningen har antagit Assistansutredningen.namnet

Under sitt arbete har utredningen haft åtta sammanträden.gemensamma
Utredaren och sekretariatet har sammanträffat företrädaremed för olika
handikapporganisationer. Sekretariatet har gjort studiebesök på försäk-
ringskassans lokalkontor i Göteborg. Aktuella fakta medom personer
assistansersättning har insamlats via enkät till försäkringskassorna samt
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särskildavia bearbetningar Riksförsäkringsverkets databas överav
löpande assistansärenden.

Samtidigt utredningen arbetat med sitt uppdrag har Riksrevisions-som
verket på initiativRRV granskat assistansreformen med hänsyneget
till måluppfyllelse och effektivitet. Rapporten Assistansreformen en—
granskning den statliga assistansersättningen till funktionshindradeav
har överlämnats till regeringen den 16 november 1995. Utredningen har
haft löpande kontakter med Riksrevisionsverket under arbetets gång och
betänkandet innehåller flera hänvisningar till Riksrevisionsverkets

rapport.

Regeringen har till utredningen överlämnat skrivelser från Neurologiskt
handikappades riksförbund, styrelsen för Göteborgs allmänna försäk-
ringskassa Socialstyrelsens förårsrapport 1995 angående uppfölj-samt
ning och utvärdering handikappreformen. Vidare har till utredningenav
inkommit skrivelser från försäkringskassor, handikapporganisationer
och enskilda Utredningen har i sina överväganden tagit delpersoner. av
de synpunkter framförts i skrivelserna.som

Utredningen överlämnar härmed betänkandet SOU 1995: 126 Kostna-
der för den statliga assistansersättningen.

Särskilda yttranden har avgivits Ingrid Kennborn och Andreasav
Hagnell, Vilhelm Ekensteen, Lars Lööw och Per-Olof Bengtsson,av av

Rönn-DiczfalusyAgneta och SvenssonLars Lars Lööw enskilt.samt av

Uppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i december 1995.

Kerstin Wigzell Leif Jacobson
ErikLars Jönsson
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Sammanfattning

Uppdraget

för statlig assistansersättningkostnadsutvecklingenbakgrundMot av
förslaguppgift redovisa tillmedsärskild utredare tillkallatshar atten

kostnadsutvecklingen begränsastilllederalternativa åtgärder attsom
ingåttförbättras. uppdraget har utarbetalkostnadskontrollenoch att

tydligare för närvarande delsmöjligtförslag det avgränsaängör attsom
näraliggandeassistans från andra verk-personliginsatsensjälva

berättigad till dennaskallden personkretssamheter, dels som vara
årligaför förslagen skall denUtgångspunktenstödform. attvara

överstigaassistansersättningen inte får 2 850förförkostnaden staten
förhållande till den nuvarandepenningvärde. Ii 1995 årsmkr beräknat

cirkaneddragning med 900 Mkr.innebär dettaårliga kostnaden en

Läsanvisning

avsnitt bilagor. avsnitten 1-3 redo-omfattar elva IBetänkandet samt
reformen hittills följtsinriktning och mål, hurassistansreformensvisas

avsnitt beskrivsför enskilda brukare. I 4vad den betyttsamtupp
innehåller utredarens allmännakostnadsutvecklingen. Avsnitten 5 och 6

vilkaför ekonomiskaförutsättningarna uppdragetbedömningar samtav
besparingsalternativavsnitt redovisas antalpremisser gäller. I 7 ettsom

förtydligamöjligheter ytterligarekonsekvensbeskrivningarmed attsamt
innehåller också kostnadsberäkningar. Ett antalAvsnittetregelverket.

olika skäl intediskuteratsbesparingsalternativ, avsom men som
Frågan framtidaframkomliga, redovisas i avsnittbedömts omsom

personlig assistans med hänvisning tillför insatsenhuvudmannaskap
avsnitt Möjlighe-kostnadseffektivitet belyses ikostnadskontroll och
handikappersättningpersonlig assistanstill samordning mellan ochter

avsnitt Därefter, i avsnittanalyseras i 10. 11,respektive Vårdbidrag
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behandlas några utgångspunkter för fortsatta lagtekniska överväganden.
Betänkandet avslutas med särskilda yttranden och bilagor.

Bakgrund

Handikapputredningens betänkande Handikapp-Välfard-Rättvisa är en
viktig utgångspunkt för assistansreformen. Ett övergripande mål attvar

människor omfattandemed funktionshinder möjlighet levage att som
andra, tillförsäkra dem goda levnadsvillkor bidra till densamt att
enskilde uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i
samhällslivet. Som mål och inriktning för insatsen personlig assistans

bl.a. stödet skulle personligt och funktioneralla deattangavs vara avse
och aktiviteter ingår i det dagliga livet.som

Sedan januari1 1994 gäller lagen stöd och service till vissa funk-om
tionshindrade LSS och lagen assistansersättning LASS,om som
innebär högre ambitionsnivå socialtjänstlagen SoL vadän gälleren
insatsernas karaktär och omfattning. l 9 § LSS tio stöd- ochanges
serviceinsatser med omfattande funktionshinder har rättsom personer
till behov föreligger. Personlig assistans dessa rättigheter.ärom en av
Den ingår i personkretsen för LSS, inte har fyllt 65 år harsom samt
behov personligt stöd i sin dagliga livsföring har till personligrättav
assistans enligt LSS kommunen behovet inte kan tillgodosesgenom om
på Den har sådant behovsätt. uppgår till iannat ett genomsnittsom som

20 timmar vecka kan,än vederbörande inte bor i gruppbo-mer per om
stad eller vårdas på institution, få statlig assistansersättning enligt
LASS. Assistansersättning utgår från första timmen och beslutas och
handläggs försäkringskassan.av

Socialstyrelsen har givit Allmänna råd LSS harochut övergri-ettom
pande för följa och utvärdera handikappreformcn. Riksför-attansvar
säkringsverket har givit Allmänna råd assistansersättningut samtom

föreskrifterutarbetat för försäkringskassornas handläggning assi-av
stansärenden. Assistansreformens införande har förenadvarit med vissa
tillämpningsproblem vad gäller bl.a. anhöriga personliga assisten-som

beräkning och redovisning assistanskostnaderter, problemsamtav att
personlig assistans frånavgränsa andra insatser för funktionshindrade.

Några ändringar har gjorts för komma till med dessaatt problem.rätta
Kommuner och kooperativ har fått möjlighet beräkna och tillatt
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försäkringskassan redovisa genomsnittlig timkostnad för samtligaen
får assistansersättning under året istället för beräknapersoner som att

och redovisa varje kostnader för sig. Sedan februari 1995 gällerpersons
inskränkning i LASS innebär assistansersättning inte utgåren attsom
den funktionshindrade själv arbetsgivare för personligär assistentom
han lever i hushållsgemenskap med. Arbetstiden för privatahställdasom

personliga assistenter har också lagreglerats.

Funktionshindrade och funktionshindrades organisationer har i olika
sammanhang redovisat mycket positiva erfarenheter den statligaav
assistansersättningen. Riksrevisionsverket har granskat den statliga
assistansreformen vad förhållandet mellan intentioner och utfall.avser
RRV:s slutsats svårt funktionshindradeär i har fått detatt stöd ochstort
de möjligheter avsågs med reformen. Den bristandenya som
överenstämmelsen mellan reformens intentioner och utfall gäller i första
hand kostnaderna och beror framför allt på det beräknade kostnadsut-att
fallet inte varit relaterat till ambitionsnivån. Det går, enligt RRV, inte

förena lagstiftningatt enskilda mycket långtgåendeen som ger
rättigheter och har få begränsningar med strikt begränsadsom en
kostnadsram.

Varför har utredningen tillsatts

I kompletteringspropositionen för 1995 beräknades årskostnaden för den
statliga assistansersättningen till 3 700 mkr i 1995 års priser, vilket skall
jämföras med de drygt 2 400 mkr i 1993 års priser beräknades isom
LSS-propositionen. Kostnadsökningen på cirka l 200 mkr i löpande
priser kan i allt väsentligt hänföras till antalet beviljade assistanstim-att

blivit så många fler förväntat.mar än Antaletper person personer som
fått beslut assistansersättning liksom kostnaden assistanstimmeom per

däremot lägreär vad förväntades.än som
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Ersättn KostnadTimAntal m
timme år mkrveckaersättn

000 40 170 2 475Prognos LSS-prop 7

66 160 3 7006 800Prognos
kompletterings-

199495:150prop.

68 162 3 580Utfall 95-10-16 6 250

direktiv 2 850Ass.utredn:s

förväntas framtiden.kostnadsökningar kan iYtterligare

assistansreformen pekatRiksrevisionsverket har i sin granskning påav
skullekritiska där förändrad tolkning och rättspraxisnågra punkter, en

och kostnaderna för assistansreformenkunna leda till personkretsenatt
för bedöma berättigad tillökar. gäller kriteriernaDet äratt om en person

assistansbehovassistansersättning, bedömningen barns samtav
bedömningen assistansbehov för med enbart psykiskapersonerav

fått relevans i samband medfunktionshinder. sista punkten har ökadDen
huvudansvaret förpsykiatrireformen, dels givit kommunerna attsom

till psykiskt funktionshindrade delsplanera och samordna insatser
för färdigbehandladeinneburit kommunalt betalningsansvarett personer

psykiatriska slutenvården.inom den

allmänna övervägandenUtredarens

assistans innebär på flera revolution inom handi-Personlig sätt en
det första har makten insatsen flyttatskappomsorgen. För över genom

fått själv välja och hurden funktionshindrade rätt attatt av vemnu
insatsen knutitsinsatsen skall utföras. det andra har LASSFör genom

socialförsäkringsområdet, vilket innebär bedömning och besluttill att
situation behov i förhållande tillstrikt utgår från den enskildes och

bestämmelser. det tredje innebär insatsen direkt nårlagens För LASS att
fjärde har varit anhörigadem har behov. För det måletstörst att gesom

funktionshindrade stöd och avlastning.till svårt
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Min uppfattning personligär assistans medatt nuvarande utformning
har haft mycket betydelse för många svårt funktionshindradestoren och

reformen på så varit framgångsrikatt sätt och intentionernamotsvarat
i lagstiftningen.

De faktiska kostnaderna för assistansreformen har, enligt min bedöm-
ning, blivit högre de beräknadeän bl.a. följande skäl.av

För det första underskattade kraftigt anhörigas insatser. svårtAttman
funktionshindrade människor i så omfattning fått hjälpstor sinaav
familjemedlemmar föräldrar, syskon, makar, makor, barn uppdaga-- -
des först hjälpbehovetnär bedömdes i sin helhet och inte bara utifrån
vad måste tillgodoses anhörigasutöver hjälp insatser.som och

För det fickandra hjälpen med det vardagliga livet för den funk-en
tionshindrade bättre utformningavsevärt den traditionellaän hemtjän-

Man kansten mångasäga svårt funktionshindradem.m. att människor
fick erfara det fanns möjlighetatt på bra kunnaatten sättett göra mer

stigaän klääta, sig,att Efterfrågan har därförupp, sannoliktsova osv.
blivit på tidigarestörre än tjänster.

För det tredje innebär LSSLASS högre ambitionsnivå vad gälleren
insatsernas karaktär och omfattning vad följerän SoL.som av

I vissa fall har kommuner så svårt funktionshindradeagerat att sökt och
fått statlig assistansersättning i stället för insats kommunenen som
borde stått för. Min bedömning dock dettaär hittills inte haftatt någon

betydelse för kostnadsutvecklingen,stor det finnsatt avsevärdmen en
risk för det i framtiden kommeratt ske kostnadsförskjutningaratt från
kommunerna till nuvarandestaten delning huvudmannaskapom av
kvarstår.

Förutsättningar för besparingsalternativen

F inansieringsprincipen gäller för detta uppdrag. Den innebär att
kommuner och landsting inte skall åläggas uppgifter deutannya att
samtidigt får möjlighet finansiera dessaatt med höjdaän skatter.annat

inskränkningar i den statliga assistansersättningen innebär kommu-att
måste tillhandahålla alternativa insatsernerna enligt LSS eller SoL. En
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därför på denmkr måsteneddragning 900mycket görasänstörre
också skall täckaför besparingarnaassistansersättningenstatliga att

kostnader i kommunerna.ökade

med cirkafå ökade kostnader 60kommunerna kanberäknatJag har att
assistansanslag.besparingar påvissa de görs statensprocent av somav

i direktiven, imkrden besparing på 900innebärDet att som anges
till för600 mkr för räckamåste uppgå till cirkaverkligheten 1 att att

ñnansieringsprincipen.enligtkommunernakompensera

försämringarinnebärmycket detmöjligt såinteDet är utan attatt spara
redovisar jag antalbetänkandetfunktionshindrade. Iför svårt ett

vilka dessa bespa-Frågansådana besparingar.möjligheter till om av
fråga. avstårgrunden politisk Jaggenomföras iskallringar är ensom

från förorda någraförslag ochfrån komma med någradärför attatt egna
framför andra.alternativ

kostnadernaför minskaBesparingar att

besparingsalternativ innebärredovisadeNedan sammantaget att statens
minska cirka 900 mkr underassistansersättningen kan medförkostnader

för alternativkostnaderkompenserasförutsättning kommunernaattav
och 4. Detkostnader under punkterna 3nuvarandemed 60 procent av

möjligtalternativen inte varitför vissamåste betonas det att taatt av
beräkningsunderlag.fram säkertett

till kronorschabloniseras och sänks 145Ersättningen timme1 per
års priser.i 1995

för anhöriga hushållsmedlemmarAktivitetsersättningen2 ärsom
aktivitetsersätt-till hälftenpersonliga assistenter reduceras av

för icke-anhöriga assistenter.ningen

assistans först fr.o.m.personlig inträderenskildes till3 Den rätt ett
timmar vecka.hjälpbehov, uppgår till 40änmer persom

från till personlig assistans.under 16 år undantasBarn4 rätten

gymnasieskola inklu-assistans i grund-till personlig och5 Rätten
verksamhet upphör.sive och barnomsorgsärskola, daglig
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timmeschablonersättning 145 kronoralternativ tillEtt peren om
schabloniseringtimmar veckaoch nedre 40 ärgräns enom peren

timmar. Denoch nedre 50150 kronor gräns senareomom en
besparingseffektungefärkombinationen sammantaget sammager

förra.densom

antal möjligheterpunkterna till 9 redovisasUnder 6 attett-
personlig assistans.och förtydliga enskildes tillden rättavgränsa

inte låtiteftersom detta sigdock inte kostnadsberäknade,De är
med någon rimlig säkerhet.göras

hushållet betonas starkareAnhörigas för det6 ansvar gemensamma
lagstiftningen.i

lagstift-definieras ii personlig assistans7 Innehållet begreppet
ningen.

insatsen personlig assistans skallDefinitionen bör uttrycka att
tillgodose behov personlig praktisk hjälp.av

bekräftas.8 Tillämpningen det s.k. nålsögatav

förbehoven hjälp för klara sin hygien, klä sig ellerDe nära attatt
sig, för inta måltider eller för kommunicera medklä att attav

första uppgår till iandra bedöms i Om dessa behovett steg. ge-
nomsnitt 20 timmar vecka bedöms i andraän ett stegmer per
behov ytterligare assistans i andra situationer. Det samladeav

enligt besparingsalternativet uppgå tillbehovet skall, 3,ovan
timmar vecka.40änmer per

särskilda för9 De kraven bedömning barns behov uttrycks iav
lagen.

Lagändringen utgå från formuleringar LSS-propositionenbör i
med innebörden högre behovskrav skall gälla för barn föränatt

vuxna.
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kostnadseffektivitetKostnadskontroll och

och kommunernamellanansvarsfördelningennuvarandeDen staten
förskjuta kostnader tillförekonomiska motiv kommunernainnebär att

frågan personliggällerassistansreformen. Detvia t.ex.staten om
verksamheter och iassistans i särskildagruppbostäder,iassistans

funktionshindrade.för psykisktmed insatsersamband

konstruktion inteassistansersättningensochdeladeDet ansvaret ger
kostnadseffektivt,för bedriva verksamhetennågra incitamentheller att

inte följs åt.och verksamhetför finansieringeftersom ansvaret

skäl fördärför mycket starkafinns detmin bedömningEnligt att
för all personlig assistans,huvudmanskall blikommunen om en

och kostnadseffektivitet skall kunna säker-kostnadskontrollframtida
ställas.

regleras ipersonlig assistans helt skulle LSSinsatseninnebärDet att
kunde upphöra. Kommu-assistansersättning LASSlagenoch att om

för assistansersättning ochdirekta kostnadernaskulle deövertanerna
statsbidrag.för medkompenseras detta

kostnadskontroll måsteför bättreBesparingar och instrument genom-
ihuvudmannaskap intentionernavid fortsatt statligtföras även ett om

utgiftstaketuppnås. regeringen aviserade prop.direktiven skall Det av
socialförsäkringssektorn, understryker ytterligareför bl.a.199495: 501

detta förhållande.
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Reformens inriktning och mål

Handikapputredningen Handikapp-Välfärd-Rättvisa SOU 1991:46
tidigarekonstaterade insatser enligt socialtjänstlagen l980:620,att

l985:568, särskilda psykisktSoL, lagen OL om omsorger om
m.fl. inteutvecklingsstörda och elevhemslagen tillräckliga. Ettvar

syfte med handikappreformen därförövergripande borde attvara
förförbättra levnadsvillkoren människor med omfattande funktionshin-

formuleradeder. De mål utredningen dessa människorär att ge
tillförsäkramöjlighet leva andra, dem goda levnadsvillkoratt samtsom

enskildebidra till den uppnår jämlikhet levnadsvillkor och fulliatt
i samhällslivet.delaktighet

Handikapputredningen inriktning och mål för insatsen personligangav
assistans enligt följande.

Personlig assistans inom mångahar kommuner vuxit
fram insats inom socialtjänsten. Denna formsom en av

utformatpersonligt stöd finns emellertid inte tillgåatt
överallt. Detta skapar olikheter i tilllandet stödöver

med likvärdiga behov till följd omfattandepersoner av
funktionshinder. Vi möjligheten till sådanattanser
assistans bör stärkas. Därigenom kan valfriheten,
självbestämmandet och kontinuiteten i den personliga
livssituationen förbättras. En till biträderätt av person-
lig assistent bör införas i lag. Vi också detattanser
finansiella stödet för personlig assistans måste stärkas.
Det bör ske frånstöd socialförsäkringen.genom

Grundläggande för våra förslag de handlarär att ettom
personligt stöd. finns flera1 detta begrepp inslag som
vi förredogör i det följande. Grundläggande vidareär
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arbetsgivare förden enskilde skall kunnasjälvatt vara
till föreller kunna vända sig kommunenassistenten att

anlitafå Alternativt skall hanhon kunnainsatsen. ett
kooperativt Stock-annat t.ex. ett organ somorgan,

förför Independent Living STILholmskooperativet
få insatsen.att

förslag ha grundläggandebör enligt våraKommunen ett
finansieraför tillhandahålla och insatsenattansvar

finansieringen insatsen ingårpersonlig assistent. I av
ekonomiskt bidragskyldighet alternativtatt ettgeen
socialförsäkringenenskilde. Stödet fråndirekt till den

komplement till detskall ett ansvar somses som
i stöd inteåläggs. innebär den månkommunerna Det att

från försäkringskassan kan den enskilde begära attges
stödet.kommunen ger

Med personlig assistans den enskildes behovattavses
stöd och hjälp i alla situationer tillgodoses ettav av

antal personliga assistenter.begränsat De ärpersoner -
till och inte till någon viss verksam-knutna personen

Samhällets splittras därigenom inte påhet. stöd detupp
traditionella varje myndighet för försigsättet att svarar
erforderliga insatser.

personliga liggerI den assistentinsatsen också denatt
enskilde har avgörande eller mycket inflytandeett stort
på anställs personlig assistent. Denvem som som
enskilde skall också ha inflytande över närett stort
hjälpen skall och kunna bestämma sinöverges
livssituation.

Med personlig assistent kan således funk-den svårt
tionshindrade den kompensation förbehövsges som

olika funktioneralla de och aktiviteter ingår i detsom
dagliga livet. Tillgång till personlig assistent kan också

ökade möjligheter till träning, kommunikation medge
tillandra och sinnesintryck och erfarenheter ochnya ge

förutsättningar till aktivt deltagande i samhällslivet.ett
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Personlig assistent helt eller delvis befintligersätter
eller behövlig personal i hemtjänst eller andraannan
verksamhetsformer.

rättighetslagstiftningNy

Den januaril 1994 trädde två lagar i kraft: lagen 1993:387nya om
stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och lagen 1993:389

Övergångsbestämmelserassistansersättning LASS. i förhållandeom
lagstiftningtill tidigare vissa ansvarsfrågor mellan kommunersamt och

landsting bl.a. i avvaktan på Slutdatum 1995-12-31 för överförandet
de särskilda till kommunalt huvudmannaskap reglerasav iomsorgerna
särskild införandelag 1993:388. I 9 § LSS tioen stöd- ochanges

serviceinsatser med omfattande funktionshinder harsom personer rätt
till behov föreligger. Personlig assistans LSS § 9:2om dessaär en av
rättigheter. De övriga Rådgivningär och personligt stöd;annat
Ledsagarservice; Kontaktperson; Avlösarservice; Korttidsvistelse;
Komidstillsyn för skolungdom; Boendeformer för barn och ungdomar;
Boende med särskild service för Daglig verksamhet.vuxna;

Någon explicit angiven definition insatsen personlig assistans finnsav
inte i lagtext eller i förarbeten. Personlig assistans skall enligt proposi-
tionen till LSS förbehållas ... krävande eller i olika avseenden
komplicerade situationer, i regel mycket personlig karaktär.av
Avgörande bör den enskilde behöver personligatt hjälp för klaravara att
sin hygien, för klä sig eller klä sig, föratt inta måltider eller förattav

kommunicera med andra.att Avsikten bör emellertid assistansenattvara
därutöver också skall i andra situationer där den enskilde behöverges
kvalificerad hjälp och ingår i det dagliga livet .... Personligsom
assistans kan stödäven och hjälp i samband med fritidsaktiviteter.avse
Personlig assistans knyts till den funktionshindrade och kan vara
tillgänglig i olika verksamheter och under olika tider på dygnet.

I LSS vilka har till personliganges rätt assistanspersoner och isom
LASS stadgas vilka dessutom har till statligrätt assistansersättning.som

tillRätt personlig assistans enligt LSS har den som

ingår i personkretsenO för LSS,
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fyllt 65 årinte samt,O

livsföringen och inte fårdagligastöd i denpersonligthar behov ett0 av
på någottillgodosettsitt behov sätt.annat

livsföringför sin dagligapersonlig assistansbehovharDe ett avsom
fåvecka kan statligtimmar20genomsnittiunder än permer

försärskilt villkorYtterligareenligt LASS.assistansersättning rättett
får i gruppbostad ellerenskilde inte bodenassistansersättningtill är att

fråndrivs bidrageller medtillhörpå institutionvårdas staten,som
landsting.ellerkommun

skall ipersonlig assistansbehovBedömning göras näraavpersonsav en
önskemål assistansUtgångspunktensamråd med denne. är personens om

Bedömningen skallomfattning.bedömning behovetsoch varaavegen
främst medicinska,sammanvägningutifrånallsidig och göras aven

effektendenfaktorer. Detpsykologiskaochsociala är sammantagna av
samlade behovet stöd ochfunktionshinder och detenskildesden av

skall bedömas.service som

fådirekt kommunen ellerantingen få assistansenenskilde kanDen av
assistenternaarbetsgivare för ellerför självekonomiskt stöd attett vara

fråninsatserför köpaatt annan.

och beslutasutgår från första timmenassistansersättningstatligaDen
för varjeRegeringen fastställer årförsäkringskassan.och handläggs av

utbetalas timme.ersättningsbelopp kanhögstaförordningi ett persom
timersättningen 180 kronor.möjligaden högsta1995 gällerFör äratt

från denlagstiftningenskiljer denVad nya
tidigare

iskillnad från socialtjänstlagen SoL grunden-tillLSSLASS är en-
högreLSSLASS innebär dessutomrättighetslagstiftning. en

karaktär omfattning.gäller insatsernas ochvadambitionsnivå

skillnaden mellan SoL ochallt i avseendenframförDet är tre som
i detta sammanhang.intressantLSSLASS är
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SoL skall tillförsäkral den enskilde skälig levnadsnivå medanen
LSSLASS skall goda levnadsvillkor. Huvudmotivet för LSSge
LASS SoL och lagstiftning inte räckte till förattvar attannan
tillförsäkra svårt funktionshindrade goda levnadsförhållanden.

2 SoL till bistånd inte ovillkorligrätt till bistånd i vissrättger men
form. Lagen det möjligtgör behov,väga hansatt samman en persons
önskemål insats med handikappomsorgens utbyggnad, kommu-om

ekonomi och andra lokala förutsättningar. Det dengörnens att
enskilde inte fåralltid bistånd i den form han helst önskar.
LSSLASS däremot till specificerade insatser, utformade efterrättger
den enskildes önskemål, denne har behov insatsen.om av

Enligt3 SoL kan begäran bistånd avslås med hänvisning tillen om att
behovet kan tillgodoses på medan enligt LSSLASSsättannat man
endast kan avslå begäran insats under förutsättning behovetatten om
redan tillgodosett påär sätt.annat
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har2 Hur assistansreformen hittills följts
upp

Nedan refereras kortfattat propositioner, allmänna råd, uppdrag, gransk-
ningar och med direkt anknytning till Assistansutredningensrapporter
uppgifter.

Propositioner

I propositionen Stöd och till funktionshindradeservice vissa
assistans199293: 159 insatsen personlig skall underlättaatt denanges

enskildes dagliga livsföring stöd i samband med bl.a. denattgenom ges
personliga hygienen, mathållning, påklädning och kommunikation med
andra. Avsikten bör emellertid assistansen därutöver också skallattvara

i andra situationer kvalificeraddär den enskilde behöver hjälpges och
ingår i det dagliga livet. Personlig assistans kan stödsom ochäven avse

hjälp i samband med fritidsaktiviteter. Personlig assistans knyts till den
funktionshindrade och kan tillgänglig i olika verksamheter ochvara
under olika tider på dygnet.

Den årliga kostnaden för assistansersättningen beräknades i propositio-
till 2 mkr475 utifrån antaganden 7 000nen skulle fåattom personer

statlig assistansersättning med i genomsnitt 40 timmar á 170 kronor per
vecka under 52 veckor året. Beloppet avrundades till 2 400 mkr medom
hänsyn till förväntad minskning kostnader för Vårdbidragen statensav
och handikappersättning.

l propositionen Vissa frågor personlig assistans och kostnadsan-om om
för enligtinsatser LSS 199495:77 föreslogs följandesvar föränd-

ringarinskränkningar i LASS, efter Riksdagens beslut gäller sedansom
februaril 1995:
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självden funktionshindradeAssistansersättning inteutgår är0 om
hushållsgemenskap med.han lever iarbetsgivare för personlig assistent

assistenter tillArbetstiden för privatanställda personligaO anpassas
1970:943 arbetstid i husligt arbete.lagen om m.m.

för budgetåret199495:100 anslogs 700 mkrbudgetpropositionen 5I
för perioden juli 1995 juni 1996. Detta199596, 3 800 mkrvarav —

anslagsfram-förhållande Riksförsäkringsverketprutning i tillinnebar en
motiverades regeringen bedömde antaletoch medställan att att personer

istället för 000.assistansersättning skulle uppgå till 6 800 7med

slutligen, har1994952150,kompletteringspropositionenI statens
påtill 700 mkr årsbasis iför assistansersättning beräknats 3kostnader

ijämföra med ursprungliga 400 mkr 1993 årsårs priser 21995 att
priser.

rådAllmänna m.m.

Socialstyrelsen s.k. råd, skrifterhar givit två Allmänna dvs.ut som ger
rekommendationer vägledning i tillämpningen assistans-råd och avsom

krafttill lagstiftningen trädde ireformen. I anslutning denatt nya
februarijanuari 1994 Allmänna råd LSS 199411. I 19951 utgavs om

ochLSS det valet SOSFS 1995:2. Det är ettutgavs egna senare
förtydligarkompletterande allmänt råd innebörden LSS ärattsom av en

rättighetslag. Socialstyrelsen konstaterar där inte innebär någraLSSatt
inskränkningar i rättigheter den enskilde kan ha enligt någon lag.annan
Enligt Socialstyrelsens uppfattning innebär enskildesdet den viljaatt

utgångspunkten förskall vilken lag skall tillämpas.vara som

Riksförsäkringsverket givit Allmännahar råd assistansersättning-ut om
RFV 1993211 komplettering anledningtill detta med bl.a.samten en

nämnda riksdagsbeslut begränsningar vad gäller anhörigaav ovan om
assistenters anställningsförhållanden fr.0.m. februarioch arbetstider l
1995.

Verket har föreskrifterutarbetat RFFS 10 assistanser-1994:även om
sättning. En ändring i dessa 5 § beslutades under maj 1994,a som men

kunde tillämpas retroaktivt fr.0.m. januari 1994, har fått1 storsom
praktisk betydelse. ändringenGenom fick kommuner kooperativoch
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möjlighet beräkna och till försäkringskassan redovisaatt genomsnitt-en
lig timkostnad för samtliga får assistansersättning underpersoner som
året. Innan ändringen gjordes kommuner och andra assistansanord-var

beräkna och redovisa varjetvungna att kostnader för sig,nare persons
vilket innebar tids- och arbetskrävande rutin.en

Myndighetsrapporter m.m.

Riksförsäkringsverket lämnade i juni 1994 till regeringenrapporten -
Införandet assistansersättning RFV ANSER 1994:4. Riksförsäk-av
ringsverket pekar på administrativa problemstora och tillämpnings-
problem vid införandet assistansersättningen främst vad gällerav
anhöriga personliga assistenter, redovisning och beräkningsom av
kostnader för personliga assistenter, problem personligavgränsaatt
assistans från andra insatser för funktionshindrade svårighetersamt att
bedöma barns till assistansersättning.rätt

Socialstyrelsen överlämnade i oktober 1994 till regeringen Handikapp-
reformen årsrapport 1994 SoS följer och utvärderar 1994:1 lupp-

underrapport LSS SoS 1994:5samt med särskilt avsnittom ett om
personlig assistans. Det den första årsrapporten med anledningvar av
Socialstyrelsens regeringsuppdrag under år övergripande följaatt tre och
utvärdera handikappreformen och LSS. Socialstyrelsen sammanfattade
sina slutsatser personlig assistans enligt följande:om

Reformen väckerO uppmärksamhet och förväntningarstor stora

Positiva reaktioner frånO assistansberättigaderapporteras

Problem har uppståttO tvâ huvudmän har förattgenom ansvar samma
insats

Finansieringen val insatsO och hotarstyr den enskildes valfrihetav

Rätten arbetsgivareO föratt anhöriga assistenter kolliderarvara med
skatte- och arbetstidslagstiftning

Kostnadsberäkningen 2O 400 mkrår kommer knappast hållaatt
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årsrapportenandradenSocialstyrelsenöverlämnade1995oktoberI
refererarden1995:5. Iutvärderarföljer ochSocialstyrelsen upp

handläggningframförtsden kritikbl.a.Socialstyrelsen mot t.ex.som
konstaterarSocialstyrelsenassistansersättningen.administrationoch av
handlati hög gradinledningsvisLSSinformationenockså omatt om
fårenskilda relevantviktigtdetochpersonlig assistans är attattmenar

lagstift-enligt LSSsåvälinsatsersamtligainformation annansomom
gränsdragninguppstår vidoklarheterVidare kommenterasning. som

sjukvårdsinsatser.hälso- ochochpersonlig assistansmellanbl.a.
fastställasinte kansådankonstaterar gränsSocialstyrelsen att en

föreslårfall. Socialstyrelsenenskilti varjemåstegenerellt avgörasutan
sjukhusvistelser,vid kortareassistansenfå behållaskallenskildedenatt

försjukvårdspersonal ochkommunicera medför behov attbl.a. att
frånvid hemkomstenassistansstårenskildedenundvika utanatt

skallfråganocksåSocialstyrelsensjukhuset. att somom vemanser
fåmåstepersonlige assistentenhjälpmedel för denförbetala en snar

lösning.

i december 1994avlämnadeRiksförsäkringsverketochSocialstyrelsen
Studie angåenderubrikenregeringen medtillrapportgemensamen

sammanställningpåbyggdeRapportenstatlig assistansersättning. aven
med assistanser-för 94akterförsäkringskassansuppgifter personerur

kommunala handläggare.berördamedintervjuersättning samt
följande:Huvudresultaten var

assistansersättning underbeviljadesde80 procentO personer somav
fick stödSoL,fick bistånd enligt 15tidigare1994 procent av

ochellerfrån landstinget statligtinsatserkombination medanhöriga i
fråninga insatser kommunenvårdbidraghandikappersättning men-

på grund sjukhus-utgjordesoch knappt 5 procent avpersoner somav
förolyckaskada inte varit aktuellaefterrehabiliteringvård eller

under höstenlandstingetssocialtjänst ellerfråninsatser omsorger
1993.

genomsnitt timmaruppgick till i 32insatsernakommunalaDe per
form samhällsinsatsmed någonför samtligaoch vecka avperson

avlyft från kommu-timantal s.k.detdvs.under 1993, statenssom
på.beräknatsnerna

till assistansersätt-omvandlatsinsatser hade iSocialtjänstens stort
ning.
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Cirka hade anhörig60 anställd personlig assistent,O procent en som

Skillnaden mellani timmar SoL och LSSLASS 72-32 40O
timvecka berodde lagarnasbl.a. på olika ambition och utformning.

KommunförbundetSvenska presenterade i december 1994 lägesrap-en
handikappreformens ekonomiska förkonsekvenser kommunerna.port om

redovisadesI enkätundersökning genomförts i 18rapporten en som
för utfalletkommuner bedöma kostnadsfördelningen mellanatt statenav

och kommunerna vad gäller assistansreformen. Kommunförbundets
slutsats den ekonomiska regleringen med missgynnatatt statenvar
kommunerna-som kollektiv för 1994. Det förekom dock variationerstora
i utfallet fördet ekonomiska enskilda kommuner. Rapporten visade att

med assistansersättning under hösten 1994 hade avlastatpersoner
kommunerna i genomsnitt timmar32 vecka. Under hösten 1993 hadeper

enskilde haft insatserden kommunala motsvarande i genomsnitt cirka
34 timmar vecka och 1994 de kvarvarande insatserna timmar1,5per var

vecka. Detta verifierade resultatet i SocialstyrelsensRiksförsäk-per
ringsverkets relaterade till regeringen. Den någotrapport störreovan
insatsen 1993 berodde i huvudsak på effekten på assistans iatt
skolaförskola efterfrågats i denna undersökning.

Socialstyrelsen sammanställde i februari 1995 PM hur assistans-en om
kan förändra kostnadsfördelningenersättningen mellan kommunstat,

och landsting. Enligt Socialstyrelsens bedömning fanns klara belägg för
kommuner och landsting i alltför hög grad såg assistansersättningenatt

möjlighet minska sina kostnader. Enligt Socialstyrelsen fannsattsom en
exempel på huvudmän ekonomiska försökerskäl omdefinierasom av
exempelvis elevassistans, boendeservice, sjukvård och insatser för

psykiskamed problem till personlig assistans. Storleken påpersoner
sådan kostnadsövervältring kunde dock inte uppskattas särskildautan
studier.

Riksförsäkringsverket har avlämnat Förändring Vårdbidragrapporten av
handikappersättningoch vid införande assistansersättning RFVav

ANSER februari1995:6, 1995. Rapporten visade barnatt vartannat
under 16 år med Vårdbidrag hade fått behålla detta oförändrat medan
bidraget för hälftenden andra antingen hade reducerats eller helt dragits
in. fyra handikappersättningTre med hade fått behålla denna påav
någon nivå efter beslut assistansersättning. En fyra fick ersätt-om av
ningen indragen.
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till socialde-1995överlämnade i rapportRiksförsäkringsverket enmars
samtligauppgiftersammanställtvilken personeri ompartementet, man

ansök-totalt 2991995under januariassistansersättningsöktesom
sammanfattningsviskonstaterade attRiksförsäkringsverketningar.

huvudmänandramisstankarnågra attstyrkakundeinteresultatet om
assistansersättningen.statligadenpåkostnaderövervältraförsöker

procent5ansökningarockså färrerapporteradeRiksförsäkringsverket
frånlarmsignalervadfunktionshinder änpsykiskamedfrån personer

indikerat.kassorenskilda

regeringentilli oktoberöverlämnade rapportRiksförsäkringsverket en
förreglernaanledningmed översyn1995:11ANSER avRFV av en

Riks-redovisarItillfälligföräldrapenning. rapportenochvårdbidrag
skall kunnaVårdbidraginnebärförslagbl.a. attförsäkringsverket ett som

merkostnader.förenbartutges

studie, Assistans-1995novemberiöverlämnadeRiksrevisionsverket en
tillassistansersättningenstatligadengranskningreformen aven-

granskatharRiksrevisionsverket1995:57.RRVfunktionshindrade
kartläggninginnehållerförstaDeti tvåreformenieffektiviteten ensteg.

LSS-propositionenstillförhållandeiutfallassistansreformensav
Riksrevisionsverketharandradetberäkningar. loch stegetintentioner

medbl.a.effektivitetsproblemandraochavvikelsertillorsakerbelyst
försäkringskassornasvidärendenfallstudier 225stöd avsexav

iLASSenligtdomar42rättsfallsanalysochlokalkontor aven
undersökningstillfället.förelåg vidsamtligakammarrätterna som

funktionshindrade isvårtbl.a. stortslutsatserRiksrevisionsverkets är att
reformen. Denmedavsågsmöjligheterdeochstödfått dethar somnya

utfallintentioner ochreformensmellanöverenstämmelsenbristande
framför allt påoch berorkostnadsberäkningarna atthandförstaigäller
huvudproblemambitionsnivån. Ett är,tillrelateradevaritintedessa

tvâförväntaslagstiftningen motRiksrevisionsverket,enligt att svara
skallregelverketinnebärutgångspunkter. Den att varaoförenliga ena
behov.enskildasför Avlösningarindividuellamöjliggöraochflexibelt

få begräns-finnsdetsåutformats ytterstlagenharanledningen attden
utgångs-andraassistans. Denpersonligtillenskildesför den rättningar

reformen.finansieringförbegränsningenekonomiskadenpunkten avär
lagstiftningförenagårintedetRiksrevisionsverket konstaterar attatt en

fåharochrättigheterlångtgåendemycketenskilda somgersom
strikt kostnadsram.medbegränsningar en
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Riksrevisionsverket pekar på vissa möjliga förändringar nuvarandeom
intentioner med reformen skall behållas. Det gäller främst preciseringar

regler för tillrätt personlig assistansassistansersättningav generellt, för
vissa barn ochgrupper t.ex. medsom hushållpersoner gemensamt samt
i särskilda situationer i kommunalt anordnade verksamhetersom och i
olika former servicebostäder. Riksrevisionsverketav också detanser att

fördel med och huvudmanvore en fören samtliga insatsersamma enligt
LSS. När det gäller kostnadsbegränsningar det slag iav som anges
direktiven till Assistansutredningen redovisas i bilaga bil. 1 krävs— -enligt Riksrevisionsverket begränsningar de funktionshindradesav
rättigheter enligt LSS och LASS. Riksrevisionsverket nämner som
exempel förgränsenatt tillrätt personlig assistans kan höjas ocheller
kan förtak antaletett assistanstimmar införas, personkretsen kan
begränsas liksom de aktiviteter ingår i assistansen. Omsom mer
omfattande förändringar övervägs, så Riksrevisionsverketanser LSSatt
och LASS bör omprövas rättighetslagar.som

Övriga studier m.m.

På Socialstyrelsens uppdrag har konsult gjort specialstudieren av
administrativa rutiner, säkerhet och effektivitet vid beräkning och
utbetalning assistansersättning Administrativaav rutiner i samband
med beslut assistansersättning. SoSom 1995-49-16.art Beräkning-nr

timersättningenen är de frågorav varit svårasten av hanterasom föratt
alla berörda Konsultenparter. ansåg bl.a. mycket talar föratt för-en
enkling de administrativa rutinernaav och förordade ökad schabloni-
sering vid beräkning timersättningen.av

Vidare har konsult på Socialstyrelsensen uppdrag specialstuderat frågor
förhållandet elevassistansom -personlig assistans särskolani i fem

kommuner LSS personlig assistans i skolan. SoS 1995-49-5.- art nr
Studien visar bl.a. barn med assistansersättningatt för tid i skolan 17-barn i dessa kommuner uteslutande fanns i träningsskolan. Dessa barn—
hade flera funktionshinder och igrava genomsnitt 57 timmar assistans-
ersättning vecka. Endast i enstaka fallper hade skolans elevassistenter
dragits in med hänvisning till assistansersättningen. Ingen anhörig var
personlig assistent under skoltid.

regiSocialstyrelsen har i gjort studieegen deen medom personer
tidigare beslut assistansersättning fylltom 65 år sistasom 1995per mars
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årsgrân-ersättningen 65-statligaförlorat till dendärmedoch rätten -
handikapp-1995styrelsens årsrapportredovisas iStudien,sen. omsom

timmarjämföra antalSyftetomfattade 43reformen, attvarpersoner.
kommunenomfattningochden insatsassistansersättning medmed som

för det ireservationsig medvisadedärefter. Det attbeslutat om -
beviljatshadeinsatsernajämförafall svårt tremånga attatt en avvar -

ungefärförsäkringskassan. Förkommunenfärre timmar än sammaavav
i timmaromfattningen insatseninte påverkatförändringenhadeandel av
framförfler timmar kommunen,beviljatshadefåtaloch avett personer

fåtthadeNiohälsotillståndökat behov.försämratallt personerp.g.a.
ytterligare andraenligt ochassistans SoLpersonligformellt beslut om
begränsadkontinuitet dvs.hemtjänst medfått besluthade gruppenom

hjälpen.skulle lämnahemvårdsbiträden
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3 Vad har assistansreformen betytt för
enskilda

Reformen i sitt inledningsskedeär

Det finns inga djuplodandeännu undersökningar vad assistansre-mer av
formen betytt för enskilda. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att
följa och utvärdera assistansreformen. De första årsrapporternaupp
1994 och 1995 har i huvudsak handlat problem och oklarheter iom
inledningsfasen. Socialstyrelsen har hittills endast marginellt tagit upp
brukarnas upplevelser och övriga kvalitetsfrågor. Ett skäl till denna
prioritering såär genomgripande samhällsreformatt bör fåen sätta sig
och tillämpas tid innan det meningsfulltär följa dess effekteren att upp
för enskilda. Under hösten 1995 har dock intervjuundersökningar bland
brukare påbörjats med syfte kartlägga och analyseraatt just dessa
aspekter assistansreformen. I för 1995 hänvisarav rapporten Socialsty-
relsen dock till handikapporganisationerna det gäller dennär personliga
assistansens betydelse för enskilda. Handikapporganisationernas upp-
fattning personligär assistans har inneburitatt positiva förändring-stora

Främst möjlighetennämns för denar. enskilde själv sinatt vardagstyra
och få inflytande insatsen.att över

Riksrevisionsverkets studie

Riksrevisionsverket har i tidigare nämnda fallstudie 225 assistans-av
ärenden låtit berörda handläggare vid försäkringskassorna hurbedöma
assistansreformen påverkat livssituationen för de funktionshindrade och
deras anhöriga. Enligt de cirka 20 handläggarna har reformen i de flesta
fall lett till förbättrad livssituation för de funktionshindradeen i form

merhjälp och stöd och möjligheter tillav rikare och aktivtett liv.mer
De har också fått ökade möjligheter välja assistenteratt och ochstyra
planera hjälpinsatserna. Många har också tack assistansen kunnatvare
flytta till boende där de trivs bättre.annat Handläggarna bedömer också

situationen oftast förändratsatt positivt föräven anhöriga. I vissa fall

2 15-1387
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få avlösninghuvudsakligen anhöriga kan påberor det depå ettatt nu
fått ekonomisk ersättning föri andra fall de harbättre påsätt, att

Riksrevisionsverket hartidigare helt eller delvis oavlönat arbete.
assistansreformen i vissa fallemellertid också fått indikationer på att

förlivssituation sig den funktions-inte inneburit förbättradnågon vare
funktions-för anhöriga. cirka dehindrade eller dennes För 15 procent av

assistansersättningen, enligthindrade eller deras anhöriga har de
förbättring.intervjuade inte inneburit någonhandläggarna,

Assistansprojektet i Lund

RiksförbundetAssistansprojektet i Lund bedrivits under ledninghar av
för ungdomar och FUB, De handikappa-utvecklingsstörda barn, vuxna

riksförbund Neurologiskt handikappades riksförbunddes DHR och
från Arvsfonden. Syftetmed ekonomiskt stöd Allmänna medNHR

varit praktiska erfarenheter personlig assistansprojektet har samlaatt av
utformningen assistansreformen.i olika former kunde bidra till avsom

från andra, i oktober 1995 redovisasI projektet, Levarapporten som
kommit innebära för de sjuttonbl.a. vad personlig assistans att personer

Följandedeltagit i projektets försöksverksamhet. utdragär ett ursom
rapporten.

förtalar egentligen sig själva. DeDeltagarnas svar
förbättradförmedlar entydig stark bildoch aven

kanlivskvalitet, människor och påtasom ser varaav
personlig assistanssina möjligheter och tacksom vare

förutsättningar vanligthar helt andra levaatt ettnu
liv tidigarenormalt de hade...än

omfattandehar mycket rörelsehinder ochA ett en grav
utvecklingsstörning. Hon kan endainte tala. Hennes
möjlighet kommunicera hjälpmedäratt personerav

hon känner och känner henne mycket välsomsom
Till följd hjärnskada och rörelsehinder har hon svåraav
cirkulationsrubbningar... det därför livsavgörandeär av

hon får kvalificeradbetydelse mycket god ochatt en
fysiskt personlig assis-omvårdnad... Innan tillrätten

fanns föräldrarna,det främst modern, itans somvar
såg till hjälp...hon fick dennastort sett attensamma

Från beviljadnovember 1991 A 40 timmarvar person-
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lig assistans enligt SoL. Från 1993 och åretseptember
beviljades 100 timmarA Däreftervecka. beslutut per

185 timmar vecka med stöd LSSLASS.om per av

Det modern företrädareAsär på frågansvaratsom som
vad personlig assistans innebär för A:

Personlig assistans betyder väldigt mycket för HonA.-
kan det hon vill. Hon inte längregöra hänvisadärnu
till vilja. Hon kan utnyttja sin tid på heltettgruppens

Hon har möjlighetsätt sig ochannat röraattnu. mer
få denkan ståträning och rörelseträning, livsvik-ärsom

tig för henne. Gruppens diffusa har kunnatansvar
Nu ligger på enskildaersättas. ansvaret personer som

vad det innebär och beredda axla det...vet är att

E utvecklingsstörd och autistisk.är Han har språkett
talar inte alls. Han kommunicerarnästan bl.a. medmen
skriva vissa 0rd... Assistansefterfråganatt under

projekttiden 30 timmar i veckan. Genom LSSLASSvar
har han beviljats 50 timmar vecka. Det motsvararper
det antal timmar E har ansökt E medlem iär ettom.
brukarkooperativ. Resterande assistansbehov tillgodo-

föräldrarna. För den delen utgår ingen ersättning.ses av
E deltar i daglig verksamhet. E bor i föräldrahemmet.
Modern företräder E och har på intervjufrågorna.svarat

Om vad personlig assistans inneburit hon:svarar
En kolossal frihet. Komma Han kan visa vad hanut.-

vill. Uttrycka önskemål. Han kan själv bestämmanu
vad han vill På sina villkor.göra.

G rörelsehindrad.är Använder rullstol. G har också
koordinationssvårigheter. G har progredierandeen
skada... Under Assistansprojektet Gs assistansefter-var
frågan 20 timmar vecka. Enligt LSSLASS har hanper
ansökt och beviljats personlig assistans med 20om
timmar vecka under 1994. Efter nyansökan 1995per
har han beviljats 56 timmar vecka. G medlem iärper

brukarkooperativ.ett
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kommit innebära:Om vad personlig assistans att
jag skulle haPersonlig assistans innebär levaatt som-

jag inte varit rörelsehindrad.gjort om

allvarligt hjärtfel med återkommandemycketN har ett
hjärtfelethjärtsvikt. direkt konsekvensakut En ärav

rörelseförmå-begränsningar iuttröttbarhet och stora
projekttiden 50Assistansefterfrågan under vargan...

personlighar sökt och beviljatsvecka. Ntimmar per
med stöd LSSLASS. Nmed 85 timmarassistans ärav

för sina assistenter.arbetsgivaresjälv

kommit innebära:vad personlig assistansOm att
till bo ochinnebär möjligheter allt. kunnaDet Att att-

fâ hjälpmed familjen. jag kantillsammans Attvara
personligjag inte hadeallt jag behöver. Ommed

jag tvingas bo på sjukhem. Innebärassistans skulle
arbete; konstutövning.utvecklingsmöjligheter till

ansvar ochoch arbetsåtagande påInnebär ett gott ont,
arbetsgivaransvaret och arbetsledaretill jag har ärsett

assistans har betydelseför assistenterna. Personlig stor
sitt liv.min familj skall kunna levaockså för egetatt

familjen medförde problemtidigare beroendetDet av
inte fanns plats för någonför mig och dem, då detbåde

Ett sådant beroendebejaka intressen.att egnaossav
familjerelationen.sliter på

Brukarkooperativet JAG

intervjuadeKooperativet JAG under 104 totalt 1381995sommaren av
devilket samhällsstöd haft under och hur dettamedlemmar 1993om

livssituation förändrats efter assistansreformen.stöd och deras
sammanställts i 1995-09-14. SamtligaResultatet har rapporten

intervjuade har sökt och beviljats assistansersättning. Antalet timmar
från cirkafördubblats 50 och vecka i genomsnitthar därmed personper

till cirka 100 timmar med assistansersättning.SoL 1993enligt Annat
hemtjänst, avlösarservice, korttidshem, ukhusboen-samhällsstöd t.ex.

med sjukförsäkring delvisföräldraledighet har helt ellerde, m.m.
Fler i brukarkooperativet harmedlemmarassistansen.ersatts nuav
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personlig assistans i skola och daglig verksamhet i fleraoch fall
kvarstår tidigare personalförstärkning i form elevassistenter etc.av
Cirka 90 de intervjuade har anhöriga assistenter vilketprocent av som

fördubbling jämfört med den kommun och landsting tidigareär en av
finansierade anhörighj älpen. Anhöriga utför hälften beviljadenästan av
timmar. Medlemmarna har också uttalat sig vad skulle händaom som

assistansreformen avvecklas. förutserMan många föräldrar dåattom
kommer tvingas sjukförsäkringenutnyttja för kunna hemmaatt att vara
hos sina På siktbarn. kommer många föräldrar förstai hand mödrar-
och i faderandra hand tvingas sluta förvärvsarbeta. Ingenatt-
intervjuad det går fortsätta i särskola eller i dagligatt attanser
verksamhet personlig assistans och bedömer mångautan attman
medlemmar kommer tvingas till institutionsboende.att





4 Varför har utredningen tillsatts

Reformen har blivit dyrare beräknatän

I kompletteringspropositionen för 1995 199495:l50 beräknades
årskostnaden till 3 700 mkr i 1995 års priser, vilket skall jämföras med
de drygt 2 400 mkr i 1993 års priser beräknades i propositionensom om
stöd och service till vissa funktionshindrade 1992932159, den s.k.
LSS-propositionen.

I LSS-propositionen grundades kostnadsberäkning och fördelning av
kostnader mellan och kommuner på antagandetstat deatt personer som
kan förväntas söka och beviljas assistansersättning i genomsnitt hade 32
timmar hemtjänst vecka från kommunerna. Staten minskade därförper
det generella statsbidraget till kommunerna i motsvarande grad genom
avlyftet 1 730 mkr i LSS-propositionen. S0cialstyrelsenRiksför-om
säkringsverket och Svenska Kommunförbundet har, redovisats isom
föregående avsnitt, genomfört studier i verifieratsenare stort settsom
ovanstående antagande cirka 32 timmar vecka.om per

I LSS-propositionen beräknades införandet tillatt personligrättav en
assistans i LSS och särskild assistansersättning skulle leda till vissen en
total efterfrågeökning. förutsattesDet denna efterfrågeökning,att som
uppskattades till 8 timmar och vecka, i huvudsak skulleper person

den totalt- ökademotsvara samhällskostnaden för assistansreformen.sett
l nedanstående tabell redovisas förutsättningarna för beräkningarna i
LSS-propositionen, hur det verkliga utfallet utvecklats under perioden
juni 1994 oktober 1995 hur i kompletteringsproposi-samt prognosen-
tionen beräknats.
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och utfallför assistansersättningKostnaderTabell; prognoser—

KostnadErsättnTimAntalm
årmkrtimmeveckaersättn

Prognos
2 475170400007199293:159Proposition

Utfall
4121498264894-06-02

695156 172902294-10-31

4092157704 21594-12-30

765160 268888495-03-03

987268 161246595-04-12

310916168461595-05-12

372162 368887595-07-13

3 41816268996595-08-14

3 493162686 09795-09-13

580368 1626 25095-10-16

16368634895-11-13 -

l3mgn1s
Kompletteringsprop.

700160 3666 8001994952150
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visar LSS-propositionenraden beräkningen iFörsta som angav
redovisar faktisktårskostnaden till Därpå följande rader2 475 mkr.

Riksförsäkringsverkets statistik assistansersättningenutfall enligt över
till årskostnad. framgårför respektive månader uppräknade Det att

kostnadstaket i utredningens direktiv 850 mkr överskreds redan i2
april 1995.

förutsattes uppgå till år2 475 mkr redan 1994, dvs. årKostnaden
Riksförsäkringsverket redovisade i november 1995 kostnaden föratt
assistansersättningen för år 1994 uppgick till cirka 2 200 mkr.

framgår tabellen antalet med ersättning inteDet ännuattav personer
till 000. Antalet beslutade timmar vecka ochnått 7 personupp per som-

i första 1994 uppgick till 82 sjönkden underrapporten sommaren -
årsskiftettill 70 och har sedan 199495 stabiliserats på nivånhösten 68

genomsnittliga ersättningentimmar vecka. Den assistanstimmeper per
ökade relativt snabbt under hösten från till1994 149 157 kronor, men

mellan augustiökningen och 1995 begränsades till kronor2mars per
timme.

Den sista raden visar i kompletteringspropositionen för 1995.prognosen
Den innebar revidering beräkningen i LSS-propositionen. Antaleten av

uppskattas till 6 800 i ställer för 7 000 i oktober 1995 gällerpersoner
6 250. Antalet timmar och vecka uppskattas där till 66 ipersonper

förstället 40 i oktober gäller 68. Timersättningen uppskattas till 160
kronor sänkningdvs. med lO kronor timme jämfört med LSS-en per
propositionen i oktober 1995 gäller 162 kronor. Med kompletterings-
propositionens antaganden blir årskostnaden 3 700 mkr dvs. ökningen
med drygt 200 mkr i oktober 1995 årskostnaden1 gäller 3 580 och en
ökning med drygt 100 mkr.1

Observeras bör också antalet medbeviljade timmar inte liktydigtäratt
antalet utnyttjade timmar. Riksförsäkringsverket har på utredningens

jämförtuppdrag beviljade och utnyttjade timmar för perioden januari
1994 september 1995 i de ärenden där slutavräkning har skett och-
funnit i genomsnitt 7 de beviljade timmarna dittills inteatt procent av
utnyttjats. I vilken mån detta kommer förgälla framtidenävenatt är
oklart. beviljade timmar inte utnyttjas kan i vissa fallAtt bero på
inledande praktiska problem organisera assistansen efter personligaatt
förhållanden. skulle i så fallDet tala för andelen icke utnyttjadeatt
timmar kommer minska. l vilket fall innebär förhållandetatt att
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prognostiserade kostnader och de kostnader uppräknats tillsom ovan
helårsbasis kan ligga för högt.

Antalet beviljade timmar ersättningen timme harsamtper person per
sedan 1995 stått relativt stilla. Antalet beviljatsmars personer som
assistansersättning ökar dock kontinuerligt. Det mycket svårtär att
bedöma hur länge denna fortsätter.trend utfalletMen beträffandeom
antal timmar ersättningen timme i oktober 1995samtper person per
räknas med antagandet personkretsens storlek 6 800 iupp om
kompletteringspropositionen skulle årskostnaden bli 3 900 mkr.närmare

Kostnadsökningen kan i allt väsentligt hänföras till antalet beviljadeatt
timmar blivit så många fler förväntat. Antalet och kostnadenän personer

timme däremot lägre förväntades.vadär l Socialstyrel-änper som
sensRiksförsäkringsverkets tidigare nämnda förklaras,rapport som
framgått, skillnaden i antalet timmar mellan tidigare insatser enligt
Socialtjänstlagen och timmar beviljade enligt LASS främst med
olikheter i lagarnas ambitionsnivå och utformning.

Ytterligare kostnadsökningar iväntaatt
framtiden

Det mycket svårt bedöma vilken kostnadsutvecklingär kanatt som
i framtiden. Riksrevisionsverket har fråganväntas behandlat i den

tidigare nämnda analysen domar i LASS-ärenden. Riksrevisions-av
verket pekar här på några kritiska punkter där förändrad tolkning ochen
rättspraxis skulle kunna leda till personkretsen för assistansersättningatt
och därmed kostnaderna ökar.

Det gäller för det första kriterierna för bedöma den enskildeatt om
tillhör förpersonkretsen assistansersättning, dvs. har assistansbehovett

i genomsnitt överstiger 20 timmar vecka. Vägledning för .dennasom per
bedömning bl.a. i LSS-propositionen enligt följande ... Avgörandeges
bör den enskilde behöver personlig hjälp för klaraatt sinvara att
hygien, för klä sig eller klä sig, för inta måltider eller föratt attav att
kommunicera med andra. Avsikten bör emellertid assistansenattvara
därutöver också skall i andra situationer där den enskilde behöverges
kvalificerad hjälp ingåroch i det dagliga livetsom
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flesta försäkringskassorDe har, enligt Riksrevisionsverket, hittills som
regel enskild berättigad till assistansersättningprövat ärom en person
med stöd den första meningen i citatet. förKravet till assistanser-rättav
sättning med det assistansbehovet vad gäller desynsättet är att nära
behoven hjälp för klara sin hygien, för klä sig eller klä sig, föratt att av

inta måltider eller för kommunicera med andra skall uppgå tillatt att
i genomsnitt timmar20 vecka. försäkringskassanOmän finnermer per

enskild uppfyller det ikravet, dagligt tal kallat nålsögat,att prövasen
i andra behov ytterligare assistans i andra situationer iett steg av
enlighet med den andra meningen citatet.i

En möjlig tolkning kravet för till assistansersättningrätt ärannan attav
den enskildes samlade behov personlig assistans, såväl för de näraav
behoven i andra situationer där kvalificerad hjälp behövs, skallsom
uppgå till i genomsnitt 20 timmar vecka. Denna tolkningänmer per

givetvis möjligheter för väsentligt fleröppnar få assistans-attpersoner
ersättning.

Riksrevisionsverkets rättsfallsanalys visar kammarrätterna sinaiatt
utslag tillämpat bägge dessa tolkningsmöjligheter och någon enhetligatt
rättspraxis således inte föreligger på dennaännu punkt.

En viktig fråga vid bedömning personkretsens utvecklingannan av
gäller personlig assistans för barn. I proposition 1992932159 anges
...att personlig assistans kan grundläggande betydelse för barnvara av

har omfattande omvårdnadsbehov under hela dygnet eller delsom stor
dygnet och på grund hjärnskada, genetisk skada ellert.ex.av som av

sjukdom har flera funktionshinder samtidigt.... I sammanhanget nämns
inventering från år 1989 visade det då fanns 210 barn ochatten som

ungdomar med omfattande funktionshinder och komplicerade omvård-
nadsbehov vid landets barnkliniker. Den inventeringen har ibland
uppfattats antydan hur många barn skulle kunna blisom en om som
berättigade till assistansersättning.

Enligt Riksförsäkringsverkets rikstäckande statistik har drygt 30 procent
samtliga ansökningar angående barn resulterat i avslagsbeslut jämförtav

med endast cirka 15 vad gäller ansökningar frånprocent vuxna.

Riksrevisionsverkets rättsfallsanalys visar kammarrätterna däremotatt
inte i något fall barns omvårdnadsbehov skulle krävaatt särskildansett
omfattning för assistansersättning.tillrätt Kammarrätternas prövning
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därför endasthar kommit gälla frågan det genomsnittliga behovetatt om
för barnberörda varit 20 timmar vecka. I landet helhetstörre än per som

hittills drygthar 1 200 barn beviljats assistansersättning. Om enhetligen
rättspraxis utvecklas innebär barns behov personlig assistansattsom av
skall bedömas på kan antalet barn kommersättsamma som vuxnas som

beviljas assistansersättning öka markant.att

personkretsenHur utvecklas på lite längre sikt beror på hur denäven
psykiatrireformens.k. utvecklas. Fr.o.m. 1995 har kommunerna genom

förtydligande fått huvudansvareti SoL för planera och samordnaatt
till psykiskt funktionshindrade.insatser Ett kommunalt betalningsansvar

för medicinskt färdigbehandlade patienter har också införts inom den
psykiatriska slutenvården. Enligt löpande inventeringen som
Socialstyrelsen genomför i anslutning till uppdraget följa ochatt

psykiatrireformenutvärdera har knappt 1 500 rapporteratspersoner som
färdigbehandlade inom psykiatrin oktober 1995. En tidigaret.o.m.
inventering inom sluten psykiatrisk vård Socialstyrel-av personer som

genomförde visade fanns1991 det cirka 3 000attsen personer som var
under 65 år och saknade bostad. För del dessa kanen av personer
personlig assistansassistansersättning i boende alternativeget ettvara
till sluten vård. Det dessutom, enligt Socialstyrelsen, rimligtär räknaatt
med ansökningar från ytterligare antal inom denett öppnapersoner
psykiatrin har uttalade behov stöd i boendet.som av

Riksrevisionsverkets fallstudierI hade 90 denärmare procent av
beviljats assistansersättning någon form rörelsehinder.personer som av

mycketDet vanligt dessa dessutom hade psykiskaattvar personer
ocheller begåvningsmässiga funktionshinder. Ingen iperson
Riksrevisionsverkets studie hade enbart psykiska eller begåvningsmässi-

funktionshinder. Socialstyrelsens och Riksförsäkringsverkets tidigarega
nämnda studie från november 1994 visade liknande resultat. Detett
finns inga säkra uppgifter hur många med enbart psykiskaom personer

begåvningsmässigaeller funktionshinder sökt assistansersättning.som
I Riksförsäkringsverkets tidigare nämnda inventering av samtliga
ansökningar i januari 1995 uppgick dock antalet med enbartpersoner
psykiska funktionshinder till motsvarande 4 samtliga.procent av
Riksrevisionsverkets fallstudie och från olika försäkringskas-rapporter

tyder på kassorna hittills har bedömt sådana ansökningar medattsor
restriktivitet. oftaMan har motiverat avslag med hänvisning till att
dessa i fysisk mening själva kan klara vardagliga funktionerpersoner
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och insatser syftar till motiveraaktivera ocksåatt att attsom en person
utföra dessa handlingar inte ingår i personlig assistans.

Riksrevisionsverket konstaterar i sin rättsfallsanalys kammarrätternaatt
regel bedömt behov sådana motivationsinsatser för förmåatt attsom av

den enskilde själv utföra de vardagliga funktionerna, inte skallatt
berättiga till personlig assistans. RiksrevisionsverketMen har också
funnit dom med den innebörden och det går, bedömermotsattaen
Riksrevisionsverket, hitta stöd för såväl den den andraatt ena som
slutsatsen i förarbeten.lagens Någon enhetlig rättspraxis finns således

inte. Men sådan utvecklas,ännu innebär behovattom en som av
motivationsinsatserjämställs fysiskamed funktionshinder vid behovsbe-
dömning för assistansersättning, kan personkretsen och därmed
kostnaderna komma öka.att
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personliga assistansen innebär på fleraDen sätt en
revolution handikappomsorgeninom

Handikappreformen trädde i kraft reformensden januari 1994. Enl av
viktigaste inslag den personliga assistansen, regleras i LSS. Ivar som

föreskrifterLASS ersättning för förkostnader personliganges om
assistans och vilka situationer och personer som avses.

Den personliga assistansen har flera grundläggande egenskaper, som var
och enligt min bedömning, innebär uppbrott från den hittillsva-etten,
rande ordningen för funktionshindrade.omsorgen om

förstaFör det har makten insatsen flyttats. funktionshindradesDenöver
själv välja skall få hjälp och hur insatsenrätt skallatt av vem man

utföras och användas, innebär makten flyttats från myndighet ochatt
professionella bedömningar till funktionshindradeden och dennes vilja

kunskapoch sin situation.om egen

För det andra innebär LASS insatsen knutits till socialförsäkringsom-att
rådet. Bedömning och beslut assistansens omfattning utgår därmedom

frånenbart den funktionshindrades situation och behov i förhållande till
lagens bestämmelser och intentioner.

För det tredje innebär LASS insatsen direkt når dem behöveratt som
hjälp. Det inte normalbehovet bildarär ochmest styrsom norm

bedömningar och beslut.

För fjärdedet har målet varit anhöriga till svårt funktionshindradeatt ge
stöd och avlastning. Anhöriga kompenseras också ekonomiskt genom
möjlighet till regelrätt anställning med därtill hörande tillgång till
trygghetssystem m.m.



allmännaUtredarens48 överväganden

vad den personligaI skrivande stund finns mycket få studier av
avsnitt refererasassistansen för dem fått 3har betytt denna insats. lsom

människorför med svårakort några exempel på vad den betytt några
också hört sigfunktionshinder. Ett antal har understort personer av

assistans inneburit förutredningens gång och beskrivit vad personlig
just dem.

funktionshindrad det fantasiden inte själv krävs ochFör är storsom
för förstå vilka förändringar skett.mycket empati kunna Attatt som

få hjälpsjälv få skall kropp. medbestämma Atttvätta attvem som ens
solen skinerandas luften slut. kunna promenad ochAtt närnär tar ta en

tillinte på i förväg bestämd tid. någon kroppbara Att rättar närensen
på inte det onda någonfår Attsätt gör värre. översätterettont, somman

så tala Fördet vill ha kan med andra mycket svårtsagt att man osv.man
oftafunktionshindrade människor kräver dessa självklarheter oerhört

hur insatsenmycket hjälp och bestämmanderättenäven över ges.

Min bedömning den personliga assistansen med den nuvarandeär att
utformningen haft för många svårt funktions-mycket betydelsestoren

reformen framgångsrikhindrade och på så varit ochsättatt motsvarat
lagstiftningen.intentionerna i

Varför assistansenhar den statliga personliga
blivit dyrare beräknatän

Kostnaderna för den statliga assistansersättningen beräknades ursprung-
ligen 1992932159 till cirka år i 1993prop. 2 400 mkr års priser.per
Om kostnaderna enligt månadsstatistiken frånräknar Riksför-man upp
säkringsverket för oktober månad 1995 skulle assistansersättningen i

beräknat helårsbasis kostadag på 3 640 mkr år i 1995 års priser, dvs.per
differens på drygt 200 mkr i löpande priser.len

reformenNär kostnadsberäknades så göratvungen att antagan-var man
omfattning,den hjälpbehovets både det gäller antaletnärom personer

mycket hjälp enskilda individernaoch hur de skulle behöva. Dessa
antaganden byggde naturliga skäl på osäker grund.rättav

Det betydelse för förkomponenter. har kostnaderna assistans-är tre som
ersättningen beviljas hjälp, antal timmarantal personer som personper-
och kostnaden på framgårtimme. tabellen sid de ökadeAv 40 attper
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kostnaderna i sin helhet förklarasnästan kan antalet timmarattav per
högre förväntadesvadär assistansersättningenän närperson som

infördes. Antalet och kostnaden timme däremot lägreär änpersoner per
vad förväntades.som

Hur kan denna differens förklaras Enligt framföralltmin bedömning av
följande skäl.

För det första underskattade kraftigt anhörigas insatser. svårtAttman
funktionshindrade människor i så omfattning fått hjälp sinastor av
familjemedlemmar föräldrar, syskon, makar, makor, barn uppdaga-- —-

förstdes hjälpbehovet bedömdes inär sin helhet inteoch bara utifrån
vad måste tillgodoses anhörigas hjälp och insatser.utöversom

För det fickandra hjälpen med det vardagliga livet för den funktions-en
hindrade bättre utformning den traditionellaavsevärt hemtjänstenän

Man kan många svårt funktionshindradesäga människor fickattm.m.
erfara det fanns möjlighet på bra kunnaatt sättatt göraett änen attmer

stiga. klä sig,äta, Det blev möjligt levaattupp, ettsova osv. mer
utåtriktat och liv. Efterfrågan har därför sannolikt blivitspontantmer

på tidigare tjänsterstörre än och denna efterfrågan har försäkrings-av
kassorna bedömts falla in under lagtextens bestämmelser ...godaom
levnadsvillkor....

För det tredje innebär LSSLASS högre ambitionsnivå vad gälleren
insatsernas karaktär omfattningoch vad följer SoL.än som av

avsnitt 6 framgårAv därutöver kommuner i fallvissa såatt agerat att
svårt funktionshindrade fåttsökt och statlig assistansersättning i stället
för insats kommunen borde för.stått Det delade huvudmanna-en som
skapet innebär också starka ekonomiska incitament för kommun atten

så. Som också framgår avsnitt 6 det dock mycketär svårtagera av att
uppskatta vad denna oavsedda förskjutning i kostnadsansvaret motsvarar
i Min bedömning dock den hittills inte haftär någonpengar. att stor
betydelse för kostnadsutvecklingen, det finns avsevärd riskattmen en
för det framtideni kommer ske kostnadsförskjutningaratt frånatt
kommunerna till nuvarande delning huvudmannaskapstaten om av
kvarstår. gällerDet kommunernas planerat.ex. ochattnya ansvar
samordna förinsatser psykiskt funktionshindrade.
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möjligtInte backa till utgångslägetreformatt en

Utredningens uppdrag enligt direktiven förslag...lämna tillär att
åtgärder leder till nuvarande kostnadsutveckling bryts ochatt attsom
förbättrad kostnadskontroll uppnås. Utgångspunkt för förslagen skall

den årliga kostnaden för för assistansersättning inte fåratt statenvara
överstiga 2 850 mkr beräknat i 1995 års penningvärde... förhållandeI
till den nuvarande årliga kostnaden innebär detta neddragning meden

900 mkr.ca

Enligt kommittédirektiven dir.1994:23 offentligaprövaattom
åtaganden skall bedömning den finansieringsprinci-s.k.görasen av om

tillämplig. Finansieringsprincipen innebärär kommuner ochattpen
landsting inte skall åläggas uppgifter de samtidigt fårutan attnya
möjlighet finansiera dessa med höjda skatter. Om riksdagen,att änannat
regeringen elleren myndighet fattar beslut den kommunalagör attsom
verksamheten kan bedrivas billigare, så skall det ekonomiska utrymmet
för kommuner och landsting minskas i motsvarande mån. Enligt samma
direktiv skall utredning också förutsättningslöst denprövaen om
verksamhet utreds bör offentligt åtagande i framtiden. Jagettsom vara
har, med hänsyn till Riksdagen så nyligen beslutat handikappre-att om
formen. bedömt sådan prövning inte relevant för mitt uppdrag.att ären

följandeI avsnitt redovisas antal alternativa möjligheter bortett att ta
insatser för vissa och i vissa situationer. l förutsättsställetgrupper
behoven tillgodoses kommunerna SoL ocheller LSS.av genom
Beträffande två dessa alternativ bedömer jag ñnansieringsprinci-attav

tillämplig i så måttoär ändringarna i LASS innebärattpen nya
åligganden för kommunerna.

Min bedömning kommunernasär kostnader, de redovisadeatt om
alternativen genomförs, kommer bli högre kostnaderde hadeatt än man
före reformen. Det främsta skälet införts.LSS Anspråkenär påatt
vilken hjälp behöver har sannolikt också ökat betydligt. Det ärman t.ex.
knappast troligt alla föräldrar, de inte längre fåratt personligaom vara
assistenter åt sina barn, kommer återigen utföra såatt acceptera att
mycket obetalt arbete själva kommer kräva hjälp åt barnenutan att
enligt SoL och LSS. Ett exempel funktionshindradeannat är att som
under period fått assistansersättning, och sedan inte längre fåren som
det, ändå blivit möjligheten till aktivt liv och därförettvarse mer
kommer efterfråga ledsagarserviceatt mer m.m.
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Både SoL och LSS lagar allmänt formuleringar och medmed hållnaär
möjlighet för den enskilde beslut.överklaga kommunens Lagarnaatt

därförkommer med sannolikhet enskilde tillden mångarättattstor ge
sådana insatser.

kostnaderna förberäkna kommunernas åliggandenAtt mycketärnya
delvissvårt och knappast möjligt i förväg, särskilt med tanke pågöraatt

LSS och oprövad lag. Finansieringsprincipen innebärär nästanatt en ny
också mycket besparing 900 mkr måste på denstörre än görasatt en

assistansersättningen förstatliga besparingarna också skall räcka tillatt
ekonomiskt kompensera kommunerna. Jag har i avsnitt 6 dockatt

försökt hur kommunernasbedöma kostnader kommer bli ochstora att
kommit fram till kompensationen bör uppgå till 60att procent statensav
nuvarande kostnader. besparingsalternativDe sammanlagt drygt 900om
mkr, redovisas längre fram, innebär därför 6001 mkränattsom mer
måste in på assistansreformen.sparas

Frågan uppstår därför det alls möjligt med hänsyn tillär att,om ovan
effekter,nämnda bibehålla LSS karaktär rättighetslagstiftning förav

svårt funktionshindrade med den omfattning den har idag. Jag attanser
denna fråga ligger långt utanför mitt mandat behandla här. Iatt
direktiven också lagstiftningens karaktär rättighetslagstift-attanges av
ning bibehållas,skall varför diskussionen inte förs vidare här.

Enligt min bedömning det bakgrund det omfattande bespa-är mot av
ringskravet inte heller möjligt åstadkomma den önskade besparingenatt

genomföra förändringar innebär försämringar för svårtutan att som
funktionshindrade. l det följande redovisas antal alternativaett
möjligheter till sådana besparingar. Frågan vilka dessa besparing-om av

skall genomföras i grunden politisk fråga. avstårär Jag därförar som en
från komma med några direkta förslag och från förorda någraatt att
alternativ framför andra.

Som förklaringen till kostnaderna förär LASS blivitsagts attovan
högre beräknat antalet timmar blivit såän många fleratt änper person
vad i LSS-propositionen. Detta skulle kunna leda tillantogssom
slutsatsen tak bör läggas på antalet timmar, kan beviljasatt ett som en
enskild Den personliga assistansen emellertid i första handärperson.
avsedd för människor funktionshindren,med de allra svåraste eftersom
det för denna insatsen betydelsefullär detär gällernärmestgrupp som
möjligheten leva anständigt liv. Jag har därför avstått frånatt ett att ta
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med sådant alternativ inom för Likasåden ålagda besparingen.ett ramen
jaghar bedömt frågan eventuellt avgiftsbelägga den personli-att attom

assistansen, för därigenom få intäkter och minskad efterfrågan,attga en
har legat utanför uppdraget i direktiven, eftersom förändringsådanen
knappast kan isolerat för personlig assistansgöras måsteävenutan
omfatta övriga insatser enligt LSS.

Olika besparingsalternativ

avsnittI redovisarjag7 motiv för och konsekvenser antal bespa-ettav
ringsalternativ. framLängre redovisar jag också min på behovetsyn av

kommunalisering all personlig assistans. villJag dock med kraften av
understryka besparingar och inskränkningar måste genomförasatt oav-

eller kommunerna huvudman, kostnaderna skallsett ärstatenom om
minskas och kostnadsutvecklingen brytas i enlighet med direktiven. I
komp]etteringspropositionen för 199596 prop. 1994952150 aviserar
regeringen också kommande förslag s.k. utgiftstak för deett ettom
offentliga utgifternas utveckling, däribland socialförsäkringssektorns.
Detta understryker ytterligare behovet besparingar och kontrollatt av av
kostnadsutvecklingen gäller för Nedanstående besparingsal-även staten.
ternativ bör i kunna genomföras på likartat vid fortsattstort sättett
statligt vid eventuellt kommunalt huvudmannaskap.nyttsom

En schablonersättning, bygger dels på genomsnittligsom
vårdbiträdeslön och dels på lägre administrativ ersättning, införsen
för samtliga arbetsgivare.

Ett behovskrav på 40 timmar vecka införs förän tillrättmer per
personlig assistans.

ochBarn ungdomar till 16 år undantas från till personligrättenupp
assistans.

Ingen till personlig assistans förrätt tid i grund- och gymnasieskola
inklusive särskola eller daglig verksamhet huvudmannen skall-

för de omvårdnadsinsatser behövs.ansvara som

Den samlade besparingseffekten ovanstående åtgärder blir, deav om
tillämpas samtidigt, drygt 900 mkr i 1995 års penningvärde. Kostnads-
beräkningarna bygger på delvis osäkra antaganden. Kompletterande
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kontroller och beräkningar bör därför under frågans fortsattagöras
beredning.

Jag redovisar i det följande också möjligheter till ändringar i lagstift-
ning och regelverk där huvudsyftet förtydliga ochär att avgränsa rätten
till personlig assistans. Den slutliga utformningen dessa förtydligan-av
den i viss mån beroendeär och hur ovanstående besparingsalter-av om
nativ realiseras.

Förtydliganden i lagstiftningen makars för detav ansvar gemensam--
hushållet.ma

Definition i lagstiftningen vad personlig assistans.ärav som

Tillämpningen det s.k. nålsögat bekräftas.av—

Förtydliganden i lagstiftningen hur barns behov skall bedömas.av

Även dessa ändringar skulle innebära minskade kostnader, de harmen
inte kunnat kostnadsberäknas på något rimligt och har därför intesätt
räknats in i besparingen ovan.

Jag har slutligen ytterligareövervägt antal besparingsalternativ,ett som
förts fram under utredningens gång. olika skälAv har jag dock inte

dessa djupare istället avförtpenetrerat dem från fortsatta diskussio-utan
Det gäller alternativenner.

kommunen skall finansieraatt all personlig assistans till 20- upp
timmar,

tak införs förövre hur mångaatt ett assistanstimmar kan- som
beviljas,

möjligheten för anhörigaatt bli personliga assistenter bort,att tas-

ingen assistansersättning föratt utgår nattdygnsvila,-

personlig assistans inte beviljasatt för personlig omvårdnad samt-

personlig assistans inteatt beviljas för hemtjänstsituationer.-



allmännaUtredarens överväganden54

i avsnittåterfinnsredovisning alternativöversiktlig dessaEn av

oreglerade och delvisvissaförsökt ringa inhar jagavsnitt 6I att
landsting kunnatkommuner ochkostnadsminskningaroförutsedda som

ingår dock inte iassistansreformen. Dessatillgodoräkna sig genom
eventuella framtidaunderlag förskallbesparingarna utan ses som

och kommunerna.kostnadsregleringen mellanförhandlingar statenom

kostnadseffektivitetKostnadskontroll och

förslag tillskall utredningen ... lämnadirektivenframgåttSom av
effektiva drivkraftertydliga ochi regelsystemetförändringar attgersom

Utredningen skallhuvudman....kostnader påinte överstyra annan
leder till kostnadskontrollentill åtgärderförslagockså lämna attsom

förbättras.

ansvarsfördelningen mellan och kommunernanuvarandeDen staten
förskjmotiv för kommunernastarka ekonomiskainnebär mycket att uta

fråganassistansreformen. gällertill via Detkostnader t.ex.staten om
verksamhetergruppbostäder, assistans i särskildaassistans ipersonlig

funktionshindrade.för psykisktsamband med insatseroch i

konstruktionassistansersättningens inteochdeladeDet ansvaret ger
att kostnadseffektivt,incitament för bedriva verksamhetenheller några

finansiering inte följs åt.för och verksamhet Enligteftersom ansvaret
finns därför mycket starka skäl för kommunenbedömning detmin att

assistans.huvudman för all personligskall bli

förstärka kontrollen olikajusteringargivetvis möjligtDet är att genom
fortsatt huvudmanna-under förutsättning statligtregelverket även avav

fall utbyggd kontrollapparat ochkommer i så krävaskap. Detta att en
grundläggande problemenförsäkringskassorna. Deförstärkta resurser

kostnadsförskjutningar huvudmanmotiv för tillmed starka annan
kontrollera kostnader belastar någonde motivenliksom attsvaga som

dock kvarstå.skulleannan

också tydligt betona försäkringskassorna vidvill härJag även ettatt -
huvudmannaskap sig tillbibehållet kommer behövastatligt att anpassa-

kostnadsram för assistansersättningen direktivenden begränsade som
har regeringen i kompletteringspropositio-innebär. Som tidigare nämnts
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för 199596 aviserat utgiftstak för kostnader, däriblandettnen statens
inom socialförsäkringsområdet. fortsattEtt delat kan därföransvar
tillsammans med ökade krav på kostnadskontroll vid försäkringskassor-

incitament till kostnadsförskjutningar i den andra riktningen,ävenna ge
från till kommunerna. Försäkringskassornastaten får motiv för att
bedöma enskildas ansökningar assistansersättning i underkant förom att
undvika statliga kostnader för assistans med hänsyn till sina ekonomiska

Detta enligt min bedömning,är, ytterligare motiv förramar. ett att
kommunerna bör bli huvudman för all personlig assistans.
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bedömning vilkaUtredarens6 av

förutsättnin gäller förar som
besparingsa ternativen

omfattande besparingskravEtt

syftar omfattningenNedanstående räkneexempel till illustrera detatt av
besparingsbeting, utredningen har. Exemplen bygger på den för-som
enklade förutsättningen endast variabel av antaletatt en personer som

beviljatsbeviljats assistansersättning, antalet timmar som per person
förändrasrespektive ersättningen timme kan åt gången. De visarper

fördels konsekvenserna besparingen bara kostnaderstatensom avser
assistansersättning och dels vilken besparing krävs hänsynnär ävensom

alternativkostnader uppstår itill de kommunerna. Resonemangettas som
vidbygger på antagandet kommunernas alternativkostnader vissaatt

uppgårbesparingsalternativ till 60 besparing påstatensprocent av
assistansanslaget.
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förTabell. Kostnader räkneexempelassistansersättning -

TimAntal Ersättn Kostnadm
Årvecka timme mkrersättn

LSS-prop. 000Prognos 7 40 170 2 475

kompletteringsprop.Prognos
l99495zl50 6 800 66 160 7003

Utfall 95-10-16 6 250 68 162 3 580

Assutrednzs direktiv 8502

Räkneexempel

6 800 160l 2 850x
x5020

2 66 160 2 850x
x 1902 0765

3 666 800 2 850x
x12249

förstaDet exemplet visar timmarantalet måste sjunka till 50 iatt
genomsnitt för årskostnaden på assistansanslaget skall hamna inomatt

850 mkr. När ñnansieringsprincipen2 hänsyn till ochtasramen
kommunala alternativkostnader krävs de sjunker till 20 timmar.att

assistansstatistikJämfört Riksförsäkringsverketsmed för oktober 1995
innebär minskning i genomsnittdet med 18 respektive 48 timmaren per
vecka och person.

Det andra exemplet visar kostnadstaket för kostnader kanatt statens
hållas antalet med löpande beslut minskar till 190.5 Detom personer
innebär minskning med 1 060 jämfört med statistiken fören personer
oktober kommunala1995. Om alternativkostnader skall beaktas kan
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endast 2 076 beviljas ersättning. skulle innebäraDetpersoner en
minskning med 4 174 jämfört med läget i oktober 1995.personer

tredje exemplet,Det slutligen, visar kostnadsmålet föratt statens
kostnader i direktiven uppnås timersättningen, den endaom som
förändringen, sjunker från nuvarande oktober 1995 162 kronor per
timme till kronor122 timme. Om sänkning timersättningenper en av
skall kompensera hela besparingskravet, alternativkostnadernanär även

får timersättningenbeaktas, inte högre cirka 50 kronor.änvara

Besparingar på assistansanslaget leder till
ökade ikostnader kommunerna

utredningensl direktiv utgångspunkten för förslagenatt är attanges
...den årliga kostnaden för för assistansersättning inte fårstaten
överstiga 2 850 mkr. Dessutom skall ñnansieringsprincipen tillämpas
i relevanta delar.

berörsPersoner inskränkningar i till personlig assistansrättensom av
blir hänvisade till alternativa insatser enligt LSS ocheller SoL. LSS är

pluslag kompletterar, inte lagstiftning.ersätter,en som men annan
Den enskilde kan därför välja ansöka berörda insatser enligt såvälatt om
SoL enligt LSS.som

För nettobesparing skall uppstå måste princip kommunensatt en som
kostnad för den insats enligt LSSSoL personlig assis-ersättersom
tansassistansersättning lägre enligt LASS. Det krävsän statensvara
sålunda kommunerna fattar beslut insatser till lägre kostnad.att om en

Vilka andra insatserstödformer finns då för de går mistepersoner som
assistansersättningen Nedan visas vilka tidigare insatserom som

assistansreformen helt eller delvis har Insatser kanersatt. som nu
omfattas rättighetslagstiftningen LSS har markerats. Samtliga dessaav
insatser kan, framgått, erhållas enligt SoL.ävensom
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Hemhjälp
Personlig assistans
Avlösarservice LSS
Ledsagarservice LSS
Anhörigvårdare-ersâttning
Kvälls- och nattpatrull

LSSBostad särskild servicem
Trygghetslarm
Resursperson i barnomsorg
Elevassistans

LSSFamiljehemsplacering
LSSKorttidsvistelse

LSSKorttidstillsyn
LSS‘Dagcenter

SocialstyrelsenRiksförsäkringsverket visathar cirka 80att procent av
med assistansersättning hösten 1994 hade någon insats enligtpersonerna

SoL fleraunder hösten 1993. Många hade insatser. vanligasteDe
insatserna hemhjälp anhörigvårdare-anställning. tredjeoch Varvar

fjärdehade någon de insatserna. Var hade trygghets-person av person
larm och femte antingen ledsagarservice, avlösarservice ellervar person
personlig assistent enligt Ungefär sjätte beviljadSoL. var person var
korttidsvistelse-tillsyn eller daglig verksamhet och hemsjukvårdsbi-
drag.

Personer i framtiden eventuellt mister till personlig assistansrättensom
kommer hänvisas till ovanstående insatser. Hemhjälp i kombinationatt
med nattpatrull ocheller trygghetslarm kommer till del ersättaatt stor

Ävenpersonlig assistans. olika former kommunala anhörigbidragav
kommer aktualiseras. insatser reglerasDessa i SoL. Det innebäratt att
kommunerna vid behovsprövningen inte endast hänsyn till dettar

försäkringskassanindividuella behovet vid bedömninggörsom av-
assistansbehov också bedömer i vilka former biståndet skallutan ges.-
Vidare bedöms behovet kan tillgodoses på Man dåsätt. vägerannatom
bl.a. in anhörigasnärståendes insatser, generella åtgärder och om
behovet kan tillgodoses huvudmanlagstiftning. Mingenom annan
bedömning detta kommer tillleda restriktiv prövningär att att en mer

Fr.o.m. 1996 skallden januari omsorgsverksamheten inom samtliga landsting1
ha huvudmannaskap.övergått till kommunalt
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behoven och till rationella, mindre personalkrävande insatser.av mer
Den tidigare refererade undersökningen kommunala beslutav om
insatser och omfattning för förlorat till assistanser-rättenpersoner som
sättning vid fyllda 65 år pekar i den riktningen.

Samtidigt kan efterfrågan på andra LSS-insatser ledsagar- ochsom
avlösarservice, boende med särskild service m.fl. förväntas öka.
Rättigheterna i LSS så utformade de innebärär den enskildesatt att
önskemål insatsens utformning omfattningoch blir utslagsgivande.om
Ledsagar- och avlösarservice dock insatser intermittentär av mer
karaktär jämfört med personlig assistans, vilket pekar på insatsernaatt
blir mindre omfattning.av

Jag har i avsnitt 5 redovisat två besparingsalternativ, där kommunerna
i enlighet med fmansieringsprincipen bör kompenseras för kostnaderna
för alternativa insatser enligt LSS och SoL. Det gäller dels be-ett
hovskrav på 40 timmar vecka forän till personlig assistansrättmer per
dels helt undanta barn under 16 år frånatt den Sammantageträtten.
bedömer jag kommunernas kostnader föratt alternativa insatser enligt
SoL ocheller LSS för dessa skulle cirka 60motsvaragrupper procent

vissa de besparingar redovisas i avsnitt 7 och bilagaav bil. 2av - -
sker på föranslag assistansersättningstatens inskränkningarnasom om

genomförs. Bedömningen grundar sig bl.a. på antagandet hemtjänstatt
enligt SoL blir huvudalternativ för mångaett mister tillrättsom person-
lig assistans. Som framgått bedöms hemtjänstbehov påovan annan
rättslig grund personligän assistans, vilket kan innebära färre timmar
i genomsnitt. Kommunerna har dessutom flera insatser och insatskombi-
nationer erbjuda den enskildeatt medan försäkringskassan bara kan
erbjuda enda insats. Detta möjliggör flexibel och rationellen en mer
användning de Vidare kansammantagna förutsättasav resurserna. att
enskilda personlig assistans inte längrepersoner, möjligtom är ett
alternativ, sänker sina anspråk vad gäller antalet timmar, eftersom
personlig assistans attraktivär insats. Anhöriga kan också återen mer
komma på sig oavlönadatt ta större arbetsbörda, i de fall inteen man
vill de andra insatser erbjuds.acceptera som

Enskildas prioriteringar inför framtida förändrade förutsättningar kan
inte förutses fullt LSS ocksåär lagstiftningut. där kommunernasen ny
och domstolarnas tillämpning och tolkning långt i frånännu tydlig.är
I avsnitt 7 därförgörs beräkningaräven utifrån bedömningar om

respektivealternativkostnader på 45 75 procent.
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varandraBesparingarna överlappar

olikakombinationkrävsredogörelsenframgårSom avenovanav
i direk-besparingsmåletför nåassistansreformeninskränkningar i att

överlappakommeralternativende olikainnebär atttiven. Det att
mindredärför blirbesparingseffektensamlade änoch denvarandra att

besparingar krävsYtterligareför sig.alternativen beräknasnär var
överlappningar.för sådanaför kompenseradärför sini atttur

följasochförutsesmåste kunnaBesparingarna
UPP

olika huvud-komplicerat medingår iAssistansersättningen systemett
bidragolika formerinsatsreglerarflera lagar samtmän, avsammasom

effekteri kanelementförändringersättningar. En systemetoch ett geav
konsekvenseroförutsebarasvåröverskådliga ochmeddelar,i andra som

följd.

omsorgsbehov påochbedömning vård-allbyggerDessutom av
enskildes situation.denlagstiftningen ochindividuella tolkningar avav

utsträckninggäller ifinns inte. Dettasanning ävenobjektivNågon stor
förarbetenochLSSLASS, där lagtextenligtassistansärenden stortger

såvälgällertolkningar detför olika avgränsanär attutrymme personer
skall täcka.vilka behov insatsentill insatsenberättigadeär somsom

Riksförsäk-ochtidigare SocialstyrelsenliksomRiksrevisionsverket har,
fram tillkommaolika bedömare kanfunnit belägg förringsverket, att

omfattning i likartadebedömningar behovetsvarierandemycket av
riktlinjer och policy. Dettaregler,med ledningärenden även sammaav

försäkringskassornas handläggare.för ochkommunernasgäller både

besparingsalternativ så långt detsökabör ärEn strävan att somvara
talar förbesparingar. Detförutsägbaranågot såmöjligt innebär när

personkretsen ochellerbegränsartydligtpåalternativ, sätt t.ex.ettsom
fasta på bedöm-framför alternativtimersättningenreducerar tarsom
tolkar regler ocholika handläggareförutsätterochningskriterier attsom

enhetligt.riktlinjer
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Assistansersättningen har avlastat kommuner
och landsting kostnader

Som redovisats i avsnitt har4 i enlighet finansierings-medstaten
principen minskat det generella statsbidraget till kommunerna med l
730 mkr eftersom det finansiellastaten förtog assistans-ansvaret
ersättning enligt LASS. Beräkningen grundade sig på antaganden attom
detta skulle omfatta 6statens 800 tidigare haftansvar personer som
kommunala insatser imed genomsnitt cirka 32 timmar ochper person
vecka till kommunal kostnad i genomsnitt cirka 164 kronoren om per
timme. Någon motsvarande ekonomisk reglering mellan ochstaten
landstingen med anledning assistansersättningen genomfördes inte.av

Antalet med assistansersättning har först i slutetpersoner 1995av
sig 6 800närmat och den genomsnittliga ersättningen för assistans-en

timme ligger fortfarande något lägre vadän vid denantogssom
ekonomiska regleringen mellan och kommunerna.staten Däremot har,

framgått, Socialstyrelsen och Svenska kommunförbundetsom i varsin
uppföljning i slutet 1994 bekräftat det antagande gjordesav som attom

beviljats assistansersättningen tidigarepersoner erhöllsom kommunala
insatser motsvarande cirka 32 timmar vecka.per

Den ekonomiska regleringen har således byggt på vissa antaganden som
för åren 1994 och 1995 inte har infriats fullt ut.

Målet med insatserna enligt LSS den enskildeär skall haatt möjlighet
leva självständigtatt och oberoende andra. Utgångspunktenav är,

dessutom insatsen personlig assistansatt alltid bör alternativprövas som
för barn och ungdomar till bo utanför föräldrahemmetatt och för vuxna

bo på institution. vårdhematt Utflyttningen från och psykiatriska
kliniker skall enligt intentionerna också underlättas med personlig
assistans.

Den lagstiftningen har således möjligheteröppnatnya för enskilda att
byta tidigare kommunala insatser,ut kollektiva boendeformer,t.ex. mot
statlig assistansersättning.

Jag har nedan exemplifierat och försökt ringa in vissa oregleradeatt och
oavsedda kostnadsminskningar kommuner och landsting kunnatsom
tillgodoräkna sig assistansreformen. Dessa dockgenom inteutgör
besparingar på den statliga assistansersättningen. Det ligger inte heller
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ekonomiskatill denställninguppdragmittför attinom taramen
handikapprefor-införgjordeskommun,ochmellanreglering stat som

beaktandeiregleringentidigaretagit denhellerdärför inteharJagmen.
anledningmedkompenserasbörhur kommunernaberäkningenvid avav

betänkande.dettaibesparingsalternativen

förkostnaderminskadefåttassistansreformenharKommunerna genom
särskildmedinstitutionboendeskolasärskola,ielevassistanst.ex.

gruppbostad ochutvecklingsstörda,förvårdhemservice, vuxna
funktionshindradeför psykisktinsatserboendeformeröppnaanpassade

harKommunernaslutenvården.psykiatriskafrån denskrivs utsom
inte behövtkostnader bl.a.sinaminska attockså kunnat mangenom

särskildautbyggnadförochplanertidigarefullfölja avprognoser
i ställetharBehovenservice.särskildmedbostäderochboendeformer

statligmedboendeiassistanspersonligtillgodoses egetkunnat genom
finansiering.

omdeñ-kostnadersinaminskatockså attharkommunerNågra genom
kunnatharsågruppbostäder. Påbefintliga sättdöpaellerniera manom

iassistansersättningtillförfinnsbegränsning rättdenundvika som
finnsgruppbostad. Detfår iboenskilde intedennämligenLASS, att

gäller bestämmadetutgå ifrånkriterierenhetliga när attinte några att
servicebostad,vadrespektivegruppbostad ärvad t.ex.är ensomsom en

skälåberopaskulle kunnaförsäkringskassornakriterierdvs. somsom
kostnadsförskjutningaroavseddasådanabidrar tillavslag. Dettaför att

kan göras.

heladärkommunal regiiservicebostäderexempel påfinnsVidare
boende medåtassistenterpersonligablivitpersonalgruppen en

skriftligen meddelathadåenskilde kanassistansersättning. Den
allanamngivna40valthanförsäkringskassan t.ex. sompersoner,att

Ävenassistenter.personligatill sinaservicebostadeninomarbetar etc.,
misstankarriktigt.formellt väcksförfarande attsådant är omettom

föriställetpersonalbudgetenhetensfinansierarassistansersättningen
intentioner.lagstiftningensenligtassistanspersonlig

motsvarandeochhemsjukvårdsbidragslopade sinalandstingflestaDe
Ädelreformen ytterligareDärefter hari kraft.träddemedsambandi att

lagregle-ickehemsjukvårdsbidraget,slopatoch kommunerlandsting en
hemmet,sjukvårdsuppgifter iutför vissaanhörigaersättning tillrad som

assistenter kanpersonligaassistansreformen ochhänvisning tillmed att
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utföra dessa insatser och försäkringskassan. Vidare harersättas vissaav
sjukvårdsinsatser, tidigare utfördes sjukvårdspersonal ochsom av
finansierades sjukvårdshuvudmannen, övertagits personligaav nu av
assistenter och i viss utsträckning finansierats försäkringskassan.av
Riksförsäkringsverket har överklagat socialförsäkringsnämnds beslut i
några ärenden, i vilka den enskilde sedan tidigare fått omfattande

fråninsatser sjukvårdshuvudmannen. Riksförsäkringsverket har
motiverat sina överklaganden med besluten omfattar för mångaatt
assistanstimmar därför assistansen täcker insatserävenatt som
sjukvårdshuvudmannen bör stå för. Några vägledande domar finns ännu
inte.

Det bl.a. Socialstyrelsen påpekat,är, svårt beräkna denärmareattsom
kostnader kommuner och landsting på detta sluppit. Nedansättsom
redovisas dock några exempel på kostnadsförskjutningar kansom ge
viss indikation på omfattningen. Något material från barnomsorgen
finns inte tillgå.att

Det finns cirka 500 barn1 och ungdomar mellan och7 21 år med
assistansersättning omfattas skolanssom av ansvar.

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU har genom
enkät till urval sina medlemmar kunnat konstateraett deen av att av

drygt barn i400 urvalet berörda assistans i skolan hade 20som var av
blivit uppmanade söka den statliga assistansersättningenprocent föratt

skoltiden Assistans i skolan, RBU november 1995, stencil.

Uppgifter från Socialstyrelsen, Statens Institut för Handikappfrågor i
skolan SIH, dag 21 enkäten till försäkringskassorna samt ovan-
nämnda frånenkät RBU tyder vid samlad bedömning på 75en att

dessa barn och ungdomar har elevassistansprocent i genomsnitt 25av
timmar vecka och i genomsnitt 10 20samt attperson procent av-
skolans elevassistans omvandlats till assistansersättning. Det innebär en
förskjutning kostnader från kommunerna till på mellan 20 ochav staten
40 mkr år.per

Min bedömning, med ledning uppgifter från Socialstyrelsen ochav
Riksförsäkringsverket, är med 100 timmarsatt änpersoner mer
1 123 i oktober 1995 assistansersättning, tidigare hadepersoner
hemsjukvårdsinsatser i genomsnitt 84 timmar veckaper som nu-
omvandlats till assistansersättning. Det innebär förskjutningen av

3 15-1387
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frånkostnader landstingen övertagit hemsjuk-och kommuner som
vårdsansvaret till på mellan cirka 40 och 80 mkr.staten

Slutligen bedömer jag, med ledning uppgifter utflyttning fråndenav om
gruppbostäder till boende med assistansersättning skett inomeget som
Stockholms län, kostnadsminskningen för kommunersamtliga iatt
landet och med assistansersättningi kommunala gruppboen-att ersätter

iden uppgår till storleksordningen 30-50 mkr.

Ovanstående exempel visar assistansreformen avlastat kommuner ochatt
landsting kostnader. Hur dessa har dock inte varit möjligtärstora att

omfattandebedöma analyser frågan.utan mer av
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7 Besparingar för minskaatt
kostnaderna

Inledning

Nedan redovisas antal besparingsalternativ,ett sammanvägda och med
hänsyn till kostnader för kompensationentagen till kommunerna i
enlighet med finansieringsprincipen. Besparingseffekterna har beräknats
brutto vilken besparing sker på anslag för assistansersättningstatens-

och vilken besparing återstår konsekvensernetto förnär kommuner-- -
kostnader beaktats. En utförligare redovisningnas antaganden ochav

beräkningsmetoder redovisas i bilaga 2. Beräkningar har gjorts föräven
alternativen isolerat, dvs. respektive alternativ det endasom om vore

genomförs. Dessa redovisas i bilaga bil. 3.som

Jag vill inledningsvis återigen framhålla besparingsalternativenatt är
relevanta både vid fortsatt statligt huvudmannaskap ochett vid ett
eventuellt kommunalt. Besparingsalternativen bör i princip också kunna

utformning huvudmannaskap. Underges samma oavsett punkt 3
redovisas dock viss skillnad i utformningen beroende på huvud-en
mannaskapet.

Det finns osäkerheter i beräkningarna.stora Den personliga assistansen
har endast varit i bruk i knappt två år, varför det mycket svårtär draatt
slutsatser hur den fungerat i olika avseenden. Utredningens tidsramom
har också omöjliggjort framtagande primärdatat.ex. journaler,av ur
kommunala insatser särskilt sådana retroaktiv Jag harmm., natur.av
därför istället valt i bilaga redovisa beräkningsgrundernaatt i detalj,

underlag för fortsatt beredningett och beräkning.som

De besparingsalternativ redovisas i det följande är:som

bl Ersättningen timme schabloniseras och sänks till 145 kronorper
i 1995 års priser.
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hushållsmedlemmarför anhöriga2 Aktivitetsersättningen ärsom
aktivitetsersättning-hälftenreduceras tillpersonliga assistenter av

assistenter.för icke-anhörigaen

först fr.o.m.personlig assistans inträdertill3 Den enskildes etträtt
vecka.timmaruppgår till 40hjälpbehov, änmer persom

personligtill assistans.från4 Barn under 16 år undantas rätten

gymnasieskola inklusi-personlig assistans i grund- och5 Rätten till
upphör.-verksamhet och barnomsorgsärskola, dagligve

kostnaderna för den personli-Sammantagna alternativinnebär dessa att
kan sjunka med 900enligt LASS,assistans, i dag regleras caga som

för alternativ-förutsättning kompenserasmkr under kommunernaattav
kostnader under punkterna 3kostnader nuvarandemed 60 procent av

och 4.

timmeschablonersättning 145 kronor och-enEtt alternativ till peromen
schablonisering 150nedre timmar vecka40gräns ärom omenper

kombinationenkronor 50 timmar. Denoch nedre gräns gersenareen om
besparingseffekt den förra.ungefärsammantaget somsamma

med syftetUnder redovisas antal möjligheterpunkterna 6 9 attett-
enskildes till personlig assistans. Deoch förtydliga den rätt äravgränsa

eftersom låtit sigdock inte kostnadsberäknade, detta inte medgöras
någon rimlig säkerhet.

hushållet betonas starkare6 Anhörigas för det gemensammaansvar
i lagstiftningen.

definieras lagstift-Innehållet personlig assistans i7 i begreppet
ningen.

8 Tillämpningen s.k. nålsögat bekräftas.detav

bedömningen i9 kraven för barns behov uttrycksDe särskilda av
lagen.
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I avsnitt diskuteras hur kostnadskontrollen9 kan förbättras i framtiden.
kontrollenAtt förbättras ytterligare förutsättningär för kostnader-atten

inte, besparingar, skall bli högre vadtrots har beräknat.änna staten

Konsekvenser för enskilda

Som tidigare assistansenbedömer jag den personligasagts haftharatt
oerhört positiv betydelse för svårt funktionshindrade och för svårten

funktionshindrade barn och deras föräldrar. Handikapputredningen
visade i sina studier och analyser på betydande brister inom samhällets

svårt funktionshindrade och i samhällets stöd till föräldraromsorger om
och andra anhöriga.

I den mån redovisade begränsningar till personligsom rättenovan av
assistans genomförs för med hjälpbehov inteettpersoner som-
överstiger 40 timmar vecka, för barn under 16 år inom diverseper samt
kommunala verksamheter kommer tidigare brister återigen uppstå,att-
åtminstone delvis. finnsDet skäl genomförandetatt anta att av
assistansreformen ändrat på attityder, bedömningar hjälpbehov samtav
organisation och utförande insatser till svårt funktionshindrade.av
Införandet LSS innebär självklart också förändring jämförtav storen
med tidigare. Sammantaget talar detta för bättre stöd vadett än som var

ävenfallet före assistansreformen begränsningar Men samtidigtgörs.om
det uppenbartär nämnda begränsningaratt skulle innebäraovan

försämringar jämfört imed dag för dem berörs. Till detta kommersom
naturligtvis det faktum den personligaatt assistansen ochöppnat nya
tidigare oanade möjligheter till bra liv för många svårt funktionshin-ett
drade och inte minst för många hårt belastade föräldrar till svårt
funktionshindrade barn, vilket delvisgör återgång till tidigareen
förhållanden svår.extra

1 Ersättningen timme schabloniseras ochper
sänks till 145 kronor i 1995 års priser

Nuvarande situation

Nuvarande medgersystem få assistansersättning inomatt en
total 180 kronor timme 1995. Inom dennaram om per ersättsram
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arbetsledning ochförkostnaderadministrationskostnader inklusive
vidpersonliga assistenternaförutbildning omkostnader desamt resor,

30 kronorsammanlagt högstmedkultur- och nöjesaktiviteter etc. per
timme.

utförd assistans-kostnadenuppskattade 1991Handikapputredningen per
efter påpekandenLSS höjdes,propositionentimme till 120 kronor. I om

beloppet tillkooperativ,handikapporganisationer ochframför allt från
gjordes.kostnadsberäkningen Föri prisläge170 kronor 1992 års när

Riksförsäkringsverket detförslag frånpåfastställde regeringen1994
och för 1995till 176timme kronormaximala ersättningsbeloppet per

maximibeloppet kronor timme.gäller 180 per

assistanstimme har,förersättningenDen genomsnittliga somen
cirka kronorstatistik, ökat från 150framgått Riksförsäkringsverketsav

Ändringen i §oktober 5 i162kronor i 1995.i juni till drygt1994
för kommuneröppnade möjlighetenföreskrifterRiksförsäkringsverkets

för samtligagenomsnittlig timkostnadoch kooperativ beräknaatt en
förstället beräknaassistansersättning under året ifår attpersoner som

enskild för sig.för varjeoch redovisa kostnader person

assistansen harförkontroll kostnadernaBeräkning, redovisning och av
vid tillämpningenförorsakat administrativa svårigheternade största av

försäkringskas-för såvälgällerassistansreformen. konstaterandeDetta
skillnadarbetsgivare.för övriga Denkommuner och stora somsor som

mellan 126 och 207spännviddfinns mellan olika kommuner ennu -
utredningensför assistanstimme enligtkronor beräknade kostnaderi en

enligtövriga arbetsgivareurvalsundersökning dag och mellan21 är,-
beräk-effekt mängd olikamin bedömning, i allt väsentligt en av en

harför kommunernaningssätt från arbetsgivarnas sida. Mycket talar att
ochgenomsnittliga dessa beräknasungefär lika kostnaderstora om

redovisas på likartat sätt.

Vilken besparing göraskan

förschablon lika allaTimersättningen bör med enhetligutgå en
uppgifterutgå strikt från aktuellaassistansanordnare. Nivån bör om

inklusive semestertillägg och socialagenomsnittslön för vårdbiträden
administrativarimligt föravgifter. Vidare bör schablonbeloppingå ett

otillfreds-beräkning dessaRutinerna och kontrollkostnader. för ärav
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ställande och medverkar till driva kostnaderna. Det administrati-att upp
påslaget bör därför kunna sänkas allvarligava föravsevärt utan men

verksamheten.

Till förgrund min bedömning schablonersättningen föratt assistans-en
timme kan fastställas till kronor145 i 1995 års prisnivå ligger lönesta-
tistik från Svenska Kommunförbundet förhandlings-och Kooperationens
organisation KFO inventering lönersamt och administrativaen av
kostnader utredningen gjort inom för urvalsundersökningensom ramen
dag 21. Utredningen har dessutom fått del omfattandeta ettav
material vad gäller löner och ersättningar för personlig assistans i de
många skrivelser inkommit från försäkringskassorna. Förutsättning-som

för och beräkningar den enhetliga schablonersättningenar redovisasav
i bilaga

Årskostnaden för assistansersättningen beräknad med ledning av
Riksförsäkringsverkets assistansstatistik för oktober 1995 6 250

68,40 timvecka 163,72 krtim 3personer 640 mkr. Om timersätt-x ärx
ningen till 145 kronorsätts blir årskostnaden i stället 3 224 mkr.
Besparingen blir således 416 mkr. Alternativet innebär inga nya
åligganden för kommunerna.

Varför minskad och schabloniserad ersättning

Enligt min bedömning justeringarär i timersättningen den minst
komplicerade åtgärden för reducera kostnaderna föratt assistans-
reformen. Kostnaderna kan här sänkas några brukareutan behöveratt

från insatsen.utestängas Mycket talar också för det finns luft iatt
beräkningen timersättningen. Nuvarandeav inget incitamentsystem ger
för återhållsamhet beträffande lönesättning och administrativa kostnader
förenade med assistansen. Det inbjuder till avtalsnarare generösaom
lönevillkor och till beräkna kostnadsersättningaratt i överkant eftersom

tredje står förpart kostnaderna.statenen - -

Jag vill samtidigt påpeka detta besparingsalternativ,att liksom de
följande, självklart innebär ambitionsnivån i vissatt mån sänks. I detta
fall gäller det assistenternas utbildning och handledning, den enskildes
möjligheter anställa denatt vill lönekravperson nivånman oavsett samt
på aktivitetsersättningen för assistenten. Alternativet innebär också ett
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assistansanordnaresandraochpå kommunersrationaliseringskrav
administration.

förberäkningsrutinenförändraalternativaflera sätt attharJag övervägt
val finnsavgörandekostnaderna. Ettminskasyfteitimersättningen att

kontrollappara-ochdetaljregleringenradikalt ökasidanåmellan att ena
ersättningenschabloniserasidanandraeller åför att stramaten upp --

föredradockalternativet attärmöjligt. Det avså långt senaresom
skäl.ekonomiskaochadministrativa

utredningensvisar30-kronan,administrationsdelen,gällerVad
kommuner,försäkringskassornatilldag 21 attenkätundersökning

beräknargenomsnittiassistansanordnarekooperativ och externannan
den högstadvs.timmepå 30 kronoradministrationskostnad peren

gäller devadspridningmycketförekommermöjliga. Däremot storen
varierarSåadministrationsersättningen.i t.ex.ingårdelposter som

föradministrationlokalochcentral-försåvälkostnaderna som
timme.kronor20och cirkamellan 0utbildningocharbetsledning per

frånutgåttassistansanordnarnaförefalladärförDet kan omsom
därtilldelposterna än attoch30 kronormaximala mananpassat snarare

ochdelposternaolikaför dekostnaderrealistiskaberäknahar försökt
administrationskostnad.samladsummerat en

lönenivåerexempel påockså många21dagenkätutredningensI ges
ersättning förinklusivevårdbiträdeslöngenomsnittlighögt över

avgifter. Densocialasemesterlönlagstadgadarbetstid, samtobekväm
månads-vilkettimme,kronorcirka 133till motsvararuppgår enpernu

arbetsvec-40-timmarsmedheltidsanställningvidkronorlön på 20014
anställdaassistenterför personligamedianlönenka. Så avärt.ex.

respektivecirka 145serviceorganisationrespektivekooperativ annan
kommunalt personligaanställdaförMedianlönentimme.150 kronor per

fjärdedeldenförMedianen136 kronor.cirkaassistenter lägre,är av
kronordock 147i kommunernahögsta lönerna ärmed deassistenterna

högst 178pålönerkommunalaredovisasenkätsvarentimme. I somper
000cirka 19påmånadslönvilkettimme,kronor motsvarar enper

kronor.

administra-ochoptimerar lönarbetsgivareexempel påVidare finns att
förhindrar,reglerna intetionskostnader på sätt, men somett som

mellanskillnaden mellanomvandlaravsikten. Manknappast varit
förtak sådananuvarandeochadministrativa kostnaderredovisade
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kan lönedelenPå såtimme till lönemedel.utgifter 30 kronor sättper
totalersättningen kronorför 180höjas inom för maximibeloppetramen

flera exempelpåför har också uppmärksammatstimme 1995. Jagper
arbetsgivare utnyttjat lönenkooperativa och privatanär argumentsom

för brukare assistenter från kommunerna.rekrytera ochatt

förefaller således hakonkurrens mellan olika assistansanordnareDenna
inneburit ökade kostnader för och försäkringskassorna.staten

beräkningaråterfinns schablon på 150 kronorbilaga 2 också påI peren
timme.

Övriga kommentarer

propositionen ...assistansersättningen i princip skall baserasI attanges
på assistenternas sociala avgifter ochlönekostnader, varmed lön,menas

vårdbiträdeslön. Därtillsemesterersättning. Utgångspunkten skall vara
bör omfattningadministrationskostnader i viss beaktas. Detäven är
viktigt det tillskapas rutiner för utbetalning assistansersättningenatt av

fall arbetsgivareenkla och smidiga. de den enskilde självIär ärsom
måste ersättning betalas så han kan avlöna assistenten och klaraattut
övriga omkostnader själv ligga med pengar...attutan ute

En enhetlig schablonersättning på kronor timme ligger i linje145 per
med intentionerna det strikt utgår från genomsnittligattgenom en
vårdbiträdeslön rimligaoch omkostnader beaktats. En enhetligatt
schablonersättning innebär förenkling administ-dessutom avsevärd ien
rativt hänseende.

Mitt besparingsalternativ vad gäller för timersättningenschablon kanen
innebära vissa arbetsgivare privata fårföretag och kooperativatt t.ex.
svårare få verksamheten bära sig. Möjligheterna för den enskildeatt att
brukaren själv kunna välja bland olika arbetsgivareassistan-att

blir fallsanordnare i så mindre. Det kan också bli svårare för brukaren
själv välja och rekryteralåta rekrytera assistenteratt attgenom ramen

för lönesättningen begränsas.
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2 Aktivitetsersättningen för anhöriga
hushållsmedlemmar personligaärsom
assistenter reduceras till hälften av
aktivitetsersättningen för icke-anhöriga
assistenter

Nuvarande situation

Inom för administrationskostnaderna, 30-kronan, skall ävenramen
ersättning för omkostnader för de personliga assistenterna vidrymmas

kultur- och nöjesaktiviteter l utredningens enkätundersökningetc.resor,
medianvärdet för den beräknade förersättningen assistenternasvar

omkostnader cirka kronor5 assistanstimme. För den övervägandeper
delen de assistansberättigade hade omkostnaderna för assistenternaav
beräknats till mellan och2 kronor7 assistanstimme. Sammaper
ersättning gäller den personlige assistenten utomståendeoavsett ärom
eller anhörig.nära

Vilken besparing kan göras

Omkostnadsersättningen skulle påverkas den minskade och schablo-av
niserade timersättning kronor145 redovisats besparingsal-om som som
ternativ i föregående avsnitt. I den detaljerade redovisningen bilaga 2

hur den schablonen beräknats, ingår ersättning för assistenternasav
omkostnader med belopp på 3 kronor timme. Enligt min bedöm-ett per
ning bör detta ersättningsbelopp kunna halveras till 1,50 kronor för
assistanstimmar utförs anhöriga. Det skulle innebärasom av en
besparing på 4 mkr. Utgångspunkten för beräkningen andelen timmarär

utförs anhöriga assistenter enligt utredningens enkätundersök-som av
ning. Förutsättningar och beräkningar redovisas i bilaganärmare

Varför lägre ersättning för omkostnader för
anhöriga hushållsmedlemmar personligaärsom
assistenter

Jag utgår från det normala i familjerelation olika aktiviteteratt är atten
genomför tillsammans betalas med hushållets medel. Omsom man egna

med assistansersättning villt.ex. ochgöra med sinen man taen resa
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hustru sin personliga assistent bör inte, mening,enligt min lika storsom
omkostnadsersättning utgå han i stället väljer utomståendesom om en
assistent. Detta besparingsalternativ förutsätter vissa justeringar i
försäkringskassornas redovisningssystem för assistansersättning.

3 enskildes tillDen personlig assistansrätt
inträder först fr.0.m. hjälpbehovett som
uppgår till 40 timmar veckaänmer per

Nuvarande situation

syfteEtt assistansersättningenmed socialförsäkringen skallär att
avlasta kommunerna kostnader för svårt funktionshindrade. I propositio-

fastställdes behovet assistans skall uppgå till i genomsnittattnen av mer
20 timmar vecka för skallän kunna beviljas assistans-attper en person

ersättning enligt LASS. Personer med tidsmässigt mindre omfattandeett
behov har ansöka hos kommunenrätt personlig assistans enligtatt om
LSS. Något motiv för just 20 timmar vecka valtsatt övre gränsper som
för den kommunala finansieringen lämnas inte i lag eller förarbeten.

I Riksförsäkringsverkets assistansstatistik för oktober fanns1995 6901
assistansersättningmed beslut 40 timmarpersoner t.o.m.om upp per

vecka. Alternativet berör också de cirka 500l harpersoner som
beviljats personlig assistans enligt LSS kommunen.av

Vilken besparing kan göras

Ett besparingsalternativ minimigräns förär personlig assistans vidatt en
40 timmar vecka införs.per

Alternativet innebär bruttobesparing med 602 mkr. När hänsyn tilltasen
eventuella kommunala kostnader för insatser enligt LSS och SoLnya
innebär alternativet nettobesparing med 197 mkr. Beräkningen,en som

redovisas i bilaganärmare utgår från Riksförsäkringsverkets
assistansstatistik för oktober 1995 med korrigering för timersättning-att

enligt145 kronor föregåendeär punkt. Enligt statistiken finns 1 690en
med beslut 40 eller färre assistanstimmar. berörsDessutompersoner om

de idagäven har beviljats personlig assistans kommu-sompersoner av
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uppskattat derasharvecka. JagLSS 20 timmarenligt t.o.m. peruppnen
förenligt LSS 1994statistik insatserledning SCB:santal med överav

och kostnaderbeslutade timmarantalvissa antagandengjortsamt om
innebär förbesparingsalternativetbruttobesparingDentimme. somper

kostnadermed kommunernashar sedan reduceratsoch kommunerstat
framgått ioch SoL. har,enligt LSS Jagalternativa insatserför som

till personligalternativkostnaderbedömt kommunernasavsnitt att
assistanskostnaden.60assistans är procent av

Assistansenpå kvalitativa grunder.bedömspersonlig assistanstillRätt
betaldaBeviljade och timmarutformat stöd.personligtskall ettvara

funktionshindrade.utförda timmar hos denidentiska medförutsätts vara
Minsina assistenter.själv kunna väljafunktionshindrade skallDen

behovetkvalitetskriterier också förutsätterbedömning dessaär attatt av
färre timmar ochJuomfattande och sammanhängande.assistans bör vara

assistansanordnarenkrav pådestofler tillfällen under dagen större att
utnyttjas förkanså assistenternasamordnaschemalägga insatsen att
förgäller hemtjän-villkorfunktionshindrade, dvs. påflera somsamma

uppsplittrade behov kanomfattande och tidsmässigtmindreFörsten.
avlösarservice,framför allt ledsagar- ochLSS-insatser,också andra som

Därföralternativ. kanlika uttalat personanknutna,inte är ett envara
rimligtför insatsen personlig assistansminimigräns i timmar ettvara

besparingsalternativ.

just timmar vecka harbör ligga vid 40Bedömningen gränsenatt per
bilagai direktiven. I 2besparingskravetgjorts bakgrundmot av

minimigränser 30 respektive 50också beräkningar pååterfinns om
timmar vecka.per

minimigränsenhuvudmannaskap innebärVid fortsatt statligt ettett
för såför arbetakraftigt ekonomiskt incitament kommunerna attatt

behovmöjligt bedöms hamånga funktionshindrade ett somsom
incitamentvecka. Ett motverka dettaöverstiger 40 timmar ärsätt attper

för enskildesfortsätter ekonomiskt ansvarig denkommunenatt att vara
praktiskttill 40 timmar. Detta kan lösasbehov och med attgenomupp

får betala andel kostnadentill försäkringskassan visskommunen aven
förför Ovan har kommunens kostnaderinsatsen till och med 40 timmar.

personliga assistansen beräknats till 60alternativa deninsatser till
använda här, sånaturligtDet kan attatt procentsatsprocent. sammavara

försäkringskassan 60bli skyldig medkommunen skulle ersättaatt
förstakostnader för de 40 timmarna.kassansprocent av
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Övriga kommentarer

En minimigräns med syftet assistansersättning skallstämmer att vara
förbehållet med svåra funktionshinder och de allra störstapersoner
behoven. För assistansbehovmed timmar40t.o.m.personer upp per

blirvecka alternativet insatserandra ej personlig assistans enligt LSS
eller SoL. Insatser enligt SoL kan innebära fårbrukaren betala avgiftatt
enligt kommunens hemtjänsttaxa. Försäkringskassan skall ompröva
Vårdbidrag och handikappersättning vid förändrade förutsättningar.
Personer, går miste personlig förassistans och vilka desom om

insatsernaalternativa innebär minskad hjälptid, kan sålunda fåen
Vårdbidrag och handikappersättning uppjusterade.

Allmänt kan besparingsalternativet innebära anhöriga tillatt personer
inte uppfyller det högre, behovskravet får återta störreettsom nya,

vârdansvar och ökad arbetsbörda från samhället. Anhöriga arbetatsom
personliga assistenter kan i stället ansöka kommunalsom om

anhöriganställning-ersättning. Beroende på kommunens policy och
anställningsvillkor kan det innebära inkomstbortfall.ett

4 underBarn 16 år undantas från tillrätten

personlig assistans

Nuvarande situation

l oktober 1995 hade 253 barn1 under 16 år beviljats assistansersättning.
I LSS-propositionen finns, jag redovisat i avsnitt skrivningarsom

kan tolkas högre krav skall gälla vid bedömning barnsattsom som av
till assistansersättning.rätt l Riksrevisionsverkets studie och i kontakter

med utredningen har försäkringskassornas handläggare redovisat detatt
innebär vissa problem bedöma och beräkna barns behov personligatt av
assistans bl.a. det gällernär särskilja assistansbehovet från vadatt som

normalt föräldraansvar.är Det inte ovanligtett försäkringskassor-är att
bedömer ansökningar från barn restriktivt bl.a. med hänvisning tillna

propositionen och många ansökningar avslås. Dessaatt avslagsbeslut
har sedan ofta ändrats till den enskildes fördel förvaltningsdomstolav
vid överklagning.
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Vilken besparing göraskan

Ett besparingsalternativ barn under 16 år undantas från tillär rättenatt
personlig assistans. Bruttobesparingen på assistansanslaget beräknas till
448 mkr och nettobesparingen kostnader i kommunerna förnär nya-

kanalternativa insatser för barn beaktas beräknas till 152 mkr år.per-
Beräkningen redovisas i detalj i bilaga 2. beräkningenFör gäller enligt
tidigare punkter den föreslagna schablonersättningen 145 kronor per
timme drygt 400 barn förlorar till personlig assistansrättensamt att om
behovsgränsen vid timmar40 vecka. Alternativa insatser harsätts per
beräknats kosta kommunerna motsvarande 60 kostnaden förprocent av
assistansen.

Varför undanta barn från till personligrätten
assistans

Alternativet kan besparingsåtgärd motiveras med det faktum attsom
Handikapputredningen föreslog nedre åldersgräns på 16 år för tillrätten
assistansersättning. Handikapputredningen hänvisade till vårdbidraget

befintligaoch till redan stödformer elevassistans i skolant.ex. samtsom
till övriga insatserrättigheterde utredningen föreslog. Regeringensom
följde inte handikapputredningens förslag, i skrivningar uttryckmen gav
för uppfattningen insatsen personlig assistans bör förbehållenatt vara
barn eller flera funktionshindermed svåra och mycket omfattandeett
behov under hela eller del dygnet och för vilka detstor av ansvar som
föräldrar har enligt föräldrabalken i kombination med avlösarser-t.ex.
vice, barnomsorg och skola inte till.räcker Som framgått tendensenär

försäkringskassornas avslag med hänvisning till propositionen oftaatt
förvaltningsdomstolarnaändras vid överklagningar. Riksrevisions-av

verket har i sin tidigare nämnda rättsfallsanalys kammarrättsdomarav
kommit till slutsatsen barns behov assistansersättning kommeratt attav

vilketbedömas på grunder kan leda till ökningsamma som vuxnas, en
antalet barnärenden.av

Jag har i likhet med Handikapputredningen valt lägga åldersgränsenatt
vid framför16 år allt med hänsyn till reglerna för bl.a. Vårdbidrag och
förtidspension i socialförsäkringen. Jag medvetenär andraävenattom
åldersgränser kan diskuteras hänvisningmed till skollagen och annan

förändradlagstiftning. En åldersgräns påverkar också besparingens
omfattning.
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Övriga kommentarer

många barnfamiljerFör har personlig assistans inneburit förbätt-stora
ringar livssituationen. Försvinner möjligheten till personlig assistansav
innebär det begränsning familjernas valfrihet. Det finns riskstoren av
för föräldrar och barn åter blir hårt uppbundna till varandra.att

Alternativet innebär också föräldrarnas möjligheter till avlastningatt
och yrkesarbete försämras. Utredningen fåtthar fleraannat rapporter
från och kvinnor i och med assistansreformen har kunnat återgåom som
i yrkesarbete efter i många år ha vårdat sina svårt funktionshindradeatt
barn i hemmet.

Samtidigt det vanligt föräldrar, i förstaär hand mödrarna,att är
anställda personliga assistenter åt sina barn. Utredningenssom
urvalsundersökning, dag visar21 , föräldrar utför cirka 50att procent

det totala antalet assistanstimmar för barn under 16 år. Alternativetav
innebär således inkomstkälla för många föräldrar skulle bortfalla.att en
I stället finns möjlighet tidigare ansöka kommunal anhörig-att som om
anställning andra LSS-insatser ledsagare, avlösarservicesamt om som
m.fl.

5 Rätten till personlig assistans i grund- och
gymnasieskola inklusive särskola, daglig
verksamhet och barnomsorg upphör

Nuvarande situation

Enligt enkätundersökningen dag 21 uppgick antalet beviljade
assistanstimmar i dagliga verksamheter, för dem beviljats sådansom
assistans, till 35 samtliga beviljade assistanstimmar. Enligtprocent av
Riksrevisionsverkets fallstudier hade hälften de deltogav personer, som
i någon daglig verksamhet, beviljats assistansersättning för den tiden.
Försäkringskassornas handläggare hade ofta bedömt den enskildesatt
behov omvårdnad vad huvudmannenpersonalenstörre än iav var
verksamheten kunde tillgodose.
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Vilken besparing göraskan

besparingsalternativEtt ingen beviljas förpersonlig assistans tidär att
i grund- och gymnasieskolan inklusive särskola, barnomsorg, daglig
verksamhet enligt sig LASS eller LSS.vare

Den totala besparingen vid detta alternativ har här beräknats till 162
mkr. När hänsyn till kommunala kostnader innebär alternativettas nya

nettobesparing med mkr. detaljer hänvisas till bilaga133 För 2.en
Grunden för beräkningen efter justering för tidigare alternativ, cirkaär,
3 700 mellan 16-64 år med assistansbehov högreär änettpersoner som
40 timmar vecka och timersâttningen kronor. Alternativet145ärper
leder dels till förlorar tillantal helt personligrättenatt ett personer
assistans eftersom de hamnar under 40-timmarsgränsen assistanstim-när

i verksamheter till fårräknas bort, dels antalatt ettmar personer en
reduktion antalet assistanstimmar motsvarande beviljad tid iav

kommunalaverksamheter. Inga alternativkostnader beräknas i detta
alternativ för tiden i eftersom alternativetverksamheter, inte innebär
några åligganden för kommunerna.nya

Alternativet innebär också samhällelig besparing eftersom möjlighe-en
till dubbelbemanning upphör.terna

Varför inte personlig assistans i verksamheter

Alternativet kan formuleringarmotiveras med i propositionen med
innebörden personlig assistans inte skall elevassistans iersättaatt
skolan eller ordinarie personal på dagcenter.

Övriga kommentarer

Brukare inte längre får ha med sig personlig assistent till exempel-som
vis skola eller daglig verksamhet förlorar kontinuitet i assistansen och
inflytandet den situationen i verksamheten minskar. Stödetöver egna
knyts till verksamheten föri stället till individen. Praktiska problem
uppstår också den enskilde något skäl lämnabehöver verksam-om av
heten oplanerat. Enligt uppgifter från handikapporganisationer m.fl. har
assistansreformen flerinneburit funktionshindermed svåraatt personer
har kunnat delta i särskilda verksamheter.
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funktionshindradesvårt kan utanförAtt delta i dagliga verksamheter
hemmet innebär också avlastning för anhöriga. fall där just denlen
personliga assistansen förutsättning för den enskildes deltagandeär en
blir konsekvensen möjligheterna till avlastning minskar.att

Alternativet innebär förtydligande ochansvarsgränsernaett av
behovsbedömningen underlättas klarare riktlinjer.genom

För vissa kan bortfall assistanstimmar i verksamhet öppnapersoner av
möjlighet till högre handikappersättning vid omprövning enligt gällande
regler.

6 Anhörigas för detansvar gemensamma
hushållet betonas starkare i lagstiftningen

Nuvarande situation

Enligt gällande regler skall assistansbehovet i princip endast prövas
utifrån den enskildes funktionshinder och hänsyn till denutan att tas om
enskilde lever eller i hushållsgemenskap med makemaka,ensam
förälder, barn m.fl. Enligt Riksrevisionsverket förekommer ivuxna
praktiken olika bedömningar försäkringskassorna.vid Vissa handläggare

inte bedömningen skall påverkas den funktionshindradeattanser av om
bor själv eller tillsammans familjemedlemmar.med Andra handläggare

dock detta bör beaktas. På några kassor har internaattanser tumreg-
lerschabloner formulerats för hur hushåll kan påverkagemensamt
behovsbedömningen.

Varför betona anhörigas ansvar

Enligt min mening det rimligt hänsyn tillär föratt ta att ansvaret
hemmets skötsel för deär ingår i hushållgemensamt ettpersoner som

behovet assistansnär Det innebär timantalet förprövas.av att
funktionshindrade lever i hushållsgemenskap skulle kunna minskassom

hänvisningmed till detta. Detta gäller då också anhöriga
hushållsmedlemmar anställs personliga assistenter.som som
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Riksrevisionsverket har redovisat två domari sin i vilkarättsfallsanalys
kammarrätten möjligheterna antalet assistanstimmarnedprövat sättaatt
med hänvisning till hushållsgemenskap. anhöriga i dessa fallDe var
dessutom personliga assistenter. Resultatet kammarrättens prövningav
kan dock tolkas LSS och LASS inte möjliggör sådanattsom en
begränsning. därför det avslutande avsnittetJag har i lagstift-om
ningskonsekvenser redovisat möjlighet till lagändring i LSS för atten

skall kunna hänsyn till anhörigas för dettaman ansvar gemensamma
hushållet vid behovsbedömning. tillvägagångssättEtt för nåannat att

syfte kan i LSS markera anhörigas skallatt attsamma vara ansvar
vid behovsbedömningbeaktas med hänvisning till § i LSS7 sägersom

behov inte...om deras tillgodoses på sätt.annat

7 Innehållet i personligbegreppet
assistans definieras lagstiftningeni

Nuvarande situation

finnsDet ingen explicit angiven definition begreppet personligav
assistans i LSS eller LASS. l LSS-propositionen redovisatsgörs, som
i avsnitt vissa preciseringar i allmänna mycket vidatermer gersom

för bedömning till personlig assistans och hur mångarättenramar av
assistanstimmar behoven kan motsvara.som anses

Enligt LSS-propositionen har rörelsehinder,även utanpersoner men
med omfattande funktionshinder,psykiska till personlig assistans.rätt
Riksrevisionsverket har dock i sin granskning funnit 90närmareatt

dem beviljats assistansersättning hade någon formprocent av som av
rörelsehinder. Det också, framgått i fåavsnitt medär som personer
enbart funktionshinderpsykiska har sökt assistansersättning. Isom
Riksförsäkringsverkets tidigare nämnda inventering samtliga.av
ansökningar i januari 1995 hade 4 de sökande bedömtsprocent av som

med i huvudsak psykiska funktionshinder. Riksrevisionsver-personer
kets granskning och från försäkringskassorolika tyder pårapporter att
kassorna hittills ofta avslagit sådana ansökningar med hänvisning till att
den enskilde i fysisk mening kan klara vardagliga funktioner och att
behovet motiverandeaktiverande insatser ingår iinte personligav
assistans tillräckligeller inte omfattning.har Någon enhetlig rättspraxis
för hur bedömasdessa skall finnsbehov inte.ännu
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Varför definiera begreppet personlig assistans i
lagen

Som bl.a. Riksrevisionsverket konstaterat finns motsättning mellanen
utformningnuvarande LSS och kravet på kostnadskontroll. Lagstifta-av

formulerathar få begränsningar för lagen flexibeltpå sättattren ett
skall täcka olika individuella behov och individuellt utformat stöd.
Samtidigt innebär det enskilda handläggare fåkan svårtatt avgränsaatt
personkretsen och insatsens omfattning.

bedömer därförJag lagstiftningen bör kompletteras med definitionatt en
personlig assistans bättre vägledning för behovsprövningav som ger

och beslut. Ett utkast till definition finns i avsnitt därjag11 redovisar
vissa lagtekniska överväganden.

Min bedömning det i lagen bör markerasär insatsen personligatt att
assistans skall tillgodose behov personlig praktisk hjälp. Jag tror attav
det kan bli svårt framtideni begränsa kostnadsutvecklingenattannars
i enlighet med förutsättningarna i direktiven. Riksrevisionsverket och
Socialstyrelsen har, redovisats i avsnitt antaletnoterat attsom

med enbart psykiska funktionshinder ansökerpersoner som om
assistansersättning kan komma öka till följd psykiatrireformen. Enatt av
inskränkning till personligarätten assistans till medav personer
rörelsehinder skulle dock, framgått marginelltendast berörasom ovan,
dem idag har beslut assistansersättning.som om

Jag vill dock i detta sammanhang framhålla behoven stöd ochatt av
service för många med psykiska funktionshinder är ävenpersoner stort,

de inte har fysiska funktionshinder.om

8 Tillämpningen det s.k. nålsögatav
bekräftas

Nuvarande situation

När det gäller bedöma den enskilde tillhöratt personkretsen förom
assistansersättning, dvs. har assistansbehov i genomsnittett som
överstiger 20 timmar vecka finns, redovisats i avsnitt tvåper som
möjliga tolkningar lag och förarbeten.av
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De flesta försäkringskassor assistansersättningbedömer till medrätten
stöd det de hjälp för klara sinbehovensynsättet är näraatt attav
hygien, för sigklä eller klä sig, för inta måltider eller föratt att attav
kommunicera med andra skall uppgå till i genomsnitt 20änsom mer
timmar Om försäkringskassan finnervecka. enskild uppfyllerattper en
det kravet, i dagligt kallattal nålsögat, i andra behovprövas ett steg

assistansytterligare i andra situationer.av

En tolkning förmöjlig kravet till assistansersättningrätt är attannan av
den enskildes samlade behov personlig assistans, försåväl de näraav
behoven i andra situationer där kvalificerad hjälp behövs, skallsom
uppgå till i genomsnitt 20 timmar tolkningvecka. Dennaänmer per

givetvis möjligheter för fler fåväsentligt assistans-öppnar attpersoner
ersättning.

Riksrevisionsverkets rättsfallsanalys visar kammarrätterna i sinaatt
utslag tillämpat bägge dessa tolkningsmöjligheter och någon enhetligatt
rättspraxis således inte föreligger.ännu

Varför bekräfta tillämpningen det s.k.av
nålsögat

Om praxis skulle utvecklas innebär till assistans-rättenatten som
ersättning den enskildes samlade behov kan betydligt flerprövas mot

få till insatsen okontrolleradoch risken förökarättpersoner en
kostnadsutveckling. därförJag har bedömt finnsdet goda skäl, bl.a.att

bakgrund de skärpta kostnadskraven, bekräfta den tolkningmot attav
de flesta försäkringskassor redan tillämpar. Ett utkast till lagänd-som

ring innebär de behoven hjälp för klara sin hygien, förnäraatt attsom
klä sig eller klä sig, för inta måltider eller för kommuniceraatt att attav

med andra skall i första nålsögat, redovisas i avsnittprövas ett steg,
1

Detta skulle kunna antingen alternativ till den högreettses som
behovsgräns timmar40 vecka för till personlig assistansrättom per som
jag tidigare redovisat besparingsalternativ 3, eller ettsom som
komplement införs samtidigt högre behovsgräns.som som en

Enligt min bedömning finns det hänvisningmed till besparingskraven
i direktiven mycket talar för nålsöga bör tillämpas iatt ettsom
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kombination med behovsgränsen höjs. besparing kanDenatt som
uppnås höjd behovsgräns timmar i praktiken40 hargenom en om
beräknats med utgångspunkt från nålsöga på 20 timmar vecka,ett per
eftersom det den tillämpning de flesta försäkringskassorär som
använder.

frågaEn gäller vid vilket antal timmar vecka sådantettannan per som
behovskrav för de behoven bör läggas. Orsaken till antalnära att ett
försäkringskassor med hänsyn till gällande förhållanden har bedömt att
nålsögat bör 20 timmar vecka den också gällerär gränsenattvara per
för statligt kostnadsövertagande enligt LASS.

Min slutsats nålsöga, bör ligga vidär 20 timmaratt ett som nu, per
vecka. innebärDet behovsbedömning personlig assistansatt en av
innehåller två delar, dels prövning nålsögat och dessutomen av en
prövning det samlade behovet skall överstiga 40 timmarav som per
vecka. Ett antal fått beslut försäkringskassor, intepersoner, som av som
tillämpar nålsögat, riskerar förlora till assistansersättningrättenatt
vid omprövning.en

Ett alternativ vid 40-timmarsgräns för generellär tillatt rättman en
personlig assistans också tillämpar nålsöga på 40 timmarett per
vecka. Detta innebär dock kraftig inskränkning personkretsen.en av
Många idag harbeslut mellan 40 och 60-70personer som emotom upp
assistanstimmar vecka skulle vid samlad bedömning riskeraper atten
förlora sin till assistans eftersom derasrätt assistansbehov i de nära
behoven inte når 40 timmar vecka.överupp per

9 särskildaDe kraven för bedömningen av
barns behov uttrycks i lagen

Nuvarande situation

För närvarande erhåller cirka 1 250 barn assistansersättning. Som
framgått det fler vad kunde förväntas.är än I förarbetena till LSSsom
antyds högre behovskrav skall förgälla barn jämförtatt med Ivuxna.
avsnitt redovisas4 rättsfallsanalys Riksrevisionsverket har gjort.en som
Den visar bl.a. kammarrätterna med ledningatt nuvarande lagstift-av
ning inte någon skillnad på barnsgör och behov vid prövning.vuxnas
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Varför uttrycka särskilda iför barnbehovskrav
lagtext

Jag har tidigare redovisat besparingsalternativ under punkt 4ett som
innebär barn under 16 år frånundantas till personlig assistans.att rätten
Om det besparingsalternativet inte genomförs, bedömer jag detatt
behövs lagändring förtydligar vilka krav skall gälla fören som som
barns till personlig assistans. Den lagändringen frånbör utgårätt ovan
refererade skrivningar i propositionen med innebörden högreatt
behovskrav skall förgälla barn jämfört förmed Ett motiv denvuxna.
ändringen den angivna slutsatsen i Riksrevisionsverketsär ovan
rättsfallsanalys.

Vilken blir den samlade besparingseffekten

I den samlade besparingen följandehar beaktats:

1 Ersättningen timme schabloniseras och sänks tillper
145 kronori 1995 års priser.

2 Aktivitetsersättningen för anhöriga hushållsmedlemmar ärsom
personliga assistenter reduceras till hälften aktivitetsersättning-av

för icke-anhöriga assistenter.en
3 Den enskildes till personlig assistans förstinträder fr.0.m.rätt ett

hjälpbehov uppgår till 40 timmar vecka.änsom mer per
4 Barn under 16 år undantas från till personlig assistans.rätten
5 Rätten till personlig assistans i grund- och gymnasieskola inklusi-

särskola, daglig verksamhet och barnomsorg upphör.ve

Summa bruttobesparingar blir 416 4 417 185 448 119 43+ + + + + +
1 632 mkr. dennaAv 447 mkr besparing1 på assistansansla-ärsumma

och 185 mkr besparingar för kommuner.get

Summa nettobesparingar blir 416 4 417 185 282 123 448+ + + +- - -
296 119 43 29 902 mkr. Jag har, framgått, uppskattat+ + som-
kommunernas alternativkostnader itill genomsnitt 60 procent av
besparingen på det statliga anslaget för assistansersättning. I tabellen
nedan redovisas besparingseffekten vid antagandenäven om en
alternativkostnad på 45 respektive 75 procent.
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Tabell
Besparingar + respektive mkr olikaalternativkostnader vid- iangett
tänkbara procenttal avseende alternativkostnader.

45% 60% 75%

Justering1 timmersättning 145 +416 +416 +416

2 Lägre 0mk.ers. För anhöriga +4 +4 +4

3 Ingen 40 tv LASS +417 +417 +417ass.

3 Ingen 40 tv LASS +185 +185 +185ass.

3 A1t.k0stn. tv40 LASS -212 -282 -353

3 AlLkostn. 40 tv LASS -123 -123 -123

4 Ingen assistans till barn +448 +448 +448

4 Alternativkostnad barn -222 -296 -369

5 Ingen assistans i verksamheter +119 +119 +119

5 verksamheterIngen assistans i +43 +43 +43

5 Alternativkostnad verksamheter -22 -29 -36-

Summa bruttobesparing 632+1 632 632+1+

Summa nettobesparing +1 053 +902 +751

l Avser ärenden där till assistans upphör följdrätt attsom en av
assistansbehovet inte överstiger timmar20 vecka tillnär rättper
assistans i verksamheter upphör.

Till detta kommer vid kommunalisering besparing på 35 40 mkren en -
på Riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas administration.

För belysa ytterligare variationer på besparingsalternativenatt ovan
redovisas här också möjligheten låta schablonersättningen någotatt vara
högre 150 krtimme i gengäld, för ändå uppnåattsamt att- -
besparingsbetinget, höja minimigränsen för till personlig assistansrätt
till timmarvecka.50
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Tabell
respektive alrernativkostnader mkr vid olikaBesparingar + - iangett

tänkbara procenttal avseende alternativkostnader.

45% 60% 75%

timersättning1 Justering 150 +305 +305 +305
för2 0mk.ers. anhörigaLägre +4 +4 +4

3 Ingen 50 tv LASS +753 +753 +753ass.
50 tv LSS3 Ingen +185 +185 +185ass.

3 A1t.kostn. tv50 LASS -370 -493 -616
3 tvAltkostn. 50 LSS -123 -123 -123

till4 Ingen assistans barn +392 +392 +392
barn4 Alternativkostnad -188 -250 -313

5 Ingen assistans i verksamheter +116 +116 +116
verksamheter5 Ingen assistans i +38 +38 +38

5 Alternativkostnad-verksamheter1 -19 -25 -31

bruttobesparingSumma +1 793 +1 793 793+1
Summa nettobesparing 093 +902+1 +710

ärenden där till assistans upphör följdAvser rätt attsom en av
assistansbehovet inte överstiger 20 timmar vecka tillnär rättper
assistans i verksamheter upphör.
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Andra8 alternativ har prövatssom

detta avsnitt redovisas besparingsalternativ,I antal diskuteratsett som
under utredningens gång, jag olika skäl ändå inte bedömtmen som av

framkomliga. villJag dock redovisa dem översiktligt, eftersomsom
alternativen också framförts från olika håll utanför utredningen.

finansierar förstaKommunen de timmarna20

Nuvarande situation

Kommunen beslutar finansieraroch insatsen personlig assistans för
har assistansbehov 20 timmar vecka.ett t.0.m.personer som upp per

Om behovet personlig assistans bedöms 20 timmarstörre änav vara per
vecka kan den enskilde ansöka statligt finansierad assistansersätt-om
ning enligt LASS försäkringskassan.hos Beviljas ansökan övertar staten
hela kostnadsansvaret för insatsen dvs. från första assistanstimmen.
Denna ansvarsfördelning innebär ekonomiska motiv för kommunerna att
förmå så många möjligt söka assistansersättning enligtattsom om
LASS.

Övriga kommentarer

förslagEtt framförts försäkringskassan skall debiteraär attsom
kommunen för förstade timmarna20 för samtliga medpersoner
assistansersättning. Statens kostnader på assistansanslaget skulle då
minska cirkamed 000l Mkr.

Fördelen alternativetmed framför allt innebärdet minskadeär att
ekonomiska motiv för kommunerna dels försöka påverka bedömning-att
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assistansbehovet för överstiger timmarden enskilde så detta 20atten av
vecka dels omdefiniera till personlig assistans.andra insatserper

åligganden förNya kommunerna skall dock räknas in i besparingskravet
i enlighet med finansieringsprincipen. Den avgörande nackdelen är
därför, enligt min bedömning, kostnaderna endast flyttas frånatt staten
till kommunerna nettobesparing.och därfördet inte sker någonatt

avsnitt redovisasI 7 besparingsalternativ med nedre förgränsett en
till personlig assistans 40 timmar vecka. För undvikarätten attom per

slags negativa ekonomiska incitament föreslås där kommu-attsamma
vid fortsatt delat huvudmannaskap, blir skyldiga betalaett attnerna, en

del förkostnaden förstade 40 timmarna.av

Om denna förändring inte genomförs och huvudmannaskapet ävenom
fortsättningeni delas mellan och kommun bör kommunerna görasstat

betalningsskyldiga för förkostnaderna de första
20 timmarna för framtidamotverka oönskade kostnadsförskj utningar.att

Ett tak fastställs för hur många
assistanstimmar kan ersättassom

Nuvarande situation

Det finns inget förtak hur många assistanstimmar kan beviljasövre som
den enskilde.

Övriga kommentarer

Ett tak kan införas för hur många assistanstimmarövre enskilden
kan beviljas vecka. För 900 mkr dvs. helaattperson per spara

besparingskravet enligt direktiven med detta alternativ måste taket sättas
vid cirka 65 timmar vecka bortser från kommunalaper om man
alternativkostnader och mellan 20 och 30 timmar veckaper om man
beräknar kommunens alternativkostnader till 60 besparingenprocent av
på assistansanslaget. En besparing på 450 mkr, besparingsbeting-halva

förutsätter enligt motsvarande förutsättningar .tak föret, övreett
beviljade timmar cirka 90 respektive timmar vecka.55om per
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finnsDet uppenbar för antal med många assistans-risk att ett personer
timmar konsekvens besparingsalternativet skulle tvingas flyttasom av
från boende till institution för den beräknade nettobesparingeneget att
skall uppfyllas.kunna I någon utsträckning ocksåkan personlig
assistans med tekniska hjälpmedel vis vid lyft och förflytt-ersättas ex
ning.

Den avgörande nackdelen med detta besparingsalternativ enligt minär,
bedömning, det strider den intentionengrundläggande iatt mot
assistansreformen; assistans i första hand skall insats föratt vara en

med de allra behoven. En övergripande socialpolitiskstörstapersoner
ambition också institutionsboende skall undvikas och medär att ersättas

boende. funnitJag har inte det förenligt med mitt uppdrageget anpassat
ifrågasätta dessa grundläggande politiska mål.att

Ingen assistansersättning till
anhörigahushållsmedlemmar

Nuvarande situation

Enligt undersökningen dag utförs21, drygt 30 samtligaprocent av
beviljade assistanstimmar anhöriga assistenter. Drygt 80 procentav av
anhörigtimmarna utförs någon delar hushåll med den enskildeav som
förälder, syskon, makemaka, sambo etc.. barnFör och ungdom under
16 år täcker anhöriga 55 timmarna. Dettanärmare procent motsvararav

330 mkr på anslag till assistansersättningen.statensca

efterKort reformen i kraft kom från försäkrings-trättatt rapporter
kassorna LASS kom i konflikt med skatte- och arbetstids-attom
lagstiftning funktionshindrade anställde anhöriga inär regi.nära egen
Detta ledde till riksdagen beslutade assistansersättning inte skallatt att
utgå funktionshindradeden själv arbetsgivare förär personligom
assistent, med vilken han lever i hushållsgemenskap. Denne måste
istället anställas kommunen eller assistansanordnare. Arbetsti-av annan
den för privatanställda assistenter skall begränsas i enlighet med
gällande lagstiftning.

Flera arbetsrättsliga problem kvarstår dock. förekommerDet att
anhöriga anställda 40 timmar veckaär personlig assistent ochper som
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ocksåhar Det förekommerdessutom heltidsarbete. attett annat
för sitt barnssinföräldrarmakar två olika arbetsgivareanställda hosär

veckamakes behov och så kan arbeta 80 timmarpå sätt per som
personlig assistent sitt finns exempel på barn,i hem. Det äveneget som

i anställda personlig assistent åtgår skola och samtidigt är som en
förälder.

Övriga kommentarer

besparingsalternativ, redovisats i avsnitt barn ochEtt de är attsomav
till personlig assistans. Därmedungdom under 16 år undantas från rätten

föräldrar personliga assistenter åtskulle också möjligheten för att vara
försvinna. frågan starkarebarn avsnitt behandlasI attomegna samma

lagstiftningen.betona anhörigas för det hushållet igemensammaansvar
bilaga bil. 4 föreslås också några justeringar i regelverket, bl.a.I som

ofullkomligheter.syftar till komma till med redovisaderättaatt ovan

personliga assistenterFrågan anhörigas möjligheter attom vara
reformens ikraftträ-behandlades dessutom riksdagen bara år efterettav

dande. Vissa inskränkningar gjordes då. dessa åtgärderJag attanser
tillräckliga och det inte finns skälär att tasammantagna att upp

ytterligare inskränkningar.

assistansersättning beviljas underIngen
nattdygnsvila

Nuvarande situation

Utredningens urvalsundersökning dag visar cirka21 attegen
8 samtliga beviljade assistanstimmar nattdygnsvila.procent av avser
Enligt uppgifter från försäkringskassorna har i praktiken inneburitdet
vissa problem bedöma assistansbehov under dygnsvila.att

Övriga kommentarer

besparingsalternativEtt förassistansersättning inte beviljasär att natt-
dygnsvila.



Andra alternativ har 93prövatssom

Handikapputredningen föreslog också detta. skulle liksomKommunen
tidigare finansiera föroch detta behov med hjälp boendeservi-svara av

nattpatruller, vak, larmtjänst I LSS-propositionen docketc.ce, angavs
... hjälp mycket privat karaktär,att och börav som ges av person som

den enskilde själv valt och har förtroende för, skall kunna lämnas även
under dygnsvila....

finnsDet redan i nuvarande regler inbyggt begränsning atten genom
dygnsvilan kan täckas med jour- eller beredskapstid. Det kan därför
ifrågasättas detta besparingsalternativ skulle innebär minskadeom
nettokostnader i praktiken. Jag också begränsning krävertror att en
definitioner och avgränsningar skulle bli mycket svåra tillämpaattsom
i praktisk handläggning och därmed mycket osäker besparing.utgöra en

Besparingar vissa delar den personligaom av
undantasassistansen

Nuvarande situation

Riksrevisionsverket har i sina fallstudier försökt fördela beslutade
assistanstimmar i förhållande till vilka ändamålbehov de ärsom
avsedda. Det visade sig cirka 60 de timmar kundeatt procent av som
specificeras avsåg nära personliga behov, 15 avsåg hemtjänst-procent
sysslor, 5 jour- och beredskap under lOprocent natten, procent
fritidssysselsättning inklusive ledsagning och 10 tid i dagligprocent
sysselsättning.

Personlig omvårdnad

Ett besparingsalternativ kan de nära behoven,övervägas är attsom
den personliga omvårdnaden, inte skulle ingå i personlig assistans utan

den insatsen skulle begränsasatt till stöd för utåtriktade aktiviteter som
fritid, kultur, arbetedaglig sysselsättning och för kommunicera medatt
andra. Kommunerna skulle i detta alternativ få huvudansvaret för all
personlig omvårdnad.

Jag har dock bedömt detta alternativ inte förenligt med mittatt är
uppdrag. Att undanta den personliga frånomvårdnaden personlig
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grundläggandeassistans konflikt assistansreformens målstår i klar med
aktiviteterför ochsamlat stöd alla funktionerde olikaatt ettge som

inflytandet deingår i det dagliga livet. Det för övrigt justär över nära
behoven personliga omvårdnaden kan kärnpunk-och den sägas varasom

reformen. finns inte heller någon egentligi Undantas de behoventen
aktiviteter finnspersonlig assistans kvar. För stöd i utåtriktade nämligen

redan insats enligt LSS, ledsagarservice.en annan

Övriga hemtjänstinsatser

Enligt LSS-propositionen personlig assistent ...också kunnaskall en
utföra arbetsuppgifter idag utförs den sociala hemtjänsten enligtsom av
socialtjänstlagen. Meningen inte assistenten fördock dessaär att

till alla delar skall hemtjänst. Städning, inköpdennaersättapersoner
och liknande uppgifter inte tillsammans enskildemed dengörssom som

led i det personliga stödet skall intetill honom, med vidett tas
beräkningen behovet personlig assistans....av av

I praktiken dock svårt för överblickadet huvudmannenär att om
insatsen utförs tillsammans funktionshindrademed den eller inte.

Om till personlig assistans inte medges för hemtjänstsituationerrätt som
städning, inköp och liknande innebär det den kommunala hemtjänatt

förkommer anlitas dessa behov enskilde kommeroch densten attatt att
få betala avgift till hemtjänsten för hjälpen och därmed också eventuellt
bli berättigad till högre handikappersättning. omfattningInsatsens i tid
blir sannolikt densamma utförsden personlig assistentoavsett om av
enligt LSS eller hemvårdsbiträde enligt SoL.ettav

Den personliga assistenten möjlighet utförakommer ändå haatt att en
del sysslor.dessa Personlig assistans till svårt funktionshindradeav

beviljas i allmänhet så den täcker den minimalaänattpersoner mer
tidsåtgången för den personliga omvårdnaden och övri situationer medga
aktiv assistans. personligI assistans också behovet attryms av en person
finns i närheten behov aktiv assistans skulle uppstå. Det kanom av
därmed finnas möjlighet för den funktionshindrade låta assisten-atten

utföra hemtjänstuppgifter i på behov aktiv assistansten väntan att av
skall Eftersom funktionshindradeuppstå. den sannolikt vill undvika att
betala för hemtjänstinsatser, utföraskan inom för densom ramen
personliga assistansen. kommer den kommunala hemtjänsten endast att
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anlitas det absolut nödvändigt.när är Det svårt i vilkenär avgöraatt
omfattning för hur många och med hur många timmarpersoner- per

det finns för utförande hemtjänstinsatserutrymmeperson inomav-
för beviljad assistanstid.ramen

Min samlade bedömning den kommunalaär hemtjänstenatt i allmänhet
kommer anlitas och det blir svårtatt uppnåatt besparingatt meden
detta alternativ.
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9 Kostnadskontroll och
kostnadseffektivitet

Kostnadskontrollen bristfällig ochär
incitament för kostnadseffektivitet saknas

Regelsystemet för och konstruktionen den statliga assistanser-av
sättningen mycket bristfälliga instrument incitamentoch för kontrollger

kostnadsutvecklingen och för kontroll beviljadeav och utbetaladeattav
medel används på Underrätt sätt. arbetets gång har utredningen fått en
mängd påpekanden sådana brister, både från handikapporganisatio-om

försäkringskassor och enskilda funktionshindrade.ner, Påpekandena
gäller hanterandet medel såväl i kommuner, enskilda ochav som av av
privata assistansanordnare. Riksförsäkringsverket och Riksrevisionsver-
ket har också i olika sammanhang pekat på administrativa problem och
ofullkomligheter. En del dessa brister har jag beaktat i bedömningar-av

i avsnittna

Jag vill dock framhålla det framkommit inteatt sig fusk,rörsom om
sådantäven säkert kan förekomma här precisom i andra system.som

konstruktionenDen nuvarande dock relativt förettger stort utrymme att
utnyttja påsystemet, lagstiftarensätt inteett Det faktumsom avsett. att

för inte förenatansvaret medär för utförandetpengarna innebäransvaret
också intresset kontrolleraatt riktighetenatt i medelsanvändningenav

litet.är

Oklarheterna leder sannolikt till allmän fördyring reformen liksomen av
till reformens legitimitetatt kan ifrågasättas. Jag därför det ärattanser
angeläget komma tillatt med bristerrätta i regelverket och med
möjligheterna till överutnyttjandeett reglerna.av

l bilaga 4 redovisas möjliga åtgärder i detta syfte.

Assistansersättningens konstruktion innebär också det saknasatt
incitament för bedriva verksamheten kostnadseffektivt.att faktiskaDe

4 15-1387
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timmekostnadsramassistansen inomförkostnaderna ersätts avperen
assistansanordnarenförsäkringskassan. En partpart annanen ---

skallutbildningvilkenförlön assistenten,beslutar ges m.m.somom
hantimmarantalutför detfaktisktassistentenKontrollen somattav

inteochassistansanordnaren,ocksåbetalt föreller fårhon görs avav
försäkringskassan.ekonomiska medlenför deden part ansvararsom

omfattning kan.personkretsensfrågan hurbehandlasl avsnitt 4 om
samordningsan-sikt. Kommunernaspå längreförändraskomma att nya

psykiatrireformenenlighet medfunktionshindrade ipsykisktför desvar
statligaför denkostnaderökadeväsentligtmedförakan komma att
för denbetydelsehärHuvudmannaskapet harassistansersättningen. stor

huvudmannaskap kanfortsatt statligtkostnadsutvecklingen. Ettframtida
kostnadsökningar.svårbemästradekraftiga ochförinnebära risker

kostnaderskjutafortsatt intresseha överkommerKommunerna attatt av
besparingarstarkareblikommerintresset störrepå och att somstaten

förOmkommunala sektorn.inom denmåste ansvaretgöras pengarna
incitamentendelat kommerfortsattutförandet kommeroch för att vara

dennafinnerJagfortsatteffektivitetför ochkontroll motatt svaga.vara
förgarantinden säkrastekommunalisering attbakgrund att geren

framtidaundvikavillOmokontrollerat.intekostnaderna växer man
enligtfinns dettill statlig sektorkommunalkostnadsförskjutningar från

kommunalisering.något bättreinte hellermin mening sätt än en

utgiftstak inompåplanernaavsnitt kan dessutompåpekat i 5Som jag
ekonomiskaförsäkringskassorna fårtillsocialförsäkringen leda att

från tillkostnadsförskjutningmotsvarandeincitament för statenen
huvudmannaskap.kommunalttalar förkommunerna. Detta ett

huvudman för allbör blidärför kommunenJag bedömer att ensam
förförsäkringskassornasdärmedassistans ochpersonlig överta ansvar

insatseninnebärfinansiering LASS. Detochutredningar, beslut attav
assistans-regleras i LSS och lagenhelt skullepersonlig assistans att om

skulle inteInnehållet i insatsenupphöra.LASS skulleersättning
möjligt för den enskildefortfarandeskullepåverkas. Det attt.ex. vara

fåkommunen eller ekono-få direktassistansenvälja mellan attatt av
insatsenarbetsgivare eller köpaför självmiskt stöd attatt avvara

annan.
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Kommunerna skulle således direktade kostnaderna föräven överta
assistansersättning och kompenseras härför med statsbidrag enligt
ñnansieringsprincipen.

Vid kommunalisering kan i nuläget besparing motsvarande l50en en
årsanställningar på försäkringskassorna.göras innebärDet minskade
löner inklusive personalförsäkringar på 35 40 mkr.—-

bedömerJag också kommunernas administrativa hantering inteatt ökar
vid kommunalisering. Kommunerna medverkar redan idag viden
försäkringskassans handläggning assistansärenden vidav t.ex. gemen-

hembesök och samråd vid behovsbedömning liksom i densamma
ekonomiska rutinen med kontroll och utbetalning assistansersättning.av

Förutsättningar för kommunalisering

Nedan redovisas några förutsättningar för assistansverksamhetenatt
skall kunna kommunaliseras med bibehållen inriktning och utformning.

Den enskildes ställning

Enligt direktiven skall lagstiftningens karaktär rättighetslagstiftningav
bibehållas. Vid kommunalisering förändras inte heller den enskildesen
rättssäkerhet, eftersom denna regleras på i LSS i LASS.sättsamma som
Men i praktiken finns det idag brister i hur kommunerna tillämpar
rättighetslagarna, vilket vid kommunalisering kan försvaga denen
enskildes rättsliga ställning.

LSS, liksom den tidigare omsorgslagen, saknar sanktionsmöjligheter
kommunergentemot eller anledning inte följer lagen.som av en annan

Socialstyrelsen har i den uppföljningsrapport i oktober 1995som
överlämnats till regeringen, konstaterat vissa kommuneratt vägrar att
verkställa domar enligt LSS beträffande den enskildest.ex. tillrätt
särskild boendeform. Kommunen hänvisar ofta till resursknapphet.
Regeringsrätten har dock i RÅärenden enligt omsorgslagen 1988, 1988
ref 40, slagit fast resursknapphet inte lagligatt grund förär avslåatt en
berättigad ansökan.
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Förtroendevalda.:delbetänkandehar i sittLokaldemokratiutredningen
frågan.behandlat1993:09Iagtrots SOUochdomstolstrotsvidansvar

och IagtrotsdomstolstrotsKommunalt ettdepartementspromemorianl —
laglighetsprövning Dsi målvitesansvarpersonligtförslag omom

försanktionssysteminförafråganföreslås1995:27 ettattatt om
sambandberedas iskallförvaltningsbesvärvidoch Iagtrotsdomstols-

klarläggs.och kommunernaansvarsfrågor mellanvissamed statenatt

fåfråga kandennaangelägetdet mycketbedömerJag attär en snaratt
eventuellvidställningenskildestill denlösning med hänsyn en

assistans.personligallkommunalisering av

kompensation till kommunernaekonomiskGenerell

med vadi enlighetverksamhetenkommunaliseringJag att avenanser
ekonomiskt mellanreglerasföregående skallskisserats i det statensom

föranslagetnuvarandepå detmedlensåpåoch kommunerna sätt att
kommu-tillstatsbidragetgenerellaförs till detassistansersättning över

förändringenför helaregleringenden samladeDetta utgör avner.
huvudmannaskapet.

införsfr.o.m. år 1996föreslagit detRegeringen har nytt systernettatt
landstingoch prop.för kommunerför och utjämningstatsbidrag

utjämningsbidraget tillnuvarandedetFörslaget innebär199596:64. att
invånarba-generellt,med delsföreslåslandsting upphör. Det ersättas ett

delslandsting ochrespektivetill kommunerstatsbidrag ettserat
Utjämningsbidra-landsting.respektivetill kommunerutjämningsbidrag

landstingochde kommunerekonomiskt kompenserasyftar till attget
harförhållandenskattekraft strukturellaoch sämrei frågasom om

förhållandenstrukturellaMedvillkor för landet.genomsnittetän avses
förkostnadernapåverkarfaktorerfrämst opåverkbara attsådana som

social struktur.ochbefolkningsstrukturolika verksamheteranordna t.ex.
skattekraft ochi frågaoch landstingFör de kommuner omsom

i landetgenomsnittetvillkorbättreförhållanden harstrukturella än
utjäm-ochutjämningsavgift. Utjämningsbidragetföreslås särskilden

belopp.totalt till likaningsavgiften uppgår sett stora

utformade enligtutjämningsavgiftenochUtjämningsbidraget är samma
vissa frivilligaochfrån obligatoriskahuvudsakigrunder, och utgår
från antalochlandsting,respektiveverksamheter etti kommuner
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kostnadspåverkande faktorer i respektive verksamhet eller motsvarande.
För varje kommun och landsting beräknas utifrån dessa faktorer en
teoretisk standardkostnad jämförs med den genomsnittligasom
standardkostnaden för landet helhet. Om kommunens ellersom
landstingets standardkostnad överstiger den för riket så erhålls ett
utjämningsbidrag motsvarande mellanskillnaden. Om standardkostnaden
understiger den för riket så erläggs utjämningsavgift motsvarandeen
mellanskillnaden. Systemets utformning har varit föremål för utredning
och debatt i flera år. För följa och utvärderaatt har regeringensystemet
tillsatt parlamentarisk utredning Dir 1995:118, skallen lämnasom

förändringarförslag till i fr.o.m. år 2000. Densystemet parlamentariska
utredningen har också möjlighet lägga förslag till förändringaratt
fr.o.m. 1998. Dessa förslag skall den 15 oktoberpresenteras senast
1996.

Det generella, invånarbaserade, statsbidraget till kommuner beräknas för
år 1996 uppgå till 45 000 mkr. Detta bidrag skulle, vid kommunalise-en
ring assistansersättningen, ökas med beloppav motsvarandeett statens
beräknade kostnad för assistansersättning. En sådan reglering skulle ge
alla kommuner belopp i kronor invånare.samma per

För fördelningen bidragsmedlenatt mellan kommuner skall fåav en
profil kommunernasmotsvarar relativa behov ochsom struktur frågai

den krävsövertagna verksamheten börom så också görasom en
förändring i det föreslagna utjämningsbidraget i utjämningsavgif-samt

syftar till fördelaten, frånattsom dem med små relativaom pengar
behov i den verksamhetenövertagna till dem med relativa behov.stora
Det innebär de strukturellaatt skäl har högre kostnadersom förav
assistansersättning får utjämningsbidrag.ett

Jag vill i detta sammanhang hänvisa tilläven den regeringen nyligenav
inrättade arbetsgruppen inom Socialdepartementet, bl.a. skallsom
kartlägga behovet utjämna kostnadsskillnaderatt mellanav kommuner
med anledning LSS. Gruppen skall också analysera faktorerav och
kriterier kan läggas till grund för strukturutjämningsom i linje meden
vad angivitsom ovan.

Bakgrunden till arbete det vidär utformninggruppens att detav
föreliggande förslaget till statsbidrags- och utjämningssystem inte fanns
tillräckligt underlag för föreslå strukturutjämningatt fören omsorgs-
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frånhuvudmannaskapetöverföringenbl.a. eftersomverksamhet, av
slutförd.intetill kommunerlandsting var

nämndadenbörassistansersättningenkommunalisering skerOmen av
tillförslagutformaförgrundtillliggakunna attarbetegruppens

utjämningsbidraget utjämningsavgiften såoch attikonsekvensändringar
i denbehovsskillnadertillhänsynuppnåsbidragsfördelning tarsomen

parlamenta-i denbehandlasbörFråganverksamheten. ävenaktuellahär
utredningen.riska

kompensation till kommunernaekonomiskSärskild

proposi-enligthuvudmannaskapetstatligamed detsyfteviktigtEtt var
kostnader ochhöga attenskilda kommuneravlastationen ...att

assistans intepersonligformistödomfattandetilldelning avmerav
prioriteringar.kommunalekonomiskaberoendeskall avvara

154fannsoktober 1995förstatistikRiksförsäkringsverkets personerl
Årskostnaden för assistans-vecka.timmarbeviljade170med fler än per

drygt 1,4veckatimmarbeviljats 170 ärtillersättning perperson somen
vecka,timmarbeviljats 340fall harenstakanågotmkr. I perpersonen

småfall kandessa2,8 mkr. Iårskostnad drygtinnebärvilket omen
enskildes behovdentillgodosesvårtmycketfå avkommuner att

kanProblemetberörs.drabba denkansinivilketassistans, tur som
tillhänsyngenerella bidrageti detfördelningsnycklar tarlösas med som

konstruktionsådanärende. Omenskiltkostnader ihöga ett enextremt
förkommunermening,minenligt ersättabörmöjliginte är staten,

och vecka,timmarantalvisstöverstigerassistans personett persom
innebärvecka168 timmarAssistans168 timmar. änexempelvis permer

dubbleradtimmarsnågonnågraoch dessutompå dygnetalla timmar
oktoberstatistik förRiksförsäkringsverketsledningMedassistans. av

cirkauppgå tillkompensationsådanförkostnad1995 skulle statens en
år.50 mkr per

statligrutinmässignågonbehövasskulle det intebedömningEnligt min
eftersombehovsbedömningkommunernas etc.överprövning personerav

omfattan-synnerligenhaförutsättaskantimmarmångabeviljats såsom
Ombehov.väldokumenteratochuppenbartochfunktionshinderde ett

timmartill 168kostnadernaförbetalningsansvarfårkommunerna upp
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vecka finns inte heller någon egentlig riskper för kostnadsförskjutning
från kommunerna till staten.

Konsekvenser för den enskilde

En kommunalisering innebär den personliga assistansensatt knytning
till socialförsäkringsområdet försvinner. l Handikapputredningen beto-

assistansersättningenatt socialförsäkringsförmånnas är kanen ny som
beviljas för merkostnader för personlig assistans. I propositionen
motiveras valet försäkringskassan ansvarig för assistansersätt-av som
ningen kassornasmed kompetens och erfarenhet frågor individu-om av
ella hjälp och stödbehov via Vårdbidrag, handikappersättning, bilstöd
och förtidspensionering. l den meningen kommunaliseringär en ett

från intentionerna.avsteg

Det finns också viss risk för kommunarrest eftersom kommunen inte
kanfår betala för assistansen flyttar till kommun.om man annan
Lagstiftaren har dock försökt motverka detta bestämmelsengenom om
förhandsbesked i LSS 16 2 Den innebär denst. enskilde har fåatt rätt

förhandsbesked frånett kommun, till vilken han planerar flytta,en att
vilket beslut insats och omfattningom enligt LSSom kommunensom

sannolikt skulle fatta vid eventuell ansökan.en

Det kan också finnas risk för kommuner för att slippaatt kostnader
försöker påverka den enskilde söka stöd och service iatt kommunannan

har speciellasom resurser.
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assistansersättningmellanSamordning10

respektivehandikappersättningoch
Vårdbidrag

situationNuvarande

vårdbidragrespektiveAssistansersättning och handikappersättning är
beskrivning helt ellersocialförsäkringsförmåner med förenkladsom en -

hjälpin-funktionshindrade behovgrundas pådelvis kan personers av-
satser.

frågan samordningendirektiven skall utredningenEnligt över omse
assistansersätt-Vårdbidrag respektivemellan handikappersättning och

ning.

beträffandeförsta hand situationenpunkt beskrivs iUnder denna
handikappersättningen.

förmånerna leder till ökadför den enskilde välja mellanMöjligheten att
eftersom enskilde oftastförsäkringskassorna den haradministration hos

rätten beviljade förmåner-få hur till de tidigareintresse att vetastort av
Vårdbidrag påverkas assistanser-handikappersättning respektive omna

förmånerna föränd-viss omfattning tillsättning söks i och rättenen om
i alternativ omfattning.assistansersättningen söksras enom

assistansersättning ochHur kan
handikappersättning samordnas

försäkrad, fyllt ochHandikappersättning kan till årsextonutges en som
sextiofem för fått funktionsför-innan han fyllt år avsevärd tid sinsom

omfattningsådan han i sin dagliga livsföringmåga nedsatt i aatt
tidskrävande hjälp b för kunna förvärvsar-behöver attmera av annan,

hjälpfortlöpande eljest behöver vidkän-beta behöver eller cav annan
merutgifter.betydandenas
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Vid bedömning hjälpbehov enligt Riksförsäkringsverketsbeaktas,av
föreskrifter, förutom hjälpinsatser den bundenhetgrad denäven av som
försäkrades behov medför för vårdaren. I allmänna råd 1991:4 Handi-
kappersättning enligt lagen allmän försäkring Riksförsäkrings-harom
verket rekommenderat försäkringskassan vid bedömning denatt av
försäkrades stödbehov hänsyn till kostnaderna för kommunaltar
hemhjälp till den del de kan hänföras till honom inte beaktaroch
tidsåtgången för hjälpbehovet. Om hjälpen till den försäkrade lämnas på

samhällets försorg,sätt än hjälp anhörig harannat t.ex.genom av
Riksförsäkringsverket rekommenderat försäkringskassan vidatt
bedömningen stödbehovet hänsyn till tidsåtgången för hjälpinsat-tarav

och eventuell ersättning till vårdaren inte beaktas merutgift.attsen som

Enligt praxis kan två timmars hjälpbehov dag timmardvs. 14per per,
vecka grund för handikappersättning enligtutgöra lägsta nivån 12 852
kronor år, 36 basbeloppet. En omräkning till ersättningprocentper av

timme visar då handikappersättningen hjälpbehovstimmeatt ärper per
ungefär 18 kronor 12 852728. mycket förenkladeDetta beräkningssätt
kan användas handikappersättningen endast utifrånnär beviljadär ett
hjälpbehov. När merutgifter med i bedömningen finns ingen praxistas

visar hur sammanvägningen skall ske och därmed inte hur mycketsom
hjälpbehovstimme kostar.en

Siffror från Riksförsäkringsverket visar 2 553 samtligaatt personer av
1994fick assistansersättning under också uppbar handikappersätt-som

ning med totalt 46 mkr dvs. cirka 18 000 kronor och år ipersonper
genomsnitt. Uppskattat för här förutsättningargällande 3 900 personer
etc. kan årskostnaden uppskattas till drygt 40 mkr. En sökning iny
källan visar följande: ovanståendeAv 2 553 fanns detpersoner
noteringar i 2 454 vad handikappersättningen hade grundats på,om
hjälpbehov eller merutgifter. I fall,1 168 dvs. i 47,6 fallenprocent av
hade handikappersättningen efter beslut assistansersättning grundatsom
på såväl hjälpbehov merutgifter.ett som

För få bättre möjligheter förutsekontrollera utgifter finnsatt att statens
det skäl begränsa möjligheterna laborera med handikappersätt-att att
ningpersonlig assistans.

En bestämmelse kan i det syftet införas i LSS och LASS LASSom-
skall finnas kvar innebär den har sin handikappersättningattsom som-

pågrundad merutgifter inte kan fåän personlig assistans.annat En
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begränsning i lagen 1962:381möjlighet istället införaär attannan en
får personligdenallmän försäkring AFL innebär att somom som

handikappersättning pågrundadassistans enligt LSS inte kan få
hjälpbehov.

får försorg beaktas dessaOm den enskilde insatser samhälletsgenom —
medförtill handikappersättning endast devid prövning rätt omav -

för exempelvis kommunenskostnader den enskilde. hjälpenOm avges
Eftersom tillhemtjänst förbeaktas kostnaderna hemtjänsten. rätten

oförändradhandikappersättning merutgifter skall kvarstågrundat på
i ställetpåverkas fall inte förändringen. Förändringen siktedessa tarav

på de fall där den enskilde låtit några timmars hjälp tillgodoseshar av
hushållsmedlem. Förändringen skulle innebära attt.ex personeren som

i dag har låtit timmars möjlig personlig assistans vecka inågra per
stället grunda till handikappersättning visserligen kanske förlorarrätt en
nivå i sin i åtnjutandetill handikappersättning, i stället kommerrätt men

förutsedessa timmar personlig assistans. svårt vadDet är attav som
förändringen innebär i praktiken eftersom sammanvägningen av
hjälpbehov och merutgifter komplicerad och avslutas medär en
skälighetsbedömning. fådock sannolikt någon förDet inteär att att-
behålla sin tidigare nivå handikappersättning assistans-i har avstått-
timmar utförs nivå i handikapp-enskilda motsvarande änsom av mer en
ersättning. Om den enskildes hjälpbehov bestämmelsen förändrasgenom
motsvarande högst nivå i handikappersättning kan den enskilde gåen
miste handikappersättning motsvarande högst 12 852 kronor år.om per

inträffarDetta den funktionshindrade hafttidigare lägsta nivån iom
handikappersättning förändringen förloraroch helt tillrättengenom
ersättningen.

Det finns två tänkbara situationer förstakan uppstå. denDen är attsom
enskilde avstår från handikappersättningen, får betala alla eller delen

assistanssina merutgifter själv och väljer fulltpersonlig Denut.av
enskildes hjälptimmar inklusive merutgifter med samhällskostnaden
på cirka 18 kronor timme omvandlas till assistanstimmar medper en
kostnad på cirka 162 kronor timme. Detta innebär kostnadsökningper en

145på cirka kronor timme.per

Den andra situationen kan uppstå den enskilde avstår frånär attsom
personlig assistans. Om den fåenskilde har möjlighet kommunalatt
hemtjänst omfattningi den assistans tidigare har beviljats uppstårsom

kostnadsökning för kommunerna. också ökade intäkteren men genom
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kostnader för assistans bortfaller,hemtjänsttaxan. Statens personlig men
med högre antal hemtjänsttimmar följer sannolikt högre hemtjänst-ett

och kostnader i form handikappersättning kan uppstå.taxa nya av
samhällsekonomiskt blir inte heller i denna situationdet någon
kostnadsminskning.

Vilken situation kommer uppstå flera faktorer.beroendeärattsom av
Vad den enskilde privatekonominvärderar högst eller assistansen-

enskilde från förutseKommer den avstå insatser Det svårtäratt att
därförenskildas beteende och svårt bedöma bestämmelsen skulleatt om

leda till besparing eller kostnadsökning för samhället.en

Vårdbidraget

Vårdbidrag kan till försäkrad förälder för vård barnutges ännuav som
inte fyllt år barnet på grund sjukdom, psykisk utvecklings-sexton om av
störning eller handikapp under minst månader i behovärannat sex av
särskild tillsyn eller vård. Vid bedömningen till Vårdbidrag skallrättav

beaktas sådana merkostnader uppkommer på grund barnetsäven som av
sjukdom eller handikapp.

förändringEn avseende vårdbidraget skulle visserligen på liknande sätt
kunna samtidigt möjlighet Vårdbidrag grundat enbartgöras att utgeom-
på merkostnader införs något som Riksförsäkringsverket föreslagit i-

till regeringen RFV ANSER 1995:11 med anledningrapport av
reglerna för Vårdbidrag och tillfälligföräldrapenning. Enöversyn av

viktig skillnad dock till Vårdbidrag grundas på vård-är ochrättatt
tillsynsbehov merkostnader. Här skulle problem uppståsamt närstora
det gäller avgränsningen föräldraansvarmellan personlig assistans, och
vård-tillsynsbehov. Med anledning härav föreslås ingen förändring
beträffande personlig assistans förhållandei till vårdbidraget. I avsnitt

finns istället7 besparingsalternativ minskar antalet assistansberätti-som
gade med Vårdbidrag.personer
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övervägandenlagtekniska

jag läggerförtydligandenmöjligheter tillbesparingsalternativ ochDe
regelver-befintligagenomförs, ändringar i detdeförutsätter,fram om

därförhar valtalternativa lösningar. Jagflerakan skeket. Detta genom
konkretautredningsmodell utarbeta någratraditionellenligtinteatt

ställetförfattningskommentarer. Iförfattningsförslag med tillhörande
till lagtextfår betraktas utkastvadjag framlägger närmast nysomsom

från detbesparingsalternativ. utgårmina Textennågravad avavser
försför verksamheteninnebärlösningsalternativ överatt ansvaretsom

i samband därmed upphävs.och LASStill kommunerna att

kanrad bestämmelser i LASSunderstryka det finnsvillJag att somen
konkretde frågor jagin i LSS vid sidanbehöva merav sompassas

ytterligare bestämmelserkan det finnas behovbehandlar. Vidare ett av
falljag I någraadministrativ karaktär demutövernärmast tar upp.av

lagform, ochavvägningar mellan vad kräverbehövs slutligen som
beslut förordning.kan in isålunda riksdagen, och vad tas enav som

alltså i allt väsentligt endast delMina författningsutkast bör ses som en
för fortsatta författningsmässiga överväganden. De börunderlagetav

förtill också regeringenemellertid kunna stannarnytta envara om
kommunalisering.lösning änannan

återfinns följande, behöver lagregleras,En fråga inte i det men somsom
framgå kommunen skallschablonersättningen. lagtexten börAvär att

i priser.timme kronor timme 1995 årsX kronor 145utge perper
få bemyndigande räknaRegeringen bör också riksdagen ett attav upp

prisutvecklingen. bör samtidigtmed den allmänna Kommunensumman
oförhindrad, inte skyldighet, ersättningha högreatt utgevara men om

finner det lämpligt i enskilda fall.kommunen
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Utkast till
Lag ändring i lagen 1993:387om om
stöd och service till vissa
funktionshindrade

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1993:387 stöd ochom om
service till vissa funktionshindrade

dels skall18 § upphöra gälla,att att
dels 9 och 21 § skall följandeha lydelse,att
dels det i lagen skall införas bestämmelser, 9 och 9 b §§,att nya a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

insatserna för särskilt stöd och
särskild service är

rådgivning och annat
personligt stöd ställer kravsom
på särskild kunskap problemom
och livsbetingelser för människor
med och varaktiga funk-stora
tionshinder,

biträde personlig assis- biträde personlig assis-av av
eller ekonomiskt stöd tilltent eller ekonomiskt stöd tilltent

skäliga kostnader för sådan assi- kostnader för sådan assistans,
till den del behovetstans, av

ekonomiskt stöd täcksinte av
assistansersättning enligt lagen
1993:389 assistansersätt-om
ning,

ledsagarservice,
biträde4. kontaktperson,av

5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det hemmet,egna
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

utanför det hemmetkorttidstillsyn för 12 årskolungdom över egna
i anslutning till skoldagen under lov,samt

i familjehem särskild service för ochboende eller i bostad med barn
utanför föräldrahemmet,ungdomar behöver bosom

särskilt anpassadbostad med särskild service för eller annanvuxna
förbostad vuxna,

fördaglig verksamhet i yrkesverksam ålder saknar10. personer som
förvärvsarbete och inte utbildar sig.

enligt första § gällerInsatser styck- Rätt 7iavsessom
efter förstatid det insatser enligt2 inte inteet attavser

den insatsberättigade enskildehar stycket 2 denom
fyllt 65 år. under 16 år eller harär

fyllt år, eller65
sammanlagtHar behovett

förpersonlig assistans sinav
livsföringdagliga intesom

40överstiger i genomsnitt
veckan.timmar i

Personlig enligtassistans
första stycket 2 tidinteavser
då den funktionshindrade

1.tvårdas på institutionen
tillhör kom-staten,som en
eller landsting.ettmun
Vårdas på instutitionen
drivs med bidrag frånsom

kommun ellerstaten, etten
landsting, eller

Bor gruppbostad,i en:
eller

Går skola eller särskolai
eller deltar daglig verksam-i

förstahet stycketisom avses
I
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Som kostnad för personlig assistans enligt första stycket inte2 anses
i något fall ersättning den enskilde själv lämnarsom

till någon han lever i hushållsgemenskap med, ellersom
2. till personlig assistent för arbete utförts på arbetstiden som som

överstiger den tid i 2-4 §§ lagen 1970:943 arbetstidsom anges om
i husligt arbete.m.m.

l insatserna enligt första stycket 5-8 och lO i insatsen bostad medsamt
särskild service för ingår också omvårdnad. insatsernal bostadvuxna
med särskild service för barn och ungdomar bostad med särskildsamt
service för ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktivite-vuxna
ter.

Kommentarer

förstaI stycket bortfaller under punken 2 den hänvisning till LASS som
finns i dag, eftersom LASS i kommunaliseringsalternativet föreslås
bli upphävd. deI andra och tredje styckena föreslås införda denya
bestämmelser behövs för reglera till personlig assistansnär rättattsom
inte skall föreligga. Enligt vad utvecklats i den allmänna motive-som
ringen skall detta gälla dels andra stycket under 16ärpersoner som
eller 65 år och demöver genomsnittliga behov assistans intevars av
överstiger timmar40 vecka, dels tredje stycket i ochper personer som
för sig berättigade till personlig assistans,är i den mån deras behov
tillgodoses i ordning andra samhällsinsatser. Någraannan genom av
dessa undantag föreligger redan i dag bestämmelser i 4 § LASS.genom

föraAtt dessa undantag frånöver LASS till LSS kan innebära här icke
avsedda inskränkningar till personligrätten assistans. Jag har dockav
inte konsekvensernanärmare detta.utrett av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9a§
Med personlig assistans en-

§ligt 9 första stycket 2 avses
individuellt anpassade hjälp-
insatser sär-som ges av en
skild åt den påperson som
grund funktionshindersittav
behöver praktisk hjälp med

sköta personliga hygi-sinatt
och påklädning,sinen, av-

måltider ellerinta sinaatt
kommunicera med andra. Den

har sådant behovettsom av
kan erhållaassistans person-

lig forassistans även annat
behov behovet inteom
tillgodoses på sätt.annat

När kommunen prövar en
funktionshindrads behov av

personlig assistenten som
§första9 stycketi 2avses

skall kommunen även, när
den funktionshindrade gift,är
beakta sådana åliggandenom

äktenskap allmänti ettsom
kan åvila den andraanses
maken påverkar omfattningen

det behov kommunenav som
har tillgodose. Med äkten-att
skap jämställs denna lagi
sådan samlevnad regle-som

lagen 1987:232ras genom
samborsom gemensamma

hem, lagen 1987:813 om
homosexuella sambor och
lagen 1994:111 7 regist-om

partnerskap. Om denrerat
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

fylltfunktionshindrade har l 6
och bor hos18 årintemen

för-föräldrarna, hos den ena
vård-äldern eller hos annan

skall vidnadshavare pröv-
behovetningen av av en per-

påsonlig assistent motsva-
hänsyn till vadrande sätt tas

§§f0r-enligt 6 kap. 1-2som
äldrabalken åvilar vårdnads-
havare.

Kommentarer

legaldeñnitionförsta förts in påparagraf har i styckeI denna ett ennya
definitionenassistans. Genompersonligvad skall anses somsom

fråga speciella åtgärderdetpreciseras direkt i lagtexten äratt genomom
hjälp direktsyftar till praktisksärskild äratt somgeen person som

han eller hon tillenskildes individuella behov,anpassad till den när
sig elleroförmögen själv påföljd sitt funktionshinder tvättaär attav

eller på sig, och dricka eller hållaandra sköta sin hygien, klä ätasätt av
personliga assistentinsatsen liggerkontakt med andra människor. I den

inflytandeavgörande eller mycket påockså den enskilde har stortettatt
assistent. enskilde skall ocksåanställs personlig Den hasomvem som

skall kunna bestämmainflytande hjälpen ochnäröver överett stort ges
individenskall knuten tillsin livssituation. En personlig assistent vara

inte behöverinte frågoroch till viss verksamhet. Detta är somen
lagregleras.

bekräfta tillämpningmeningen första stycket den lagenSista att avavser
försäkringskassor idagassistansersättning flesta dvs.de gör, attom som

föreligga ovanstående situationer ibehov assistans skall i underav
timmar vecka för assistans skall beviljas.genomsnitt 20än attpermer

iskall det samlade behovet genomsnittI andra prövasett steg om
timmaröverstiger 40 vecka.per
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I paragrafens andra stycke har gjorts försök lagfästa den omstän-ett att
digheten behovet personlig assistans ofta torde bli mindre denatt närav
enskilde funktionshindrade på något har anhöriga i sin omgivningsätt

enligt vad med eller lagstöd allmänt normalt iutansom som anses
förhållandet mellan äkta makar m.fl. och föräldrarmellan och barn i vår
kultur bör kunna ställa ibland med ochstöd hjälp i de nämndaupp
hänseendena. I den mån så fallet bör det beaktas vid kommunensär
prövning assistansbehovet och sålunda ibland kunna föranledaav att
behovet insatser samhällets försorg blir mindre denän närav genom
funktionshindrade lever har funnitJag denna princip börattensam.

detärgälla, inte säkert den måste återfinnas också i lagtexten.attmen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §b
Den beviljats handikapp-som

enligt 9 kap.ersättning 2-3
§§ lagen 1962:381 all-om

försäkring på någonmän
grund han vid-än attannan

känts merutgifter får be-inte
viljas personlig assistans en-

stycketligt 9 § första 2 denna
lag.

Kommentarer

I denna paragraf, också föreslås bestämmelsernaär attsom ny, om
handikappersättning i lagen allmän försäkring AFL samordnas medom
bestämmelserna personlig assistans i LSS i det syftet samhälls-attom
stöd enligt båda i princip inte skall kunnasystemen utgå till samma

Ett undantag för de fall där funktionshindradegörs den till följdperson.
sin nedsatta funktionsförmåga fått vidkännas betydande merutgifterav

på andra han eller hon i sinsätt än dagliga livsföringatt behövergenom
tidskrävande hjälp eller för kunna förvärvsarbetaattmera av annan

behöver fortlöpande hjälp Ett alternativ istället införaär attav annan.
bestämmelse i 9 kap AFL innebär fården personligen attsom som

assistans enligt LSS inte kan få handikappersättning grundad på
hjälpbehov. De alternativa lösningarna förändrainte denattavser
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handikappersättning döva har enligtgaranterade till blinda ochrätt som
AFL.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

dem enligt beslutAv som av
allmän försäkringskassa be-är
rättigade få assistansersätt-att

enligt lagen 1993:389ning om
får avgift förassistansersättning

personlig assistans inomtas ut
för sådan ersättning.ramen

Kommentar

18 § upphör med anledning LASS upphävs.attav

21 §

fall iI andra I andra fall iän änsom anges som anges
18-20 får avgifter eller avgifter§§ 19-20 får eller
ersättning för kostnader inte ersättning för kostnader inte

för insatser enligt den- för insatser enligt den-tas ut uttas
lag. lag.na na

Kommentarer

Ändringen redaktionell.är rent

lag träder i kraft den juli 1996.Denna 1
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tillUtkast
1993:389lagenupphävandeLag avom

assistansersättningom

assistansersättning1993:389Härigenom föreskrivs lagenatt om
juni 1996.gälla vid utgångenskall upphöra att av

i kraft juli 1996.lag träder den 1Denna
Försäkringskassans upphävda lageni enligt denbeslut ärenden2.

1993:387beslut enligt lagenefter den juli 1996skall 1 omanses som
kommunen ifunktionshindrade, intetill vissastöd och service om

skallBeslutenlag beslutarenlighet med omprövasannat. avsamma
1996.före utgången decemberkommunen av

assistanser-för utbetalning beviljadFörsäkringskassans avansvar
from. den l juli 1996enligt upphävda lagensättning den övertas av

enskilde bor.inom vilken denden kommun
iupphävda lagen, vilka beslutärenden enligt denAnsökningar i4.

skall ansök-fattas före utgången juni 1996,inte hunnit anses somav
enligt första stycket 2 lagenningar personlig assistans 9 §om

vissa funktionshindradeoch service till och1993:387 stödom
för fortsattvilken den enskilde boröverföras till den kommun inom

handläggning enligt den lagen.

Kommentarer

Övergångsbestämmelserna upphävande LASStill lag äraven om
tagit frågornaviktiga behöver Jag har häroch övervägas noggrant. upp

förfara besluthur efter upphävandetidpunkten skall med de somman
alltjämtförsäkringskassorna fattat enligt LASS och då gäller.som

omprövning be-slut med hänvis-måste sådanaKommunerna göra en av
rimligtning till sakliga ändringar i regelsystemet. Det utsättaär att en
förläggs förslagsvisfrist för sträcker sig till tidpunktdetta som en som

efter det LASS upphävts. förmånader Kassornasatt ansvarsex
ansökningarutbetalningen kommun och inteövertas somav resp

fárdigbehandlats kassorna upphör gälla skallLASSnär övertasattav
Enskilda enligt i princip tillkommun. har idag, LASS, rättrespav

för före tillretroaktiv ersättning viss tid ansökan fram beslutet.en
bestämmelse saknas i LSS. Detta blir problem iMotsvarande ett
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Detlagtexttill ärutkastetFrågan inte iövergångsskedet. löstär ovan.
förhållandenandraocksåfinnashärutöver kansannolikt det somatt
reglering och därochmellan äldreövergångsskedetiaktualiseras nyare

skallvadövergångsbestämmelsernaiklartbehövadet kan göras som
gälla.

ikraftträdandetinförförsäkringskassornaocksåförutsätterJag att
reglerandra defunktionshindrade ochberördainformerar nya somom

genomföras.kommer att
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ochSärskilt Anders Hagnellyttrande av
KennbornIngrid

förslagenAllmänt om

alternativa åtgärderi uppdrag redovisa förslag tillUtredaren har att som
kostnadskontrollenkostnadsutvecklingen begränsas ochleder till attatt

innehåller sparbeting på 900 mkr. Dettaförbättras. Uppdraget ett
på mkr för personlig25 % beräknad kostnad 3700motsvarar av enca

assistans enligt LASS.

enskildapersonlig assistans har uppskattats mycket de ochInsatsen av
enskildes inflytande ändrats handikappreformenpå den harsynen genom

problematiskt backaoch LSS. Utredaren konstaterar det äratt att
oförändrade.reformen. grundläggande intentionerna enligt LSSDe är

hjälp förändras inte tillgodose behoven blirBehoven sättet attav men
huvudman får i uppdrag förändringarannorlunda. Den ochgöraattsom

kommer få uppgift i förhållande tillsänka kostnaderna svår denatt en
enskilde.

Besparingsalternativen i korthet

Vår uppfattning alltför fram sittutredaren lättvindigt räknatär att
sparbeting. de 900 mkr i besparingar utredaren föreslår,Av som
bedömer vi 23 i älva verket övervältring kostnader påäratt ca en av
kommunerna:

innebärtimersättning tillEn sänkt kr drygt 400 mkr i besparingar145-
för leder samtidigt övervältringtill kostnader påstaten, men en av

Nivånkommunerna. understiger genomsnittliga ochkostnader staten
fråndrog belopp nivå.1994, in kommunerna baserat på högreett en
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behovhartill demSlopad assistans förpersonligrätt somsom-
16 årundertimmar för barnunderstiger 40 i veckan antassamt

kommunernasförutsätterinnebära besparingar på 350 mkr. Detta att
nuvarande. Vårblir 60%alternativkostnader endast statensav

troligt 75%kostnaderkommunensbedömning motsvararär att mer
LSS-insatserandratillgodosesstöd kommerdå behovet att genomav

blir samhälletssocialtjänstlagen. Därmedinsatser enligteller av
mkr.besparing 200ca

kommeri olika verksamheterassistansenFörslaget bortatt taom-
för med drygt 100besparinginnebäraenligt utredaren statenatt en

alternativkostnadkommunalinsatser ingendessa harmkr. För
bakgrundvi orimligt, blberäknats. Detta attmot avaanser vara

avlyfts kostnader på 20-40kommunernautredaren konstaterar att
för i skola.mkr assistans

avgränsningar i tillgjort vissaUtredaren har dessutom rätten—
varittill följd detta har dockassistans. Besparingarpersonlig av

kvantiñera.möjliga att

personligkommunalisering hela insatsenföreslårUtredaren en av-
ochSyftet säkerställa framtida kostnadskontrollassistans. är att

kostnadseffektivitet.

sparförslaget på 900 mkr endast innehållerDet kan konstateras att
för demsparförslag i form minskade insatser 40%konkreta av ca av som

relativtpersonlig assistans. återstående 60% harhar De sett mer per-
sonlig assistans.

framtidaDet huvudmannaskapet

för insatsenframtida huvudmannaskapetavgörande fråga detEn är
överförandepersonlig assistans. Utredaren konstaterar att ansvaretett av

avvägning-för assistans till kommunerna skulle underlättaall personlig
fåenskildes behov för på såmellan olika insatser utifrån den sättattar

förändring försvinnerGenom sådandet satsademestaut enav resurser.
för övervältring kostnader mellan ochockså incitamenten stataven

förordar kommunaliseringkommuner i enskilda ärenden. Utredaren en
får beloppregleras såoch den kommunerna övertaatt ett motsvaran-att
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dvs 2850personlig assistans efter besparingen,förde anslagstatens ca
mkr.

Statligt huvudmannaskap

statligt huvudmannaskap fårvid förslagVi konstaterar att ett om
på 900 mkr få sänktbära sparbetingetkommunerna attgenom en

förarbetsgivare den personligatimersättning kommunen ärnär
fåtvingas 40%, ellerkommunernaassistansen. Dessutom spara

till statlig assistans-för dem längre harmerkostnader inte rättsom
besparing på kommuner-ersättning. vi läggaDetta är att tungmenar en

uppstramningen i regelverketkommer den föreslagnaDessutom attna.
påtill ytterligare överföringar kostnader kommunerna. Ileda av

frånförsöka erhålla kompensationefterskott får kommunerna staten
regleringar på nationell nivå.genom nya

huvudmannaskapKommunalt

insatsenVi med kommunalisering hela personligkonstaterar att en av
assistans får kommmunerna sparbeting på 900 mkr, harsamma men

fördela flera individer. följernågot möjligheter detta på Detstörre att
bland förslag till uppstramningar i regelverketutredarensannat av
nålsöga och praktisk hjälp. kan leda till andra besparingar deDet än

kvantifierats utredaren.som av

Ytterligare besparingar

Om det föreslagna sparbetinget på mkr skall uppnås900 övervält-utan
ringar på kommunerna och kunna fördelas jämnare på de harsom
personlig assistans måste enligt vår mening förunderlaget besparingar

det redovisas utredaren. Vill uppnå sparbe-större änvara som av man
tinget föreslår vi följande:

Rätt till personlig assistans inte finnasbör den enskilde begärtnär—
och fått beslut bostad med särskild service enligt LSS,ett om
eftersom ingårdet kostnadsfri omvårdnad i denna insats.

Anhöriga personliga assistenter bör endast erhålla ersättningärsom—
för förslagsvis beviljade tiden75% den eftersom de har möjlighetav
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gemensammautnyttja delar tiden för eller sysslor iatt egnaav
hemmet.

Rätten begränsade avgifter för personlig assistans bordeatt ta ut——
för på marginalen påverka efterfråganövervägas påatt uttaget av

assistanstimmar.

förReglerna Vårdbidrag och handikappersättning bör Detöver. ärses-
viktigt olika ersättningar till de enskilda på marginalen kanatt utgöra
verkliga alternativ till insatsen personlig assistans. Utredaren har
däremot föreslagit slopad till handikappersättning grundadrätt på
hjälpbehov för dem får personlig assistans. Det riskerar ökaattsom

Ävensamhällets kostnader. pensionsvillkoren för ungdomar bör ses
så dessa samordnas med LSS-lagstiftningenöver och samhälletsatt

intentioner avseende pensionsålder.

Sparalternativet sänkt timersättning

Utredaren föreslår schabloniserad och sänkt timersättning till 145en
kronor, alternativt 150 kronor. I november 1995 den genomsnittligaär
nivån i försäkringskassorna 163 kronor och det högsta beloppet 180
kronor. Med timersättning på kronor145 beräknas drygtstatenen spara
400 mkr.

Detta ingen besparing för samhället eftersomär vid reformensstaten
införande lyfte kommunerna 164,50 kr timme. Förslaget innebärav per

betalar tillbaka kronor145 de indragnaatt staten 164,50 kronorna,av
vilket indragning det inte återreglerasär på sätt.en annatom

Svenska Kommunförbundet kommer vid sänkt timersättning krävaatt en
mellanåterreglering mellanskillnaden den timersättningen av staten

drog in 1994 och den väljer utbetala.staten att

lågFör timersättning

Vi dessutom både 145 och 150 kronor för låg timersätt-att ärmenar en
ning. Försäkringskassorna betalar idag i genomsnitt 163 kr. Enut
genomsnittlig vårdbiträdeslön 1995 dubbelmed OB-andel assistenterna
arbetar övertid och arbetsgivaravgifter ligger på knappt 140mer
kronor. Det också utredaren. Endastsäger 5-10 kronor för administra-
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till kr räckertion, handledning. utbildning sänkt 3omkostnaderoch
nivåinte. jämfört med dagensVi har bedömt det minst 20 krkrävsatt

på 30 kronor.

Administrativa omkostnader

medförtutgår från signaler den sk 30-kronan överskottUtredaren attom
framgått ambitioneni kommuner och kooperativ. Det har dock vadatt

arbetsledning, handledning fortbildning ökat detgäller och under
framtiden.året och kommer behöva öka väsentligt i Detattsenaste

följer kommunernas arbetsgivaransvar och behovet behållaattav av
form kravet från de anställdaanställda i denna arbete. Dessutom ökarav

fortbildning. Vår bedömning därförassistenterna på handledning och är
Vi dock för30-kronan endast kan sänkas till del. är öppnaatt atten

det i vissa fall kan avstämning faktiska kostnader under åretgöras en av
så ersättning inte för handledning och utbildning inte utförs.att ges som

exemplifierarVi nedan våra bedömningar vad vi rimligaanser varaav
nivåer för administrativ ersättning drygt kr20motsvararen som per
timme. inkluderar påSumman omkostnadsersättning 3 kr.en

För arbetsledning, personalfrâgor och administration vi attanser en-
rimlig kostnadsersättning drygtbör 8 kronor timme. Ivara per

ingårkostnaderna annonsering, rekrytering, fakturering, bokföring,
revision, lönehantering. företagshälsovård Vi räknar medmm. en
arbetsledarepersonalledare för assistenter.30 Dessutom vi,antar
liksom utredaren, förlöneassistent krävs 100 assistenter.att en
Arbetsledaren ha 120% vårdbiträdeslönen och 25% 73 tkrantas av
i omkostnader inklusive och lokaler. 1,2+0,25+0,331,78annonser
vårdbiträdeslöner på 30 assistenter5,9% 140 kronortimme 8,30
kr. Utredaren räknar till kr förendast 1,70 lönehantering och 20%
övrigt. innebärDetta för 500 assistenter ochatt en person ansvarar
skall rekrytera, arbetsledare och sköta övrig administration utomvara
lönehantering Inga andra omkostnader då.ryms

handledning,För utbildning och arbetsträffar vi det skallattanser-
nivåfinnas för på kr timme.10 Dettautrymme motsvararen ca per

knappt timmar eller2 vecka 80 timmar år. 802080 timmarper per
år Dessutom lika3,8 %. tillkommer förkostnader hand-storaper

ledare kurser.och 7,7 140 kr timme% 10,80 krtimme.per
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Utredaren för 10 minuters handledningräknar endast krtill 0,45
under arbetets gång vecka.per

administrativa ersättningenUtredaren beskriver den sänkta ettsom
rationaliseringskrav. Några medel för rationalisera anvisas dockatt
inte. Så länge arbetsgivaransvar innebärkommunerna har detett en ren

kommunerna.kostnadsövervältring på

Konsekvenser enhetlig schablonav

Vi frågasätter vad enhetlig schablon kommer innebära. Vidatten en
fortsatt statlig assistansersättning kan statlig schablon till kommuner-en

förenkla hanteringen mellan kommuner och Vid kommunaltstat. ettna
huvudmannaskap har ersättningsnivån endast betydelse för relationen
mellan kommun assistansamordnare. Vi ifrågasätteroch dock denannan
betydelse utredaren vill den ersättningen.sänkta Utredarensom ge synes
utgå från kommunerna kan löneläge och administrativaatt anpassa
omkostnader efter den sänkta schablonen. Löner och anställningsvillkor

kollektivavtal mellan arbetsmarknadens och påverkasstyrs parterav
dessutom rekryteringsläget. En kommun kan inte underlåta attav ge
assistans inteden kan rekrytera personliga assistenter till viss lön.om
Propositionen till LSS förutsätter kommunen skyldig på denäratt att
enskildes begäran anordna assistans. Dessutom det osäkert hurär
domstolarna fallkommer ställa sig i de den enskilde vill väljaatt en
assistent kräver högre lön.som

Sparalternativet borttagen till personligrätt
assistans för vissa grupper

Det sparförslaget vid sidan sänkt timersättning bortstörsta är att taav en
till assistans för de har assistansbehov mindre 40 timmarrätten änsom

alternativaalternativt 50 för barn under 16 år. Kommunernassamt
insatser har utredaren bedömts bli 60%, dvs något högre föreänav
reformen.

Vi det inte kommer gå backa reformen så långtatt att attmenar
eftersom förväntningarna ökat och många fåttredan insatsstörre änen

förevad de hade reformen. inteDe kommer omfattasattsom av
personlig assistans kommer kräva alternativa insatser enligt LSSatt
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eller socialtjänstlagen, vilketenligt medför kostnader förökade
kommunen.

LSS i första hand

frånUtredaren utgår den enskilde i huvudsak väljer bistånd enligtatt
SoL alternativ till personlig assistans. Vår bedömning denär attsom
enskilde i första hand kommer begära andra insatser enligt LSS,att t ex
ledsagning, avlösarservice och korttidsvistelse. De grundläggande

förprinciperna LSS gäller fortfarande, dvs den haratt ettperson som
funktionshinder hanhon tillhör personkretsen enligt LSS,gör attsom
och har behov inte tillgodoses på har tillsätt, rättett annatsom som
insatser enligt LSS. Kommunen flertaletkommer därmed i situationer,

den enskilde begär det, få insatsen personlig assistans medersättaattom
andra LSS-insatser. innebärDet det sannolikt kommunensäratt attmer
alternativkostnad blir i storleksordningen 75 %. Därmed blir samhällets
besparing 200 mkr de 350 mkr beräknats utredaren.änca snarare som av

Besparingsalternativet ingen till personligrätt
assistans i verksamheter skola, barnomsorg,som
daglig verksamhet

Utredaren logisk kullerbytta innebärgör skall slippaatt statenen som
kompensera kommunerna för ökade kostnader i verksamheter när rätten
till assistans avskaffas. Utredaren har konstaterat kommunen i vissatt
utsträckning har avlastats insatser i verksamheter assistansersätt-p.g.a.
ningen, för20-40 elevassistans.mkr Ett avskaffande rättighetenav
innebär förstås dessa kostnader i stället faller på kommunen.att
Utredaren hänvisar dock till förslaget inte innebär någraatt nya
åligganden för kommunerna. Den bakomliggande tanken utredarenär att
i detta avseende beaktar den tidigare regleringen reformen mellan statav
och kommuner, där inget avlyft gjordes för kostnader i verksamheter. I
betänkandet har utredaren hon inte skall hänsyn till densag-t att ta
bakomliggande regleringen detoch gjordes inte heller vid förslaget till
sänkt timersättning. i fallMen detta vänder utredaren på argumentatio-

besparingarEn rättvis beräkning alltså 70 mkr i 100ännen. ger snarare
mkr.
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Innehållet i personlig assistans

innebärintemkrpå 900uppnå sparbetingskallOm ett somman
avgränsningar idet krävsvikommunernaövervältringar på attmenar

tillvi positivaavseendedettapersonlig assistans. Itill insatsen ärrätten
formföreslås ibesparingarsvårkvantiñeradede ettavsommer

avgränsning skallvilka behovtydligarenålsöga ochbeskrivet somav
fortsatt statligt huvud-Vidassistans.personligtillgodoses ettgenom

åtstramningardessakommerassistansersättningenförmannaskap att
svårtDettakostnader på kommunerna.överföring ärmedföra attaven

förhuvudmankvarståri förväg.kvantifiera reglera Omoch staten som
uppföljning ochlöpandeassistans kräver detpersonliginsatsen en

återreglering till kommunerna.

Avslutande kommentarer

principermål och allmännainom deUtredningsuppdraget innebär att
personliginsatsenför den delför LSS, skall kostnadergäller avsom

Vi kanmed 900 mkr.ansvarig för, sänkasassistans ärstatensom
påkostnaderbesparing på nivåkonstatera att annan.engeren

Övergångsbestäm-viktigtgenomförs detförändringarNär dessa är att
hosbåde hosförberedelsermelser och är staten somnoggranna

uppfattaskommunernafår inte bli såkommunerna. Det att som mer
varit.försäkringskassorna Dettolkning LSS vadrestriktiva i sin änav

vissaförändringar reglerframgå detmåste tydligt görär attatt somav
påfå sitt hjälpbehov tillgodosettlängre kaninte sättsammapersoner

fått.de tidigaresom

alternativ krävsverkligtkommunalisering skallFör ettatt envara
det kommunalakostnadskompensation ansvaret.motsvararsom nya

väsentliga frågor. Enutredningen berört andraVi vill tilläggaäven att
för enskildes behov tillgodosesdensådan kommunensär attansvar

förfogar iarbetsgivare.i de fall Kommunenenligt LSS äräven annan
förtillräckliga instrument insyn och kontroll.dag inte över
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Särskilt yttrande Vilhelm Ekensten,av
Per-Olof ochBengtsson Lars Lööw

Inför arbetet med Handikapputredningen klargjorde dåvarande biträdan-
de socialministern Bengt Lindqvist, tidigare reformer inom handi-att
kappolitiken enligt hans uppfattning hade varit otillräckliga för att
undanröja de svårigheter människor med omfattande funktionshin-som
der hari sin livsföring. Reformerna hade inte i någon väsentlig mening
förändrat deras situation. Därför det huvuduppgift för Handikapp-var en

attutredningen lägga förslag för åstadkomma detta.att

Det ingripande förslaget från Handikapputredningenmest tillrättenvar
personlig assistans, kom ingå i den handikappreformattsom som
presenterades socialminister Bengt Westerberg under vårriksdagenav
1993 och enig riksdag ställde sig bakom. Beslutet innebarsom en att
den på grund sitt funktionshinder behöver hjälp med kläsom av att av
sig och på sig, sköta sin personliga hygien, inta måltider eller kommuni-

med omgivningen till personlig assistans.rätt Med dettacera gavs avses
brukarens behov bestämmer omfattningenatt assistansen och detattav

brukaren självär eller dennes legale företrädare, har bestämmaattsom
när,till vad, och hur assistansen skall Assistentenom av vem ärges.

knuten till brukaren, står till dennes förfogande och kan inte samtidigt
uppbunden till verksamhet.vara annan

Vi de första ställaär bakom regeringensatt uttalade målsättningoss att
statsfinansernaförstärka i syfte bl rädda välfärden. Däremotatt kan via

varken förstå eller detta skall ske till prisetacceptera att litenattav en
svårt funktionshindrade skall tvingas väsentligagrupp delarge upp av

sin trygghet, sitt självbestämmande och sin jämställdhet.

Det finns anledning erinra Assistansutredningen tillkomatt iattom ett
klimat präglades inte minst okunnig och osaklig publicitet undersom av
våren 1995. Reformens prognostiserade kostnadsöverskridande
framställdes då på del håll följd missbruk och överflöd,en som en av
medan det i själva verket beror på skamfläck för denatt svenskaen
välfärden åtgärdats.sent

För vår del vi övertygadeär den samtidiga ekonomiskaatt trotsom
krisens på regeringen, hade den vilseledande ryktesspridning-utanpress

så orimliga sparkrav Assistansutredningens inte ställts.en som
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understrykas:börFöljande grundläggande omständigheter

ofta synnerligenfunktionshindradesihar sitt svårtLASS ursprung—
Handikapputred-Handikapprörelsens ochlevnadsvillkor.ovärdiga

enighet beslut1993 iåtgärdsförslag och riksdagensningens tagna
ovärdiga levnadsvillkor.dessagrundades på kunskap om

socialförsäkringsñnansieradför individuelltillkomLASS att som en-
realitetenmed ide assistansberoenderättighet nästanmest ettge -

i assistanstillgånglivslångt behov trygghetenundantagslöst somen——
plats varierandebåde tid ochfrån beroendelyfts bort överett av

och prioriteringar.lokala resurser

funktions-väsentligt på svårtKostnadsöverskridandet i alltberor att-
hindrades behov tillgodosetts.

med omfattandeassistans har inneburit mångatill personligRätten att
sina självklar-funktionsnedsättningar makt livden ärövergetts som en
handlar till heltför människor funktionshinder. Dethet övervägan-utan

självklara ting och händelser ide del kunna bestämmaatt omom
berövad möjligheten självför den varitvardagen. Men avgöraattsom

gå lägga sig på kvällen;skall stiga på och ochnär morgonenman upp
för skall bli tillfälle tillför andra bestämt detden vilken när ett

frånvifta fluga förtoalettbesök eller någon kan bortnär ens panna;en
välvilja för gå på bio,beroende andras besökaden varit attsom av
det inte självklart omväl-eller bara promenad,vänner är utanta enen

dimensioner i livet själv kunna fatta beslutvande upplevelse attav nya
sig myndighets intrång ii ting och inte behöva underkastadessa en

sfär.självklart privatadenna

Kostnadsutvecklingen

Assistansreformen har blivit dyrare beräknat. Den liggerän prognos som
direktiv visar på beviljade timmar tilltill grund för utredningens en

och med assistansersättning. Ikostnad 3 700 Mkr 6 800av personer
Mkr och 000 Kostnadenpropositionen beräknades 2 475 7 personer. var

maximal timersättningberäknad i års prisläge med 170 kr,1993 en om
reformen kraft. bordehöjdes innan trädde i Detta havilket till 176 kr

föranlett kostnadsberäkningen med 80 miljonerjustering uppåt caen av
kostnadsramenHittills emellertid knappast ha överskridits,kr. torde
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eftersom först i slutet år 1994 började sig det antalnärma ersattaman av
assistanstimmar, beräknade för hela året. fannsDet således ettsom var

överskott för år 1994, sedan delvis har ätits understort 1995.som upp

1 oktober månad 1995 erhöll 6 250 assistansersättning. Antaletpersoner
ökar fortfarande, ökningstakten långsam. Det finns skälär attmen anta

antalet nytillkommande ärenden kommeratt demvägassnart att upp av
går på grund fyllerde 65 år eller andrasystemet attsom ur av av

anledningar. Vi således inte det antal 6 800ännuvet om om personer
bygger på kommer uppnås.attsom prognosen

Vad vi däremot det faktiska utnyttjandetär assistanser-attvet av
sättningen 7 % lägre det beviljadeär antalet timmar. Omänca progno-

i övrigt borde således slutsummanstämmer ha på 3 440 Mkr,sen stannat
d skillnad på 590 Mkr i förhållande till det utgiftstakv s en som anges
i utredningens direktiv. Sparkravet borde därmed 310 Mkr lägre änvara
vad utredaren utgått från.

Det avgörande skälet till assistansreformen blivit dyrare beräknatatt än
det genomsnittligaär behovet assistansatt vadär större änav som
i propositionen. förIstället det genomsnittantogs på 40 timmar per

vecka, låg till grund för beräkningarna, det beviljadeär genomsnit-som
för närvarande 68 timmar vecka. Till grund förtet detta genomsnittper

ligger bedömningar brukarnas behov och det finns inganoggranna av
skäl det förekommer överutnyttjandeatt tro reformen.att Tvärtomav
söker enligt vår erfarenhet många assistansberättigade aktivt minimera
sin assistansanvändning uppenbara integritetsskäl. Svårt funktions-av
hindrades levnadsvillkor har, då de i väsentlig utsträckning åtgärdatsnu
enligt handikappreformens intentioner, visat sig betydligtvara mer
eftersatta förutsett.än RRV kommer i sin 1995:57man rapport, -
assistansreformen också fram till antalet beviljade assistanstimmaratt

personligfaktiskt behovmotsvaras ett assistans.av av

Utredaren har valt fullgöra sitt uppdragatt inte lägga förslagattgenom
förändringar, väl antal alternativom tillsammanspresentera ettmen som

åstadkomma den önskade besparingen.att Denavser sammantagna
effekten alternativen skulle förödande för assistansreformen.av vara
Rättssäkerheten skulle komma urholkas för människoratt på grundsom

sitt beroende redan har svårt hävda sina intressen.av Flexibilitetenatt
i då det gäller tillgodosesystemet kompliceradeatt behov skullemer

5 15-1387
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personlig assistansförsvinna hälften behöveroch inemot demav som
skulle berövas detta stöd.för värdigt och självständigt livlevaatt ett

Avskaffande LASSav

tanken avskaffa LASS och därmed läggaVi vänder bestämt mot attoss
för personliga assistansen påden kommunerna.helaöver ansvaret

Genom personliga assistansen kopplats bort från deLASS har den
kommunala hemtjänsten förutsättningar hartraditioner den ochstyrsom

för förverkliga assistansreformens principer självbestäm-skapats att om
och kontinuitet.mande, helhetssyn

funktionshinder och assistansberoende, desto viktigare för denJu större
Många svårt funktionshindrade blir fullständigtenskilde LASS.är

de assistans.utlämnade i stund saknar För dessa människor harsamma
assistansen därför helt unik, livsavgörande betydelse. LASS haren
tillkommit just för tillgodose detta viktiga assistansbehov fulltatt ut.
Genom socialförsäkringsrättigheten kan assistansberoendet tillgodoses
helt och hållet med utgångspunkt i den enskildes behov.

införaskäl för LASS därigenom undvekEtt annat att att attvar man
enskilda mindre kommuner fåskulle bära det ekonomiska näransvaret

omfattande fortfarandedet handlar assistansbehov. Detta skäl ärom
vill anföraadekvat. Vi dessutom det ligger viktig princip i dettaatt en

kunna assistansersättningen social försäkringatt motse som en
omfattande funktionshinder.konsekvenserna Funktionshinder kanav

drabba alla.

villI sammanhanget vi erinra Socialstyrelsen flera gånger visatattom
hur kommuner domstolsbeslut och underlåter verkställatrotsar att

finns fungerandedomar. Det idag inget förmå kommunersätt att att
efterkomma socialarättsutslag i frågor. Det finns inte heller något

för rättsstöd till den enskilde. utlämnas tillMan den myndighetsystem
beslut inte nöjd med vill klaga på. Vi beklagar detär utanvars man men

tvingas konstatera godtycket alltför vanligt förekommande iäratt
kommunerna för vi detskall möjligt överlämna så livsavgö-att attanse
rande ting personlig assistans helt i deras Vad ihänder. det härsom som

för socialförsäkringssystemethänseendet talar vi inte kännerär attt ex
statligtill något exempel efterkommadär myndighet vägraten en

förvaltningsdomstols beslut.
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Avgörande för LASS emellertid vikten skydda den personligaär attav
assistansen förskjutningarde i värderingar och bedömningarmot som
blir följden den kommunala ekonomiska situationen. Vi villav
framhålla det ligger viktigt och välmotiverat framsteg iattytterstatt ett
assistansersättningen social försäkringerkänts konsekven-motsom en

omfattande funktionshinder förorsakadeoch därav särskildaserna av
assistansbehov.

Försäkringskassorna

Vid tiden då LASS riksdagen fanns inte den kompetens vidantogs av
försäkringskassorna förutsattes för handläggning assistansären-som av
den. Men det väl stod klart skulle få denna viktiganär att man nya
uppgift, startades mycket omfattande utbildningsprogram förett
kassornas personal. Förutom formelladen utbildningen kunde påman
många finnahåll i kunskapsinhämtandet gick långtett engagemang som

vad normalt har anledningutöver sig. Idag finnsväntaattman en
gedigen kunskap personlig assistans hos försäkringskassorna.om

Med försäkringskassornas för handläggningen har brukarnaansvar
generellt respekt, värdigt bemötande och intemött minstett en
professionell kompetens för första gången adekvat i förhållandeärsom

etttill svårt funktionshindrades behov. Detta assistansrefor-utgör av
egentligen självskrivna framsteg.mens

Schablonisering assistansersättningen tillav
krh145

En schabloniscring timersättningen skulle förvisso förenkla hand-av
läggningen, skulle samtidigt förakunna med sig konsekvensermen som

kompliceradefrämst drabbar dem har de ochstörsta assistans-som mest
behoven.

Alternativet med schablonersättning till arbetsgivarnal på 145 krh är
därför helt oacceptabelt. Assistansrättigheten individuell, detär denär
enskilde har få sitt behov tillgodosett.rätt Rättssäkerheten förattsom
den enskilde får inte godtyckligtäventyras införd schabloner-genom en
sättning. Det den inte assistenternasenskilde,är arbetsgivare, skallsom

assistansersättning.ha
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assistansenkostnaderna förtäckerinteVi konstaterar krh145 t exatt
assistenterna haroch därdygnetassistanstill behöver runtpersoner som

måstekring krh. Detkostnaden 165fallen hamnarvårdbiträdeslön. deI
assistansbehov,kompliceradetillgodosemöjligtockså att mervara

högre lönmöjlighet betaladå kan förutsätta änvilket att ut enen
inomskall kunnaolika behovvårdbiträdeslön. Om dessa ramenrymmas

vilket skullekring 170 krh,måsteså dennaför schablon, sättasen
assistansbehövande harförkraftig överkompensationinnebära somen

komplicerade behov.mindreomfattande ochellermindre

skulleutredningsalternativetidenschablonEn presenterasart somav
assistans-defunktionshindrade harsvårastdrabba dedirekt störstasom

bli särskiltskulle därigenomprimära målgruppReformensbehoven.
kvällar,assistansbehovet underinte klaraskulle nätter,Manutsatt.

behovetför utbildningmindreskulle finnashelger. Det trots attresurser
assistansomkostnader, vilketmedel förskulle saknasoch detär större

och tilli kommun-funktionshindradeskulle försätta de permanentmest
och med husarrest.

bildafullständigt förhindrasskulle ocksåSvårt funktionshindrade att
ekonomiskt admi-knappast klarakooperativ. De skulleeller ingå i att

för företagskulle ointressantaassistans och denistrera sin varaegen
schablonen intepå den angivnaerbjuder assistans. Allt beroende attsom

för assistansen.faktiska kostnadernatäcker de

felriktat.anmärkningsvärt ochSchablonersättningsalternativet är grovt
först då medriktningen kanförslag i denEtt övervägas systemett

funktionshindra-också de svårastdifferentierade nivåer utarbetats, där
tillgodoses.des behov

för beräkningbibehålla nuvarande principerEnligt vår mening bör man
kostnaderna inom angiventimersättningen, de faktiskadvs. ersätts enav

fordras förflexibilitet kostnads-Därmed bibehålles den attsom geram.
kvalificeradearbetstid för assistans-täckning för obekväm ocht merex
assistansbehoven inteinsatser, de har devarigenom störstasom

missgynnas i systemet.
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Personlig assistans till barn under 16 år

Många familjer med eller flera barn med omfattande funktionshinderett
har med hjälp personlig assistans inlett få möjlighetvägenav mot att en

leva andra. Med personligatt assistans kan familjen framsom mot ettse
liv i gemenskap. Föräldrarna kan också planera för aktivt ex en
yrkeskarriär där de kan delta i samhället och utvecklas individer.som

Många barn med funktionshinder har med personlig assistans fått
förutsättningar till helt liv. De kanett med kontinuitet i tillvaronnytt
känna sig de befinner sigtrygga än hos kompis eller ivar tsom ex en
skolan. Denna trygghet beror på möjligheten få sina ochatt nära
personliga behov tillgodosedda vad de för stunden Barnenoavsett gör.
kan också få känna tryggheten i kunna bo med sin familj. De kanatt med
personlig assistans, utför den, familjemedlemaroavsett vem som vara
på villkornästan andra.samma som

Med personlig assistans kan barnen och ungdomarna också utveckla sina
kontakter med omvärlden. De får helt möjligheter att tanya egna
initiativ och på andrasätt barn och ungdomar frigöra sigsamma som
från föräldrarna och till självständigtväxa handlande medborgare.upp
Den personliga assistansen innebär frigörelse inte bara för denen unge
funktionshindrade också för föräldrarutan och syskon och öppnar
möjligheter inormalaatt upprätta relationer. Vi vill detta sammanhang
påminna FN:s barnkonvention artikel 3.1 Vid alla åtgärderom rörsom
barn, sig de vidtas offentliga eller privatavare socialaav
välfardsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande skall barnets bästa komma i främstaorgan, rummet och
artikel 23, kompletterar artikel vilken framgårdetsom alla barnattav
med funktionshinder har till fullvärdigträtt liv möjliggörett ettsom
aktivt deltagande i samhället.

Handikapputredningen befarade personlig assistans till barnatt skulle
leda till vissa gränsdragningsproblem. Socialministern och enigen
riksdag ansåg dock behoven personligatt assistans hos vissa barnav var
så angelägnaatt tillgodose beslutade inkluderaatt barn i assistansre-man
formen. Det förekommer onekligen del problem i avgränsningenen
mellan tillrätten personlig assistans för barn och bl andra insatser fråna
samhället. Dessa har dock efter prövning förvaltningsdomstolarit ex
börjat få sin lösning. Om oklarheter propositionsuttalandet på sidansom
66 andra stycket assistansbehovets relation tillom utför denvem som



från de sakkunnigayttranden134 Särskilda

övervinnas.kunnafler problemklargjordes skullepersonliga assistansen
assistansen.utförbehoven intesjälvklart såDet är att styrs somvemav

rättspraxis skallföri påbaserasUtredningsalternativet attstort oroen
vilarbeslut idagflestadedemför beslutgrunderandrautveckla än som

departementschefendärfinna i förarbetenagrunder stårpå. Dessa att
förföreliggaskallgrundertill vilkaförhållande attsig iutvecklat som

fåttdock inteharassistans. Dettapersonligskall fåpersonvuxenen
såskulle ändrasförhållandeOm dettai lagtexten.motsvarighetnågon

på.sitt förslagbyggerutredarengrundfaller hela den som

hurgissningarvilka görsförtjänarDet nämnas oavsettatt omatt som
utvärde-ingareformen så haromfattadeavsågs blibarnmånga avsom

iskulleintebeviljats insatsende barnvisakunnatringar varaatt som
i RRV:sfinnakanden. Detta rapport.behov tman exav

såtillvidareformen uppnåttssyftet medocksåifrågasätterUtredaren om
påpekaVi vill dåassistansen.personligautför densjälva attföräldraratt
Viutvecklas.påfortfarande hållerreform tror attdetta attär somnyen

kan inteframtiden. Manannorlunda iblikommaförhållandet kan att
endasitt liv iförändrakunnafamiljer skallpå dessa ettställa krav att

assistansintegritet. Denfamiljernasockså respekteramåsteMansteg.
ocksåVihemmet.delen itillutför sker attföräldrar största ansersom
fåbarn byggaåt sittpersonlig assistentavlastning i sigdet är att somen

stabil tillvaro.enupp

dagligsärskola,skola,iPersonlig assistans
och barnomsorgverksamhet

assistanspersonligpåpekavi återigen ärenvishet villMed viss att enen
individen. dennesskall tillgodoseAssistansentillknuteninsats ärsom

stödocksåbefinner sig. Dethanhon ärbehovgrundläggande oavsett var
på tillgänglighetkravställerbehov vilketpersonligai och ett stortnära

förspeciell hjälpmycketbehöverkontinuitet. En attoch somperson
hanhon vistasbehov förmindre sådanafår intekommunicerakunna att

för. lite minskarLikakommunenverksamheti enansvararsomen
försjälv valthanhonhjälpfåbehov attatt somen personavavpersons

anordnad verksamhet.kommunaltivistas enman
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För vissa människor den personliga assistansenär förutsättning fören
kunna delta i skolarbete,att barnomsorg eller i daglig verksamhet.

Skolbarn har sin skolplikt och måste ändå fullgöra den. För vissa
kommer det bli mycket svårt de berövasatt tillrätten personligom
assistans. För gymnasieskolans elever kan det också betyda vissaatt
ungdomar kommer avstå från utbildning. Man kanatt också notera att
ungdomar år själva15 kanär ansöka insatser enligt LSS.som Detom
kan även det inämnas sammanhanget finnasatt anledning funderaatt

förslagetsöver överensstämmelse med FN:s barnkonvention och FN:s
standardregler.

För vissa funktionshindermed äldre och iärpersoner utsträck-storsom
ning vistas i daglig verksamhet blir förmodligen också konsekvensen av
förlorad assistans många kommer väljaatt frånavstå denatt dagligaatt
verksamheten istället för mista den personligaatt assistansen. En orsak
till detta personligär assistans nödvändigatt förär vissa svårtatt
funktionshindrade överhuvudtaget skall kunna delta i verksamheter. En

orsak mångaär måsteattannan personligtgaranteras närapersoner ett
stöd och service de inte kannär och deltanärvara i verksamheterna.
Detta framgår bl utredningen från Brukarkooperativet JAGa av som

i betänkandet. Det förvånandepresenteras är de uppgifterna inteatt
kommenteras alls då de klart undergräver de gjorda beräkningarna.

först överRätt till assistans efter behov 40 hv

En de grundläggande tankarna bakom assistansreformenav denär att
har behov hjälp personlignära självsom skall kunnaav bestäm-art,av

den hjälpen skall och ochma hurav denvem när skall Medges ges.
nära personlig art eller deflera kriterierettavses tillrättenav som ger
personlig assistans. Det sig självt,säger den tidigare ordningen,att när
den enskilde i praktiken saknade veminflytande över skulleav taman

sådan hjälp, djupt integritetskränkande.emot En muskelsjukvar kvinna
förde dagbok under två månader fannoch hon under den tidenatt tog

personlignära hjälpemot 58av personer.

Utredningsalternativet innebär de kvalitativa kriteriernaatt för tillrätt
personlig assistans kompletteras med kvantitativt kriterium.ett Det är
inte längre hjälp blirarten avgörande hur mycketav som hjälputan av
nära personlig brukaren behöver.art Därmed försvinnersom en
väsentlig del assistansreformens karaktär respekt för denav enskildesav
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kränksdettamed änochDet först ivärdighet.och attintegritet är mer
förallvarligttillräckligt upprättadetvecka att40 timmar ansessomper

självbestämmande.enskilde brukarensden

ladeassistansreformenGenomgodta dettakansjälvfallet inte synsätt.Vi
denprincipviktigfastoch riksdagenregeringen att somgenom geen

ochtillgodoseddfå denhjälppersonlig rätt atträtthar behov attnäraav
vill erinraskulle vVidetta ske.och huroch attbestämma när omav vem

ochkonkretabstrakt begrepphjälp intepersonlig ytterstär utanettnära
vardag.människorsnärvarande i

förvaldadelvisfinns beskrivnaåtgärder ärframför deUtredaren att som
inkonsekvens.då peka påvillVinågorlunda mätbara.de är enatt

försvinna förskallassistanspersonligtillföreslårUtredaren rättenatt
allabetydermindre.timmareller Detpåbehov 40har attdem ettsom

personlig assistansfåttharuppskattarutredaren500de l personer som
den kommu-antagandetsin Omförloraenligt LSS kommer rätt.att om

personlig assistansförkostnadenpå 60 %alternativkostnadennala av
för kommunerna.besparingoansenligbetyda intebör dettastämmer en

bespa-sammanställningenifinns inte med övernettobesparingDenna
överhuvudringar taget.

i LSS saknasförhållandet dethar detutredningsarbetetUnder att en
Vadaktualiserats.personlig assistansbegreppetdefinition som avsesav

199293: 59,i 1förvisso klarlagtsassistans harpersonligmed menprop.
förordar dåVidefinition i lagen.införafinnas skälkan ändådet att en

i LSS:till § 9tilläggföljande lydelse ettsom
första stycket 2assistans enligtpersonligMed

hjälpinsatseranpassadeindividuellt av enavses
grund sittpååt densärskild som avsom gesperson

skötahjälp medpraktiskfunktionshinder behöver att
sig, intaoch påkläpersonliga hygien,sin attatt av

med andra. Denkommuniceraellermåltider att som
kan erhållaassistanssådant behovhar ett per-av

behovetför behovsonlig assistans även annat om
funktionshindradeDentillgodoses påinte sätt.annat

avgörandeskall haföreträdaredenneseller ett
Enpersonlig assistent.inflytande valetöver av

individenknuten tillskallpersonlig assistent vara
till viss verksamhet.och inte en
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Finansiering assistans hvtill 20av upp

tillgodoseAtt assistansbehov till timmaroch med 20 vecka ärupp per
kommunens såväl det gäller anordnandet i ekonomisktnäransvar, som
hänseende. När assistansbehovet finansieringenså sker förär större även
de första 20 timmarna den statliga assistansersättningen.genom

Det råder viss tveksamhet hur bedömningen första 20 timmarnadeom av
skall dvs. vilka delarske, assistansbehovet skall medräknas förav som

klargöra funktionshindradeden berättigad till statligäratt om
assistansersättning. Vid de flesta försäkringskassor använder sigman av
det k. nålsögat, vilket betyder endast räknar med insatseratts. man av

personlig hjälp klä på sig och sig, sköta sin personliganära art att attav
hygien, och kommunicera. Vid försäkringskassorandraäta räknaratt att

alla delar assistansbehovet och assistansersättning då dettaman av ger
kommer ZO-timmarsgränsen, behovenöver personlignäraoavsett om av

överstiger timmar20 eller ej.art

Oklarheten beror på inte finnsdet klart uttryckt varken i lagen elleratt
propositionen hur skall förhålla sig till ZO-timmarsgränsen.man

Nålsögeprincipen innebär således den enskilde för erhålla statligatt att
assistansersättning skall ha personligt assistansbehov överstigan-näraett
de i genomsnitt 20 timmar vecka. Han kan då få assistansersättningper

för sina övriga assistansbehov. sistnämndaäven Det viktigt för denär att
assistansbehövande skall få helhet. överblick och självbestämmande i sin
livsföring.

Genom tillämpning nålsögat iriktas helt överensstämmelse medav -
lagens intentioner LASS-insatsen till de funktionshindrade.svårt-
Enligt vår uppfattning bör nålsögeprincipen skrivas in i lagen och
tillämpas konsekvent. Det sker lämpligen tillägg till LASS §ettgenom

där fyrade grundläggande förkriterierna till personlig assistansrätt
förs in.

finnsDet dagensmed regler och den tillämpning sker ingetsom som
talar för med enbart psykiska eller begåvningsmässigaatt personer
funktionshinder kommer beviljas assistansersättning i någonatt större
omfattning. Regeringen måste vad varit avsiktenöverväga medsom
reformen och vilka ekonomiska konsekvenser det leder till. Det dåär
viktigt beakta människor i behov samhälletsatt att stortgrupper av av
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stöd inte varandra. emellertid anförafår ställas Samtidigt vill vimot som
vår uppfattning kommunerna bör ha finansiella för dedetatt ansvaret
första timmarna i fall assistansersättning20 det då till statligäven rätt
föreligger. försäkringskassanAssistansersättningen bör utbetalas av men
kommunen debiteras för förstade 20 timmarna. Skälet härför är att

incitament fall föreligga förundanröja i enstaka kan kommunenett som
sitt utredningsarbete överdriva assistansbehovet så dettaatt attgenom

hamnar över

20 vecka, varigenom blir befriad från hela assistanskost-timmar per man
naden. gengäld bör kommunernas kostnad för de förstal 20 timmarna för
dem har statlig assistansersättning kompenseras det avlyftattsom genom
på Mkr statsbidrag till kommunerna, vilket gjordes1,7 närav
handikappreformen genomfördes, återställs med motsvarande belopp.

Anhörigas för detansvar gemensamma
hushållet betonas i lagstiftningenstarkare

LSS och LASS bygger på i såde utsträckning möjligt äratt stor som
kompletterande främsttill socialrättslig lagstiftning. Det skiljerannan
sig frånmycket många tidigare lagar på handikappområdet iställetsom
särreglerade allmänna insatser för människor funktionshinder.med En
återgång till reglering på detta inte på något vis önskvärd. Livetsätt är
för funktionshindermed skall istället regleras på sättpersoner samma

för alla människor. Därför det svårt till LSS och LASS knytaär attsom
familjerättsliga regler för andra regleras i generell lagstiftning.som

Det går inte här utveckla förallt många exempel på svårigheteratt som
förslaget skulle medföra vi kan något. tvåAntagnämna attmen personer

har behov personlig assistans sammanbor. Skall beslutandesom av
myndighet då grund för sitt beslut kunna kräva dessaattsom personer
samordnar bostadensin personliga assistans i skallV då avgöracm vem

skall få personlig assistans kväll när vill gåsom uten en av personerna
och träffa och den andra hemma Vem skall bestämmavänner stanna

får assistent Vad båda hargör när be-vem som vara man personerna en
stämd divergerande uppfattning vilket kön det skall påmen om vara

skall det personliga stödetnärapersonen som ge
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Jämställdhetspolitiska konsekvenser

Enligt dir. 1994:124 skall utredaren redovisa jämställdhetspolitiska
konsekvenser på det utredda området. I detta fall har utredaren i vissa
delar kort jämställdheten. Det dock och central fråganämnt är storen

för människor med funktionshinder och deras anhöriga.även Då inget
uppföljningsarbete konsekvenserna för människor funktionshin-medom
der gjorts förståkan vi svårigheten i jämställdhetskonse-belysaatt
kvenser för beviljats personlig assistans. Från andrapersoner som
områden handikappersättning visar dock undersökningarsom som
genomförts DHR har lättare få ersättningar.mänt att attav ex

Det idag intetorde råda någon tvekan viktig anledning tillatt attom en
kostnaderna för assistansreformen underskattats undervärderingenär av
omfattningen anhörigas oavlönade arbete. De anhöriga i detta fallärav
i utsträckning kvinnor. De har med reformen antingen fått sitt arbetestor

och avlönat eller avlastats så mycket de kan få friareaccepterat livatt ett
i övrigt. Kombinationer dessa konsekvensertvå finns självklart också.av
Varje besparingsâtgärd i betänkandet kommer ledapresenteras attsom
till anhörigas insatser öka. arbetetDet kommer främstatt att
utföras kvinnor. Det brist detta inte framgårär tydligareattav en av
betänkandet.

Besparingar

Vi det möjligt minska den del assistansersättningenattanser vara av som
administration och assistansomkostnader, den k 30-kronan.avser s

Från olika assistansanordnare kostnaderna för administrationattuppges
och personalutbildning uppgår till 16 krh.17 Härtill kommerca -
brukarens assistansomkostnader uppgår till 5 krh. Det ärsom ca
emellertid viktigt i detta sammanhang uppmärksammaatt behoven hos
de brukare behöver företrädare för få assistansengrupper av attsom en

fungera i olika avseenden,att det gäller arbetsledning,när dett närex
behövs särskilda utbildningsinsatser och assistenter behövernär gånya
parallellt med assistenter för kunna utföra sina arbetsuppgifter.attvana
Tillgodoseendet dessa behov kan idag finansieras det blirav attgenom

administrationsersättningen,över bör enligt vår uppfatt-pengar av men
ning istället med i beräkningen det totala timbehovet.tas av
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uppgiftkommunensassistansreformenförebakgrund detMot varattav
funktionshindrade ochför svårtomvårdnadochför servicesörjaatt

detdetta,föradministrationskostnader ärsåledes hadekommunerna
deutgå iadmninistrationsersättning inte böruppfattningockså vår att

i dessabör detDäremot ävenassistansanordnare.fall då kommunerna är
föromkostnaderbrukarensförkrhomkostnadsersättning 5fall utgå om

utbildningsinsatser krh.totalt 15för blmedelochassistansen a -
ochhandlings-rimligbrukarennödvändigt förBeloppet är att ge

rörelsefrihet.

vi skisserarÅtgärden på detadministrationsersättningen sättbegränsaatt
årligen.kronormiljonerpå 300besparing förinnebäraskulle staten caen

intekompensationindragningsigdetväsentlig delTill rör somav enom
assis-personliganordnandeteftersomkostnadernågra avmotsvaras av

administration.utökning kommunernasinneburit någoninte avtans

vadassistans ochpersonlig ärvadmellanSkillnaden är somsom
välkändafinnsdettaytterligare. Förtydliggöraskankommunal service

Medutredningen.förredovisatviochtillämpasbörprinciper somsom
felutnyttjande dentillmöjligheternakanbestämmelserfåtal klara avett

ibristDetreduceras.effektivtassistansersättningen ärstatliga en
behand-riktlinjer inteklarare sådana närmarefråganutredningen att om

las.

till vissindviden, intetillknutenskall alltidassistansPersonlig envara
assistansersätt-erhållainteskall följaktligenenskildeverksamhet. Den

verksamhetsstatio-ellerverksamhetsproduceradanvändandening för av
nerad service.

ochtillhandahållsservice ärpersonligSådan service utgörs avsomav
boendeservice, skolasåsomverksamhet,kommunalstationerad inom en

till verksam-assistenten knutenfallI dessadaglig verksamhet.eller är
och dennefunktionshindradeinte den närföljer regelheten och omsom

Ettuppehålla sig någonförverksamhetenlämnar annanstans.att
personlig assistentassistansför personligkriterium äravgörande att en

ocksåframgårbrukaren. Dettafunktionshindradeföljer denalltid av
egenskap hoskännetecknandeviktigaoch denLSS-propositionen utgör

rörlighetsjälvbestämmande ochmöjliggör ävenpersonlig assistans som
funktionsnedsättningar.omfattandemycketför människor med
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timmar assistans det helt ochhar personligDe då enskildeden är-
assistansen. tjänstgörande personlighållet denne Endisponerarsom

assistent skall alltid kunna följa den enskilde denne lämnartom ex
sin servicebostad, på minsta inverkar på ellerdetta sättutan att styrs

boendeserviceverksamheten.av

På motsvarande skall skolelev kunna lämna skolan med sinsätt en—
följdassistent till sjukdom eller skält annat utan attavex av- ~

skolundervisningen för övriga pâverkas.elever

funktionshindrade kan ha behov både daglig verksamhetDen ochav-
personlig assistans. Om han emellertid inte ha sinbehöver personlige
assistent i verksamheten använder verksamhetens service skallutan
han inte assistansersättning förerhålla någon anlitande denna; hanav
utnyttjar då endast sin till den kommunala verksamheten.rätt

omfattandeFör många med funktionsnedsättningar det dock nödvän-är
digt kunna sigmed sin personliga assistent i den dagliga verksam-att ta
heten och i falldessa skall assistansersättning självklart utgå till den
enskilde.

Insats nattpatrull inte personlig assistans; kriteriernautgörav ovan-
uppfylls inte. Knytningen till verksamheten uppenbar.är

Det framgår uppdraget i direktiven utredaren skall bedömaattav
eventuella övervältringseffekter från kommuner och landsting till staten.
Detta har utredaren bara delvis gjort. Utredaren emellertid dettaattanser

för litet och dåligt område förär det skall lämnas någraett utrett att
förslag. Vi bordedet ha varit möjligt skaffa underlagatt attanser
tillräckligt för ställningstagande. Vi också det bordeett attanser vara
möjligt inom för nuvarande regelsystem förhindra kommunaltatt ramen
missbruk assistansreformen.av

Sammanfattning

Vi har i detta särskilda framförtyttrande vi det besparingskravatt anser
utredningens direktiv bygger på orimligt. Dessutom visom som anser

inte besparingen behöver förså nå det kostnads-att stor uppsattaattvara
läget. För det första skillnaden mellan 700 miljoner3 och 2850är
miljoner 850 och inte miljoner.900 Detta påpekande kan petigtsynas
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skall i krona delperspektivet varje representerarattmen ses en avav
människors liv frihet. utnyttjandegradenoch det andraFör är av
personlig assistans lägre antalet beviljade timmar,7 vilketänprocentca
sänker kostnaderna med 260 Mkr.

femIngen de huvudåtgärder eller avskaffandet LASSav av som
manframförutredaren kan skall behålla karaktären hosaccepteras om

assistansreformen, vilket vi nödvändigt för tryggheten ochanser vara
människoroberoendet för de med omfattande funktionshinder som nu

till personlig assistans. Vi vill här också påpeka Sverigerättgetts att
skrivit under FN:s standardregler livsbetingelser för människor medom
funktionshinder. regel punkt det bl eftersträvaI 4 l börsägs att statena

personlig assistans åt dem behöver det.att ge som

för framVi istället med vissa justeringar kan ändra administra-att man,
tionsersättningen, den k 30-kronan på sådant kansätt atts man spara ca
300 Mkr reformen påverkas allvarligt. Man bör ytterligareävenutan att

i beaktande den kostnadsövervältring från kommuner tillta staten som
det finns belagda exempel på, där det saknas förmaterial bedömaattmen
omfattningen. finnerVi det synnerligen orättfärdigt människor iom
behov personlig assistans skall berövas denna ovärderliga tillgång iav
sina liv till följd andras utnyttjande systemet.av av

Vi också kostnaderna för den personliga assistansen första 20attanser
timmar betalasskall kommunerna varigenom incitament förettav
utnyttjande försvinner. Kommunerna kan därvid kompense-systemetav

det k avlyftet från kommunerna minskas medatt motsvaran-ras genom s
de belopp. Assistansutredningens arbete har i hög grad komplicerats av
det faktum reformen så några egentliga belysningarär dessatt attny av
effekter för brukarna personlig assistans inte hunnit RRVännu göras.av
har i sin 1995:57 hänvisat till bedömningar gjorda handlägga-rapport av

vid försäkringskassorna, huruvida de erhållit personligre om som
assistans och assistansersättning därigenom erhållit bättre livskvalitet.en
I övrigt har studierna reformen i huvudsak uppehållit sig vidav
lagtekniska och administrativa problem. Följden härav har blivit att
utredningen innehållerinte någon analys konsekvenserna för brukarnaav

de olika utredningsalternativen. Uppenbart den aktuellaär attav
brukargruppen skulle få vidkännas avsevärda försämringar i sin dagliga
livsföring.
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Vår bedömning medfört förbättringarassistansreformenär större änatt
vi vågat förDen har människor medmöjligheter svåravänta öppnatoss.
funktionshinder de livsbetingelser gäller föratt ta ett stort steg mot som
övriga medborgare. framstårFör det otänkbart de fåttattoss som som
uppleva detta, skulle kastas tillbaka i de ovärdiga förhållanden som

före januarirådde 1994.l Lagen assistansersättning förgrundenärom
funktionshindradessvårt frihet.
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Rönn-Diczfalusy ochyttrande AgnetaSärskilt av
Lars Svensson

förslag detutarbetaingåttuppdrag har bl görutredningensI att soma
själva insatsendelsför närvarandetydligaremöjligt avgränsaänatt

personkrets skall berättigad tilldels denpersonlig assistans, varasom
nämnda insats.

assistansersättning inrymmerochför personlig assistansRegelverket
gränsdragninggällerfrämst detstrukturella svagheter,vissa när mot

mellan olika aktörer. Dettaansvarsförhållandetinsatser ochnäraliggande
studie.i aktuelltydligt bl RRVoch visatspåpekatshar också a enav

god grund förmånga lagtassistansutredningen påVi sätt attatt enanser
framför alltregelverket,förändringarolika attöverväga genomav

tillmöjliga förändringarredovisat antalutredningen rättenett av
assistansersättning.personlig assistans och

gällandedock inte med säkerhetbedömning kan detEnligt vår göras att
assistans skulleregelverket för personligutformningenföreslagnaden av

kostnadsnivå och förbättrad kostnadskon-långsiktigt hållbarleda till en
fullföljt givna uppdragetutredningen inte detdärförtroll. Vi attattanser

assistansersättningen med beloppförkostnadernaminska ett motsvaran-
penningvärde.miljoner kr i 1995 årskostnad 900de årlig omen

utredningen föreslagnadeockså osäkertVi bedömer det som om av
strukturella problem påpekatsförändringsalternativen skulle lösa de som
det uppstå svårigheter iVi därför kaninledningsvis. attattanser

nödvändigt kommunalt huvudmanna-både Önskvärt ochåstadkomma ett
skap.
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Särskilt yttrande Lars Lööwav

Utredaren har i skede utredningen de förslag tillett sent presenteratav
ändringar i lag hon nödvändiga till följd betänkandet. Medsom anser av

vadanledning jag uppfattat hon därmed kommer framföraatt attav som
sin mening vill jag lämna följande synpunkter på delar detta.av

föreslårUtredaren lagen 1993:389 assistansersättning LASSatt om -
-skall upphöra. Istället skall hela området kring personlig assistans

1993:387regleras i lagen stöd service funktionshind-och till vissaom
rade LSS. Som åtgärd föreslås då 4 § LASS föras till 9 § LSS.överen-
Detta skulle betyda innehållet i insatsen personlig assistans enligt 9att
§ stycket LSS skulle fål 2 helt innebörd idag. Utredarenänen annan
behandlar dock inte konsekvenserna eller orsaken till detta ställnings-av
tagande. vill därförJag min på konsekvenserna lagtextförsla-ge syn av
get.

I l § LASS stadgas lagen reglerar ekonomisk ersättning till vissaatt
funktionshindrade för deras personliga assistans. l 2 § sedan detsägs att

allmänna försäkringskassornadeär skall stå för dennastaten, genom som
ersättning. propositionenI 1992932159 stöd och service till vissaom
funktionshindrade, nedan kallad propositionen, talar departementschefen
på-sidan 67 syftet med dessa framgårregler. Där med dettaatt statenom

vill den enskilde personlig assistans omfatt-system garantera oavsett
ningen och belastning på enstaka kommuner. Socialförsäkringssystemet.
blir således garantin för de människor funktionshindermed haratt som
de allra behoven personlig assistans tillförsäkrasstörsta denna insats.av

l 3-4 LASS begränsas dock skaran skall omfattasav personer som av
assistansersättningen de enligt LSS och därmed LASS hartrots att rätt
till insatsen personlig assistans. förSkälen undanta vissaatt grupper
varierar. Först undantas 65 års ålder precis i frånLSSöverpersoner som

till personlig assistans. Detta beror, enligträtten departementschefen, sid
64 sista stycket propositionen, helt på det statsfinansiella läget. Vidare

§deundantas i 3 bedöms ha behov personlig assis-ettpersoner som av
under i genomsnitt 20 timmar eller mindre i veckan.tans Denna gräns är

helt hålletoch utifrån grundtanken detta ñnansieringsfördelnings-satt att
för dem med behovär personlig assistans.system störstgaranten av
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helt andra skälundantar ändäremot attI 4 § personernaavgrupperman
personligstöddetbehovmindre omfattandeskulle ha nära somav

inteför undantagen degrundenställetassistans I är att personernager.
beroregentligen Det pågaranti LASSden är.behöva extraansetts som

omfattandetillgång tillskall haså vis deeller vistas påde bor ettattatt
eller sin bostad.institution Detillservice i anslutningstöd och en

propositionendeñnierats igruppbostäderbostäder är somavsessom
vård skall86 service ochpå sidanstår läsaavsnitt 3.2.9. Där attatt

i anslutning till bostaden. Dettatimmardygnets allaerhållas underkunna
assistansersättninggarantidenmänniskorför ärskall dessa somvara

för andra.tänkt att vara

utläsa detbeskrivit kanjagkonstruktion,lagens attAv manovan,som
ñnasieringsformen assistansersättning.omfattarendastregleras i §4som

specialmotiveringen till paragrafenläsertydligareblirDetta än om man
förhåller det sig då medersättningen. Hurtalar just rättenendast omsom

självajag reglersassistans Sompersonligtill insatsen nämnt ovan
irättigheten LSS.

fåstycket 2 LSS. Förinsats i 9 § 1assistans finnsPersonlig attsom en
i angivna personkret-tillhör den 1 §insats krävsdel denna attta manav

skall ha behovstycketkrävs enligt §Vidare 7 l att avpersonensen.
kantillgodosett. Detdetta behov inte redaninsatsen och äratt senare

personlig assistans i relationskall insatsenintresse sättanärvara av man
gruppbostad. Som jag skallboendeformentill den särskilda nämnt ovan

dygnets allafinnas stöd och service underbostäder knutetdet till dessa
timmar.

konflikt. på flera ställen, bl.a.förutses denna DenI propositionen nämns
lösningtill. Frågan får dock sini avsnitt jag hänvisat genomovansom

personlig assistans. På sidanspecialmotiven till insatsen 175uttalanden i
stycket följande läsa.första står meningar att

finns fast personal bas.gruppbostadI somenen
personlig assistanshärtillMed hänsyn bör nor-

gruppbostad. De boendemalt inte lämnas i en
medbestämmandeinflytande ochskall ha över

skall hjälpa dem i bostaden.vilken personal som
assistans kan dock föreliggaBehov personligav

aktiviteteroch andra utanförvid fritidsaktiviteter
bostaden.
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gruppbostad intebor ibetyder såledesDet äratt som enpersonen
finns.behov Dettaförnekad personlig assistans sådanttillrätten om

undantagsvis inne i bostaden.främst utanför bostadengäller ävenmen

för förklara förhållandet mellanytterligare klargöra dettaFör samt attatt
assistansersättning står påtill personlig assistans och avsaknadrätten av

sidan sista stycket följande.177

de olika situationer assistansersättningFör som
behov ändå föreliggerinte därutges men av

förpersonlig assistans har kommunen ett ansvar
finansierasåväl faktiskt tillhandahållaatt attsom

i första hand de fall behovetdenna. Det gäller när
överstigerpersonlig assistans inte 20 timmar iav

veckan. kan framgått också gällaDet som ovan
tillfällig utökning insatsen,vid undert.ex.av

ordinarie personligaeller dennärsemesterresor
assistenten ocksåsjuk. Det kan gälla personligär
assistans för bor på institution ellerpersoner som
i gruppbostad, den enskilde önskar sådan ochom
behov assistans bedöms föreligga.av

Detta propositionsuttalande klargör egentligen det jag vill hamesta sagtsom
med detta yttrande. bortNär grundpelarna i 1993 års handikapptarman en av
reform, nämligen garantin för de assistansberoende, kan intemest göraman
det så enkelt förabara reglerna från LASS till LSS. Följden bliröverattsom

allt innehållet i grundrättigheten förändras i väsentliga delar. Dettatrots att
blir också direkt stötande utredaren väljer detnär göraatt utan att ens
kommentera eller motivera det i betänkandet.

Vilka blir då de praktiska konsekvenserna förslagetav

1 För alla bor i gruppbostad eller på institution försvinner tillrättensom
personlig assistans föratt kunna ha aktiv fritid eller studera.t.ex. atten
Hur många det jag inte. Utredaren uppskattar 1 500 harär vet att personer
fått personlig assistans beslut enligt LSS. denInom finnsgenom gruppen
de berörs i del.denna Gruppen blir förmodligen betydligt mindresom om
den framfördautredaren åtgärden timmars40 införs.gränsav om en
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assistansersättning härtillI dag mister har2 rättenen person som
institution. kompensera dethan vårdas Förpå sjukhus attom

behov tillgodosett kom-vid behov fåkan extraett genomman
jag kan med den lagtextförsvinner, vadDenna rätt se, sommunen.

besynnerligutredaren föreslår. sådan effekt blirEn närän mer man
handikappreformenbetänker den statliga utvärderingenatt av genom

hittills i behovet personlig assistans påSocialstyrelsen resulterat att av
föranlett förslag med innebörd frånsjukhus uppmärksammats och motsatt

påpeka dennaSocialstyrelsens sida. behöver väl knappastJag äratt grupp
den tidigare nämnda.betydligt större än

konstatera den förflyttning lagtextSammanfattningsvis kan att av somman
fåföreslår kommer konsekvenser. Det kanutredaren okommenterat att

överensstämmelse med direktivens kravifrågasättas dessa i påär enom
framförda förslaget därförbibehållen rättighetslagstiftning. behöver påDet

sakkunnigt analyseras ytterligare.sättett
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Bilaga Kommittédirektiv1

Kommittédirektiv

Utredning finansiering och regelsystem förom
den statliga assistansersättningen Dir. 1995:6

Beslut vid regeringssammanträde aprilden 12 1995

Sammanfattning uppdragetav

Mot bakgrund kostnadsutvecklingen för statlig assistansersättningav
tillkallas särskild utredare med uppgift redovisa förslag till alter-atten
nativa åtgärder leder till kostnadsutvecklingen begränsas ochatt attsom
kostnadskontrollen förbättras] ingåruppdraget utarbeta förslagatt som

möjligtdet tydligare förgör närvarande dels självaänatt avgränsa
insatsen personlig assistans från andra närliggande verksamheter, dels
den personkrets skall berättigad till stödformen.som vara

Bakgrund

Med anledning regeringens proposition stöd och service till vissaav om
funktionshindrade prop. 199293:159 beslutade riksdagen i maj 1993

förbättrade stöd- och serviceinsatser för med funktionshin-om personer
der bet. 199293:SoUl9, rskr. 1992932321.

Riksdagens beslut innebar bl.a. särskild rättighetslag för svårtatt en
funktionshindrade infördes den januari1 1994, lagenpersoner
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade LSS.om
Genom lagen bl.a.har med utvecklingsstörning ochpersoner personer
med och varaktiga funktionshinder till stöd-stora ochrättgetts
serviceinsatser olika slag såsom personlig assistans eller ekonomisktav
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stöd till assistans för timmar i veckan.sådan stödbehov till 20 Förupp
dessa insatser kommunerna finansiellt ansvariga.är

januari infördes assistansersättning förDen l 1994 statligäven en
inte fyllt 65 år och bor i boende. servicehus elleregetpersoner som som

familjhos eller anhörig. Assistansersättningen avsedd täckaär att
förkostnader personlig assistans lämnas tilloch har behovpersoner som

personlig assistans under i genomsnitt 20 timmar vecka.änav permer
till assistansersättningRätten regleras i lagen 1993:389 assistans-om

ersättning LASS och i förordningen assistansersätt-1993:1091 om
försäkringskassornaning. De allmänna administrerar beslutaroch om

ersättningen.

Regeringen ikonstaterade proposition 1994952100 bil. 6 medelsbe-att
hovet vad assistansersättning för budgetåret 199596 torde kommaavser

bli högre vad förutsågs i proposition 1992931159. Skälet föränatt som
detta framför allt det genomsnittliga antalet beviljadeattangavs vara
assistanstimmar och vecka väsentligt torde komma attper person
överstiga det beräknade.

Regeringen uppdrog den november 1994 Socialstyrelsen3 åt och
Riksförsäkringsverket studie angående assistans-göraatt gemensamt en
ersättningen och belysa de bakomliggande tillorsakerna kostnadsut-
vecklingen. båda myndigheternaDe i sin den 16 decemberrapportangav
1994 sammanfattningsvis det höga antalet genomsnittligt beviljadeatt
assistanstimmar bl.a. torde bero på skillnaden i konstruktionen av
socialtjänstlagen 1980:620 och LASS och bådade lagarnas olika
ambitionsnivå, vilket leder till olikheter i behovsbedömningsteknik
mellan kommunernas och försäkringskassornas handläggare. En annan
konsekvens den lagstiftningen anhörigas insatser, såvälär attav nya
tidigare avlönade oavlönade, omvandlats personlig assistans.till Isom

pekades vidare. på vissa tendenser till övervältringrapporten av.
kommunernakostnader från till uppstått till följdstaten attsom av

finansierar assistansersättningen.staten

tillI anslutning nämnda uppdrag Socialstyrelsen inyss angav en
promemoria den 8 februari 1995 sammanfattningsvis att det finns klara
belägg på kommuner och landsting i allt för hög grad assistanser-att ser
sättningen möjlighet minska sina kostnader. finnsDetattsom en
exempel på huvudmän ekonomiska omdefinieraskäl försökeravsom
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elevassistans, boendeservice, för medsjukvård och insatser personer
psykiska problem till personlig assistans.

Regeringen har i anslutning till arbetet med års kompletteringspro-1995
position beräknat kostnad för assistansersättning till 3,7statens ca
miljarder kronor på årsbasis. Detta innebär i förhållande till vad som

reformen beslutades kostnadsökning på 1,2 miljardernärangavs en
kronor.

Uppdraget

Mot bakgrund kostnadsutvecklingen för statlig assistansersättningav
tillkallas särskild utredare med uppdrag assistansersättning-överen se

finansiering och regelsystem. Utredarens huvuduppgift skallens attvara
lämna förslag till åtgärder leder till nuvarande kostnadsutveck-attsom
ling bryts förbättradoch kostnadskontroll uppnås. Utgångspunktenatt
för förslagen skall den årliga kostnaden för för assistans-att statenvara
ersättning inte får överstiga 2 850 miljoner kronor beräknat i 1995 års
penningvärde. Detta innebär det statliga finansiella föratt utrymmet
assistansersättning, till följd vissa omprioriteringar, utökas realt medav
drygt 300 miljoner kronor i förhållande till vad budgeterades vidsom
reformens ikraftträdande. I förhållande till den nuvarande årliga
kostnaden innebär detta neddragning med 900 miljoner kronor.en ca

En viktig orsak till kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen är
svårigheterna i den praktiska tillämpningen avgränsning vadatt göra
gäller dels personlig assistans i förhållande till andra närliggande
primär- och landstingskommunala insatsområden, dels den personkrets

skall berättigad till assistansersättning. Utredaren skall därförsom vara
utarbeta förslag ändet möjligt tydligare förgör närvarandeattsom

personlig assistans frånavgränsa andra närliggande kommunala
verksamheter. Utredningsarbetets inriktning skall förslagattlämnavara
till förändringar i regelsystemet tydliga och effektiva drivkraf-som ger

inte kostnader på huvudman.ter över Om riskatt styra förannan en
övervältring kostnader ändå bedöms kvarstå skall utredaren ocksåav

ekonomiskbehovetpröva reglering mellan huvudmännen.av en
Utredaren skall efter förankra sina förslag hossträva berördaatt
huvudmän.

Utredaren skall vidare åtgärder fordras förpröva tydligareattom
denavgränsa personkrets skall tillberättigad personligsom vara
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assistans, så personkretsen vadmed avsågs iatt överensstämmer som
assistansreformen.

Utredaren skall föreslå behövliga förändringar i berednings- och
prövningsförfarandet för uppnå ovanstående syften. Lagstiftningensatt

rättighetslagstiftningkaraktär skall dock bibehållas.av

Utredaren skall dessutom frågan samordningen mellanöverse om
socialförsäkringsförmånerna handikappersättning och Vårdbidrag å ena
sidan och assistansersättning å andra sidan och behovetpröva av
tydligare samordningsregler.

Det står den särskilde utredaren fritt lämna förslag till andraatt även
förändringar kan leda till stödformens kostnadsutvecklingattsom
begränsas.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt dir.
1994:124. Utredaren skall i tillämpliga delar följaäven regeringens
direktiv offentliga åtagandenpröva dir. 1994:23.att

Utredarens förslag skall redovisas till regeringen den 15senast
september 1995.

Socialdepartementet



Bilaga besparingar2 Beräkning av -
kom inerade bedömningar

till beräkningarnaO Kommentar

undvikaFör överlappningar har efter varje punkt antalet återståendeatt
ärenden, ersättningsnivå och antal timmar vecka beräknats. Denper
aktuella besparingspotentialen finns infördärmed varje punkt.ny

Underlag för beräkningarna under punkterna 3 har hämtats från1 -
Riksförsäkringsverkets assistansregister befintliga ärenden.-

Utredningen har gjort urvalsundersökning omfattande de pågåendeen
ärenden i Riksförsäkringsverkets assistansregister där föddärpersonen
dag födelsemånad21, födelseår.och enkätEn skickades tilloavsett ut
aktuella försäkringskassekontor frågorbesvarade bl.a. assistanssom om
i verksamheter, utför assistansen hur assistansersättning-samtvem som

har beräknats. Urvalet omfattade 211 ärenden. Svar har inkommit ien
206 ärenden. Under punkt 4 och 5 har beräkningarna grundats på denna
urvalsundersökning urvalet ungefär 3,4 pågåendemotsvarar procent av-
assistansersättningsärenden under september 1995. Beräkningarna under
punkt och därför4 5 har inte säkerhet de under punkternasamma som
1 -

Alternativa kostnader timme har i förekommande fall antagitsper vara
lika bortfallande timkostnad för personlig assistans. Detstora ärsom
sannolikt det inte går anpassning kostnaderatt göra inomatt samma av

kommunens hemtjänst med hänsyn till tid där går åt tillattex.
personalens förflyttningar mellan får insatser.personerna som

Omfattningen alternativa insatser uppstår uppskattas medav som
ledning de 94 ärenden ingick i den studie angående statligav som
assistansersättning Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverketsom
avlämnade till regeringen i december 1994. Utredningen har gjort en ny
sökning i källan. Jämförelse har gjorts mellan beviljade insatser enligt
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enligt lagenbeviljade timmarSocialtjänstlagen hösten och1993 om
förhållandeföljandevisarSökningenassistansersättning 1994.

visar hurprocenttaletdärinsatseromfattningtidsmässigbeträffande av
assistansersättningenbeviljadeår 1994dendel somstor av --

1993.höstenSocialtjänstlagenenligtinsatsermotsvarades av

Grupp

%37timv40Barn över
33 %timv50Barn över

%42timv41underSamtliga
52 %timvunder 51Samtliga
58 °otimv41-68Samtliga
44 %timv68Samtliga över

%47Samtliga

Socialtjänstla-enligttidigare insatserendasttabell belyserOvanstående
bortfallandedelsannoliktkommerinförtsLSS harGenom enatt nugen.

LSS-insatser. Detandra äri formefterfrågasassistanspersonlig att av
inteassistanspersonlig ärbehovviktigtdock poängtera attatt av

LSS. Somenligtövriga insatserna ettbehov dedetsamma avsom
personlig hjälpfrågablikan detLSS-insatsertillalternativ somom

handikappersättning.tillberättigar t.ex.

alternativasiggrundatberäkningarnaharUtifrån resonemanget ovan
60motsvarandeinsatsertidsmässiga procent.

sänksochschabloniserastimmeErsättningen1 per
timmekronortill 145 per

genomsnittligabeskrivs denstatistikRiksförsäkringsverkets månatligaI
månadrespektiveunderpågåri antal ärendendetersättningsnivån som

ärende.respektiveutbetalas itimmarmångatill hurhänsynutan som
till kronor162,451995 uppgårför oktobersiffraRiksförsäkringsverkets

timme.per

tilli oktober 1995uppgårGenomsnittskostnaden assistanstimmeper
antaltill detmed hänsynviktadtimersättningkronor. Denna163,72 är

ärende.i respektiveutbetalasveckaassistanstimmar somper
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Årskostnaden för assistansersättningen blir då 163,72 6 250 68,40
52 3 640 mkr.

Den undersökning beträffande födda dag 21 gjorts visarpersoner som
medianvärdet för assistansersättningensatt lönedel, dvs. lön inklusive

ersättning för obekväm arbetstid, lagstadgad semesterlön socialasamt
avgifter inklusive grupplivförsäkring och avsättning till tjänstepension
uppgick till 137,47 kronor timme. l detta belopp varierade grundlönper
inklusive tillägg för obekväm arbetstid från 69,61 till 114,96 kronor per
timme med medianvärde på 90,00 kronorett timme. Beloppet påper
137,47 kronor timme välstämmer med deöverens uppgifterper som

tagitutredningen del för Kooperativet GIL och Göteborgs kommun.av
Enligt uppgift från Svenska kommunförbundet genomsnittslönenär för

vårdbiträde 81,02 kronorett timme inklusive tillägg för obekvämper
arbetstid på 7,41 kronor timme november 1994. Personligaper
assistenter har sannolikt högre andel timmar med obekväm arbetstiden

vårdbiträde iän genomsnitt eftersomett den personliga assistansen är
knuten till och det därför inte går samordningsvinster.görapersonen att
Om ersättningen för obekväm arbetstid räknas dubbelt blir timlönen
88,43. Det nyligen slutna avtalet inom den kommunala sektorn
innehåller löneökning för år 1995 med 2,8 Avtalet innehålleren procent.

låglönesatsning. Om hänsyn tillen treprocentig löneökningtas fören
vårdbiträden avseende år 1995 hamnargruppen lönedelen assistans-av

kostnaden på ungefär 140 kronor timme.per

Ersättning för utbildning: l undersökningen avseende föddapersoner
dag 21 varierade utbildningskostnaden från 0 21,15 kronor timme.per-
Medianvärdet 5 kronor timme. För heltidsanställdvar assistentper en
innebär det cirka 10 400 kronor år. Utbildning för personligaper
assistenter har inte alltid karaktär utbildning för andrasamma som
yrkeskategorier. I många fall det sigrör lära sig tillgodoseatt denattom

teoretiskafunktionshindrades behov införskaffaän att kunska-snarare
En de utbildningsbehovetstor tillgodosesper. därmedav ettgenom

lärande i arbetet i form handledning. Detta behov i börjanav är störst av
anställningen. Den fortsatta beräkningen utgår från utbildning i form av
handledning motsvarande dag år och heltidsanställd assistent,en per
vilket 40 minutermotsvarar månad. Kostnader för handledaren kanper
grundas på genomsnittlig vårdbiträdeslön exklusive tillägg för obekväm
arbetstid 75,83 kronor timme lagstadgadper semesterersättningsamt 12

och sociala avgifter inklusiveprocent grupplivförsäkring och avsättning
till tjänstepension på 37,74 vilket innebär timkostnadsumma procent, en
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innebärutbildningdagsEnungefär kronor timme.117på enper
timmeUtbildningskostnadenkronor.lönekostnad på 117 ‘ 8 936 per

kronor.2080 0,45936 ..tilluppgår dåheltidsanställdför en

sköter lönehante-anställdEnadministrationförErsättning somm.m.:
vilketcirka 000 kr,på 12månadslönha motsvararring enantas enm.m.

arbetsvecka. Efter lagstadgad40 timmarsvidkronortimlön på 72,73
avgifter inklusivesocialaoch12semesterersättning procentom

37,74tjänstepension påavsättning tillgrupplivförsäkring och summa
488månad 4cirka 18 500 kronortilluppgår lönesumman perprocent

timme. Till dennakronoreller 112,20veckakronor summaperper
assistan-förenade medkostnaderövrigaförytterligare 20läggs procent

arbetsledning, ochrevision,bokföring,lokalkostnader,såsomsen
månad 5 385kronordå 22 214Total lönesummarekrytering. är per

timme. Denna134,64 kronorellerveckakronor personperper
samtliga assistenterOmassistenter.anställdaungefär 100administrerar

för 40administrationenklaraalltså dennaheltid skullearbetade person
månad. En300 timmarcirkavecka eller 17timmar000100 4 perper

eller 000vecka 13timmarvarför 3 000deltid,arbetarassistenterdel per
assistanstimmeKostnadenmått.rimligaremånadtimmar är ett perper

kronor.1,70214 000blir 22 13

del,beloppet kanomkostnader:assistenternas AvförErsättning en
omkostna-till assistenternastimmekronorexempelvis 3 reserverasper

framgickfödda 21dagundersökningovanstående attder. 1 personerav
omkostnaderassistenternasavseendetimmegenomsnittsersättningen per

kronor.4,94är

ochkan halverasanhöriga assistenteromkostnaderErsättning för ärnär
normaltförutsättstimme. Detexempelvis 1,50 kronor atttillsättas per

få kostnadertillsammansaktiviteterföretar vissaanhöriga utan att
finnas skälkan detrestaurangbesök. Däremotbio- eller attersatta t.ex.

aktiviteteriinte denna karaktär.hareftersom allavissha kvar summaen
punktkostnadsberäknasDenna separat,post se

tillägg förinklusiveLönkostnadernasummeringEn ger:ovanav
kronorpersonalkostnader 140,00semesterlön ocharbetstid,obekväm

omkostnaderkronor timmeutbildningskostnader 0,58timme ++ perper
kronortimme 145,28administration 1,70 kronor3,00 + perperm.m.

till kronorassistanskostnader schabloniseras 145förtimme. Ersättning
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Årskostnadentimme. kan beräknasdå till 145 6 250 68,40per 52
3 224 mkr.

Bruttobesparing nettobesparing år blir 6403 3 224 416 mkr.per —

Efter avsnitt återstår1 6 250 med ersättning på 145 kronorpersoner en
timme och genomsnittligt beviljatett antal timmar veckaper ärper som

Årskostnaden68,40. 3 224 mkr.är

Om ersättningen för de administrativa kostnaderna inte skulle anses
tillräcklig och ersättningsnivån istället skulle till kronor150sättas per
timme skulle årskostnaden bli 150 6 250 68,40 52 3 335 mkr och
besparingen 305 mkr.

2 Den enskildes till personligrätt assistans
inträder först fr.o.m. hjälpbehov, uppgårett som
till 40 timmarän veckamer per

2.1 Bruttobesparing på nuvarande assistansersättning

1 oktober 1995 har I 690 assistansersättning för timantalpersoner ett
inte överstiger 40 timmar vecka. Dessasom har iper personer genom-

snitt 32.72 timmar vecka och genomsnittlig timersättning påper en
159,93 kronor. Efter avsnitt återstår1 dock endast timersättning påen
145,00 kronor. Bruttobesparingen år beräknas till 145,00 6901per
32,72 52 417 mkr.

2.2 Bruttobesparing personlig assistans enligt LSS

Antal kommunala LSS-beslut personlig assistans uppgår till 2 900om
enligt beräkning Socialstyrelsen har gjort med ledningen SCB:ssom av
statistik för år 1994. dessaAv ärenden uppskattas hälften förskottvara
på assistansersättning och hälften kommunala beslut avseende personer

har genomsnittligt behovett assistanssom inte överstiger 20av som
Ärendentimmar vecka. avseende förskott på assistansersättningper

ingår i punkt 2.1. För resterande 450l ärenden genomsnittligtantas
beviljade timmar vecka till 15. Kostnaden lika förper antas vara som
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Besparingentimme.kronor163,72assistansersättning totalt, dvs perper
mkr.185‘ 52450 15163,72 lförutsättningarunder dessaår blir

ärendenföralternativkostnaderkommunalaAvgår2.3
assistansersättning upphörtilldär rätt

omkring 60uppstår procenttimmarkommunalaAntal antas avvarasom
till timmaromvandlastimmar förväntasdelEnLASS-timmar.tidigare

från denansökanefterledsagarservice,i LSS,insatserenligt andra t.ex.
antaletminskningnågonsannoliktkommer störreenskilde. Här av

omvårdnadsinsatseravseendetimmarAndraske.intetimmar att -
bedömaspåkommerLASS-timmarna nytt attsannolikt merparten av -

enskilde. Härför denrättighetgradlägremedSocialtjänstlagenenligt av
föresocialtjänstformuppstår i änantal timmarkan störreatt ett avantas

enskildedenhärtillanledningenfrämsta ärhandikappreformen. Den att
situation ochsinpåverkamöjlighetfåtthandikappreformen attgenom

timmeKostnadkommunen.krav påställadärför kommer större peratt
163,72 kronordvstotalt,assistansersättningförlika perantas somvara

alternativtim-vecka och32,72LASS-timmarBortfallandetimme. är per
årAlternativkostnadenvecka.19,63uppstår dåär perpersommar

mkr.28219,63 52690till 163,72 lberäknas

efterberäknasiställetalternativkostnadernakommunalaOm de
alternativkostnaderblir kommunernasrespektive 7545procentsatserna

följande:

212 mkr14,72 52163,72 1690%:45
mkr52 3531690 24,54%: 163,7275

ärendenföralternativkostnaderkommunalaAvgår2.4
upphörLSSenligtassistanstill personligdär rätt

assistansersättning totalt,förtimme likakostnadHär antas vara somper
bli 10.veckatimmarAntaletkronor.dvs 163,72 antaspernya

12310 52163.72 450år till lAlternativkostnaden beräknasper
mkr.

602 mkr.avsnitt 2 417 185år under ärBruttobesparingen +per
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Nettobesparingen 185år 417 282 123 197under avsnitt 2 är +per - -
mkr.

Efter avsnitt 2 återstår ärenden560 med assistansbehov4 ett som
överstiger timmar40 ivecka genomsnitt genomsnittet 81,63ärper —-
timmar vecka och ersättningsnivå på 145 kronor timme.per en per-
Kostnaden uppgår under dessa förutsättningar till 2 807 mkr år.per

Om den nedre för personlig assistans vidgränsen 30 timmarsätts per
vecka återstår 6565 ärenden med assistansbehov överstiger 30ett som
timmar vecka i genomsnitt genomsnittet 72,87 timmar veckaärper per~

och ersättningsnivå på kronor145 timme. Kostnaden uppgåren per-
under dessa förutsättningar till 3 107 mkr år. Besparingen brutto blirper
301 mkr och besparingen blir 99 mkr.netto

Om den nedre för personlig assistans istället vidgränsen 50 timmarsätts
vecka återstår 3 638 ärenden med assistansbehov överstigerettper som

50 timmar vecka i genomsnitt genomsnittet 90,98 timmarärper per-
vecka och ersättningsnivå på 145 kronor timme. Kostnadenen per—
uppgår under dessa förutsättningar till 2 496 mkr år. Besparingenper
brutto blir 913 mkr och besparingen blir 296 mkr.netto

3 Barn under 16 år undantas från tillrätten

personlig assistans

3.1 Bruttobesparing assistansersättning

I oktober 1995 har enligt Riksförsäkringsverkets statistik 1 253 barn
under 16 år beviljats assistansersättning. I genomsnitt har de en
ersättningsnivå på 159,30 kronor timme. harDe beviljats iper genom-
snitt 58,47 timmar vecka. När avsnitt 3 kombineras med tidigareper
avsnitt måste beaktas timersättningen lägre enligt avsnittatt är 1 och att

del barn förloratredan till personlig assistansrätt under punkten 2. I
september fanns det 1 204 barn erhölls assistansersättning. Avsom

statistik framtagits Riksförsäkringsverket framgårseparat detsom attav
i september 1995 fanns 405 barn skulle förlora till assistansrättensom
under punkt 2. Omräknat till oktobers siffror skulle antalet 421. Attvara
beräkna under denna punkt återstår då 832 barn med i genomsnitt 71,49

6 15-1387
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år assistansersätt-avseendebeviljade timmar Besparingenvecka. perper
mkr.ning till 71,49 52 448beräknas då 145,00 832

alternativkostnader för ärendenAvgår kommunala3.2

assistansersättning upphörtilldär rätt

omfattninguppstå i under tidigareAlternativa timmar antas samma som
tidigare timmar. alternativa insatseravsnitt, Dettadvs 60 % gerav

Alternativkostnaden år42,89 timmar vecka.motsvarande perper
42,89 296 mkr.beräknas till 159,30 832 52

avsnittBruttobesparingen år under 3 448 mkr.ärper

år under avsnitt 3 i 448 296 152 mkr.Nettobesparingen ärper -

iställetkommunala alternativkostnaderna beräknas efterOm de
respektive blir kommunernas alternativkostnader-45 75procentsatserna

följande:na

mkr%: 159,30 832 32,17 52 22245
159,30 832 53,62 52 369 mkr75 %:

i åldernEfter avsnitt återstår 3 728 ärenden 16 64 år meddetta ett-
timmar vecka iassistansbehov överstiger 40 genomsnittpersom —

timmar veckagenomsnittet 83,89 och ersättningsnivå på 145är per en-
förutsättningarkronor timme. Kostnaden uppgår under dessa till 2per

år.358 mkr per

till personlig assistansi grund- och4 Rätten

gymnasieskola inklusive särskola, daglig
verksamhet barnomsorgoch upphör

Under denna punkt beskrivs vad händer dessutom möjlighet attomsom
assistans verksamheterpersonlig i utesluts.

för tiden iNågra alternativkostnader verksamheter beräknas inte
eftersom för respektive verksamhet förutsättshuvudmannen sittta
ekonomiska för insatser behövs verksamheten.de isomansvar
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Besparing4.1 verksamheteravseende

I nämnda undersökning födda dag 21 förekomovan av personer
assistans i verksamheter för i åldern 16 64 år har ettpersoner som- -
assistansbehov överstiger timmar40 vecka i genomsnitt enligtsom per -
följande:

Typ Antal Timv i Timvav
verksamhet verksamh. totaltpersoner

Daglig verksamhet 15 302,2 254,111
Skola 4 152,0 478,62
Särskola 1 47,5 111,99
SUMMA 20 501,7 844,721

Under förutsättning urvalet representativt kan följande siffroräratt
gälla totalt:anses

Typ Antal Timv i Timvav
verksamhet verksamh. totaltpersoner

Daglig verksamhet 470 9 468 39 290
Skola 125 4 762 14 995
Särskola 31 4881 3 509
SUMMA 626 15 718 57 794

Besparingen år avseende assistans i verksamheter kan då beräknasper
till 15 718 ‘ 145,00 52 119 mkr.

Efter avsnitt 4.1 återstår 3 728 ärenden med ersättning på 145,00en
kronor timme med genomsnittligt antal timmar veckaett ärper per som
79,68.
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personligtill4.2 Besparing i de ärenden där rätt

följdassistans upphör attavsom en
genomsnittöverstiger iassistansbehovet inte 40

hari verksamhetertimmar vecka tidnärper
borträknats

födda framgickundersökningen avseende dag 21 6Av attpersoner
vecka förlorade tillärenden med totalt 181,43 timmar rättenper
borträknades. Omräknat tillpersonlig assistans tid i verksamheternär

684 timmar vecka.totalsiffror sig 188 ärenden med 5detrör perom

då till 684år under denna punkt kan beräknas 5Besparingen per
mkr.145,00 52 43

Efter med ersättning på 145,00avsnitt 4.2 återstår 3 540 ärenden en
antal timmar veckakronor timme med genomsnittligt ärett per somper

82,30.

Kommunala alternativkostnader i de ärenden där4.3 rätt

följdtill personlig assistans upphör attsom en av
assistansbehovet inte överstiger i genomsnitt 40
timmar tid i verksamheter harvecka närper
borträknats

timmar omfattning tidigareAlternativa uppstå i underantas samma som
timmar. alternativa insatseravsnitt, dvs 60 % tidigare Dettaav ger

Alternativkostnaden årmotsvarande 3 410 timmar vecka.per per
beräknas till mkr.163,72 3 410 52 29

Den besparingen blirtotala under avsnitt 119 43 29 133 mkr.4 + -

Aktivitetsersättningen för anhöriga5
hushållsmedlemmar personligaärsom
assistenter reduceras till hälften av
aktivitetsersättningen för icke-anhöriga
assistenter

utredningens föddaI undersökning dag utförde anhöriga21personerav
föri timmarnaassistansen 19,4 de 16överprocent av som varpersoner
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år beviljatsoch hade assistans för timmar40 vecka. Efteränmer per
punkt 4 återstår 3 540 ärenden med genomsnittligt antal timmarett per
vecka 82,30. Den lägre ersättningen för anhörigaär assistenterssom
omkostnader har bedömts till kronor1,50 timme istället för 3,00per
kronor timme. En besparing avseende anhörigtimmarna kan beräknasper
till 1.50 3 540 82.30 19,452 % mkr.4

6 Samlad besparing utifrån beskrivnaovan
bedömningar

I den samlade besparingen följandehar beaktats:

Ersättningen timme schabloniseras och sänks till 145 kronorper
timmeper

2. Den enskildes till personlig assistans inträder försträtt fr.0.m. ett
hjälpbehov, uppgår till 40 timmarän veckasom mer per
Barn under 16 år undantas från till personligrätten assistans
Rätten till personlig assistans i grund- och gymnasieskola inklusi-

särskola och daglig verksamhet upphörve
Aktivitetsersättningen för anhöriga hushållsmedlemmar ärsom
personliga assistenter reduceras till hälften aktivitetsersättning-av

för icke-anhöriga assistenteren

Summa bruttobesparingar blir 416 417 185 448 119+ + 43 4+ + + +
1 632 mkr. dennaAv 447 mkrl besparingär på assistansansla-summa

och 185 mkr besparingar för kommuner.get

Summa nettobesparingar blir 416 417 185 282 123+ + 448 296+- - -
+119+43-29+4902mkr
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Tabell
vid olikamkralternativkostnader - irespektive+ angettBesparingar

60har valtalternativkostnader. Jagavseendeprocenttaltänkbara

procent.

%7560 %45 %

+416 +416 +416timersättningJustering
+417+417+417tv LASSassistans 4OIngen
+185+185+185LSSassistans 4O tvIngen
-353-282-212tv LASSAlternativkostnad 4O
-123-123-123tv LSSAlternativkostnad 40
+448+448+448till barnassistansIngen
-369-296-222Alternativkostnad barn

+1191919 +1+1i verksamheterassistansIngen
verksamheter +43+43+43assistans iIngen

verksamheter -36-29-22Alternativkostnad -
+4+4för anhöriga +4omkostnadsers.Lägre

632632 +1632 +1bruttobesparing +1Summa

+751+902053nettobesparing +1Summa

mkrpå 35 40besparingkommunaliseringvidkommerTill detta enen -
administration.försäkringskassornasRiksförsäkringsverkets ochpå

följdupphörl till assistansdärärenden atträttAvser avsom en
tillveckatimmaröverstiger 40 rättinte närassistansbehovet per

verksamheter upphörassistans i
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Bilaga 3 Beräkning besparingarav -
bedömningarseparata

0 Kommentar till beräkningarna

Underlag för beräkningarna under punkterna l 3 har hämtats från-
Riksförsäkringsverkets assistansregister befintliga ärenden.—

Utredningen har gjort urvalsundersökning omfattande de pågåendeen
ärenden i Riksförsäkringsverkets assistansregister där föddärpersonen
dag 21, födelsemånad födelseâr.ochoavsett En enkät skickades tillut
aktuella försäkringskassekontor besvarade frågor bl.a. assistanssom om
i verksamheter, utför assistansen hur assistansersättning-vem som samt

har beräknats. Urvalet omfattade 211 ärenden. Svar har inkommiten i
206 ärenden. Under punkt 4 och har5 beräkningarna grundats på denna
urvalsundersökning urvalet ungefär 3,4 pågåendemotsvarar procent av-
assistansersättningsärenden under september 1995. Beräkningarna under
punkt och4 5 har därför inte säkerhet de under punkternasamma som
l-3.

Alternativa kostnader timme har i förekommande fall antagitsper vara
lika bortfallande timkostnad förstora personlig assistans. Detsom är
sannolikt det inte gåratt göra anpassning kostnaderatt inomsamma av

kommunens hemtjänst med hänsyn till tidex. där går åt tillatt
personalens förflyttningar mellan får insatser.personerna som

Omfattningen alternativa insatser uppstår uppskattasav medsom
ledning de 94 ärenden ingick i den studie angåendeav statligsom
assistansersättning Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverketsom
avlämnade till regeringen i december 1994. Utredningen har gjort en ny
sökning i källan. Jämförelse har gjorts mellan beviljade insatser enligt
Socialtjänstlagen hösten 1993 och beviljade timmar enligt lagen om
assistansersättning 1994. Sökningen visar följande förhållande beträf-
fande tidsmässig omfattning insatser där procenttalet visar hurav stor
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motsvaradesassistansersättningenbeviljade1994årdel den somav --
1993.Socialtjänstlagen höstenenligtinsatserav

Grupp

%37timv40Barn över
33 %timv50Barn över
42 %timvunderSamtliga 41
52 %timvSamtliga under 51
58 %timv41-68Samtliga

%44timv68Samtliga över
%47Samtliga

Socialtjänstla-enligtinsatsertidigareendasttabell belyserOvanstående
bortfallandedelsannoliktinförts kommerharLSSGenom att ennugen.

LSS-insatser. Detandrai form ärefterfrågasassistanspersonlig att av
intepersonlig assistansbehov ärviktigtdock poängtera attatt av

enligt LSS. Somövriga insatsernabehov de ettdetsamma avsom
personlig hjälpfrågablidetLSS-insatser kantillalternativ somom

handikappersättning.tillberättigar t.ex.

sig på alternativagrundatberäkningarnaharUtifrån resonemanget ovan
motsvarande 60insatsertidsmässiga procent.

och sänksschabloniserasErsättningen timme1 per
timmekronortill 145 per

genomsnittligabeskrivs denstatistikmånatligaRiksförsäkringsverkets1
månadrespektivepågår underantal ärendenersättningsnivån i det som

respektive ärende.utbetalas itimmartill hur mångahänsynutan som
till kronoruppgår 162,451995för oktoberRiksförsäkringsverkets siffra

timme.per

tilli oktober 1995assistanstimme uppgårGenomsnittskostnaden per
till det antalviktad med hänsyntimersättning163,72 kronor Denna är

.
respektive ärende.iutbetalasveckaassistanstimmar somper

Årskostnaden 68,406 250blir då 163,72assistansersättningenför
mkr.52 3 640
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Den undersökning beträffande födda dag 21 gjorts visarpersoner som
medianvärdet för assistansersättningens lönedel, dvs. lön inklusiveatt

ersättning för obekväm arbetstid. lagstadgad semesterlön socialasamt
avgifter inklusive grupplivförsäkring och avsättning till tjänstepension
uppgick till 137,47 kronor timme. detta1 belopp varierade grundlönper
inklusive tillägg för obekväm arbetstid från 69,61 till 14,96 kronor1 per
timme med medianvärde på 90,00 kronor timme. Beloppet påett per
137,47 kronor timme väl med de uppgifterstämmer överensper som
utredningen tagit fördel Kooperativet GIL och Göteborgs kommun.av
Enligt uppgift från Svenska kommunförbundet genomsnittslönen förär

vårdbiträde 81,02 kronor timme inklusive tillägg för obekvämett per
arbetstid på kronor7,41 timme november 1994. Personligaper
assistenter har sannolikt högre andel timmar med obekväm arbetstiden

vårdbiträde i eftersomgenomsnittän den personliga assistansenett är
knuten till och det därför inte går samordningsvinster.göraattpersonen
Om ersättningen för obekväm arbetstid räknas dubbelt blir timlönen
88,43. Det nyligen slutna avtalet inom den kommunala sektorn
innehåller löneökning för år 1995 med 2,8 Avtalet innehållerprocent.en

låglönesatsning. Om hänsyn till treprocentig löneökning förtasen en
vårdbiträden avseende år 1995 hamnar lönedelen assistans-gruppen av

kostnaden på ungefär kronor140 timme.per

Ersättning för utbildning: 1 undersökningen avseende föddapersoner
dag 21 varierade utbildningskostnaden från O 21,15 kronor timme.per-
Medianvärdet 5 kronor timme. För heltidsanställd assistentvar per en
innebär det cirka 10 400 kronor år. Utbildning för personligaper
assistenter har inte alltid karaktär utbildning för andrasamma som
yrkeskategorier. 1 många fall det sig lära sigrör tillgodose denatt attom
funktionshindrades behov införskaffa teoretiskaän kunska-attsnarare

En del utbildningsbehovet tillgodoses därmedstorper. av ettgenom
lärande i-arbetet i form handledning. Detta behov i börjanär störstav av
anställningen. Den fortsatta beräkningen utgår från utbildning i form av

perhandledning motsvarande dag år och heltidsanställd assistent,en
vilket 40 minuter månad. Kostnader förmotsvarar handledaren kanper
grundas på genomsnittlig vårdbiträdeslön exklusive tillägg för obekväm
arbetstid 75,83 kronor timme lagstadgad semesterersättningsamt 12per

och sociala avgifter inklusive grupplivförsäkringprocent och avsättning
till tjänstepension på 37,74 vilket innebär timkostnadprocent,summa en
på ungefär 1 17 kronor timme. En dags utbildning innebärper en
lönekostnad på timme117 8 936 kronor. Utbildningskostnaden per
för heltidsanställd tilluppgår då 936 .. 2080 0,45 kronor.en
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lönehante-anställd sköterErsättning för administration En somm.m.:
månadslön på cirka 000 kr, vilketring ha 12 motsvararantas enm.m. en

Efter lagstadgadtimlön vid 40 timmars arbetsvecka.på 72,73 kronor
sociala avgifter inklusiveochsemesterersättning 12 procentom

avsättning tjänstepension på 37,74grupplivförsäkring och till summa
kronor månad 488uppgår lönesumman till cirka 18 500 4procent per

Tillvecka kronor timme. dennakronor eller 112,20 summaper per
för kostnader förenade med assistan-ytterligare 20 övrigaläggs procent

revision, arbetsledning, ochlokalkostnader. bokföring,såsomsen
månaddå kronor 5 385rekrytering. Total lönesumma 22 214är per

timme.vecka eller 134,64 kronor Dennakronor personperper
samtliga assistenteradministrerar ungefär 100 anställda assistenter. Om

förklara administrationen 40arbetade heltid skulle alltså denna person
månad.timmar eller cirka 300 timmar En100 000 vecka 174 perper

ellerdeltid, varför timmar vecka 13 000del assistenter arbetar 3 000 per
rimligare mått. Kostnaden assistanstimmetimmar månad är ett perper

blir 21413 000 1,70 kronor.22

kanför assistenternas omkostnader: beloppet del,Ersättning Av en
omkostna-timme till assistenternasexempelvis 3 kronor reserverasper

framgickfödda dagder. I ovanstående undersökning 21 attav personer
omkostnadergenomsnittsersättningen timme avseende assistenternasper

4,94 kronor.är

kan halverasErsättning för omkostnader anhöriga assistenter ochnär är
till exempelvis 1,50 kronor timme. förutsätts normaltDetsättas attper

anhöriga företar vissa aktiviteter tillsammans få kostnaderutan att
finnasbio- eller restaurangbesök. kan det skälDäremot attersatta t.ex.

ha viss eftersom aktiviteter inte har denna karaktär.kvar allaen summa
kostnadsberäknas punktDenna post separat, se

tillägg förEn summering kostnaderna inklusiveLönav ovan ger:
obekväm arbetstid, personalkostnader 140,00 kronorsemesterlön och

omkostnadertimme utbildningskostnader 0,58 kronor timme+ +per per
administration kronor timme 145,28 kronor3,00 1,70+ m.m. per per

för assistanskostnader till kronortimme. Ersättning schabloniseras 145
Årskostnadentimme. kan då beräknas till 6 250 68,40 52145per

224 mkr.3

nettobesparingBruttobesparing år blir 640 3 224 416 mkr.3per -
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Efter avsnitt återstår1 6 250 med ersättning på kronor145personer en
timme och genomsnittligt beviljat timmarantal veckaett ärper per som

Årskostnaden68,40. 3 224 mkr.är

Om ersättningen för de administrativa kostnaderna inte skulle anses
tillräcklig och ersättningsnivån istället skulle till 150 kronorsättas per
timme skulle årskostnaden bli 150 6 250 ‘ 68,40 52 3 mkr335 och
besparingen mkr.305

enskildes2 tillDen personlig assistansrätt
inträder först fr.0.m. hjälpbehov, uppgårett som
till timmar40 veckaänmer per

2.1 Bruttobesparing på nuvarande assistansersättning

I oktober 1995 har 1 690 assistansersättning för timantalettpersoner
inte överstiger timmar40 vecka. Dessa har isom per personer genom-

snitt timmar32,72 vecka och genomsnittlig timersättning påper en
159,93 kronor. Bruttobesparingen år beräknas till 159,93 6901per
32,72 460 mkr.52

2.2 Bruttobesparing personlig assistans enligt LSS

Antal kommunala LSS-beslut personlig assistans uppgår till 2 900om
enligt beräkning Socialstyrelsen har gjort med ledning SCB:sen som av
statistik för år vara1994. Av dessa ärenden uppskattas hälften förskott
på assistansersättning och hälften kommunala beslut avseende personer

har genomsnittligt behov assistansett inte överstigersom 20av som
Ärendentimmar vecka. avseende förskott på assistansersättningper

ingår antasi punkt 2.1. För resterande l 450 ärenden genomsnittligt
beviljade timmar vecka till 15. Kostnaden lika förper antas vara som
assistansersättning totalt, dvs 163,72 kronor timme. Besparingenper per
år blir under dessa förutsättningar 163,72 1 450 15 52 185 mkr.
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för ärendenalternativkostnaderAvgår kommunala2.3

upphörtill assistansersättningdär rätt

omkring 60uppstårtimmarAntal kommunala procentantas avvarasom
till timmarförväntas omvandlasdel timmartidigare LASS-timmar. En

frånledsagarservice, efter ansökan deni LSS,enligt andra insatser t.ex.
minskning antaletsannolikt någonenskilde. Här kommer större av

avseende omvårdnadsinsatserAndra timmarinte ske.timmar att -
bedömasLASS-timmarna kommer påsannolikt attnyttmerparten av -

för enskilde.grad rättighet den Härmedenligt Socialtjänstlagen lägre av
föreuppstår i form socialtjänstantal timmarkan änstörreatt ettantas av

enskildeanledningen härtill denfrämstahandikappreformen. Den är att
situation ochpåverka sinhandikappreformen fått möjlighet attgenom

timmekrav på kommunen. Kostnaddärför ställakommer störreatt per
totalt, kronorför assistansersättning dvs 163,72likaantas pervara som

vecka och alternativtim-Bortfallande LASS-timmar 32,72timme. är per
Alternativkostnaden årdå 19,63 vecka.uppstår är perpermar som

19,63 282 mkr.till 163,72 690 52beräknas l

efteristället beräknaskommunala alternativkostnadernaOm de
alternativkostnaderrespektive blir kommunernas7545procentsatserna

följande:

212 mkr%:163,72 1690 14,72 5245
353 mkr163,72 1690 24,54 5275 %:

alternativkostnader för ärendenkommunalaAvgår2.4
assistans enligt LSS upphörtill personligdär rätt

totalt,lika för assistansersättningkostnad timmeHär antas per vara som
vecka bli 10.Antalet timmardvs 163,72 kronor. antaspernya

år 163,72 450 10 52 123Alternativkostnaden beräknas till 1per
mkr.

Bruttobesparingen år under avsnitt 2 460 185 645 mkr.är +per

avsnitt 240Nettobesparingen år under 2 460 185 282 123är +per - -
mkr.
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assistansbehovEfter ärenden medavsnitt 2 återstår 5604 ett som
genomsnittet 81,63i genomsnittöverstiger timmar vecka40 ärper -

timme.ersättningsnivâ 164,28 kronortimmar vecka påoch perper en-
till mkr år.förutsättningar 3 180Kostnaden uppgår under dessa per

personlig assistans istället vid 30 timmarOm den nedre för sättsgränsen
assistansbehov överstigervecka återstår 656 ärenden med5 ett somper

timmartimmar vecka i genomsnitt genomsnittet 72,8730 är perper -
ersättningsnivå 163,92 kronor timme. Kostnadenvecka och påen per-

förutsättningar till mkr år. Besparingenuppgår under dessa 3 513 per
mkr blir mkr.brutto blir 312 och besparingen 110netto

för assistans istället vid 50 timmarOm den nedre personlig sättsgränsen
överstigervecka återstår 3 638 ärenden med assistansbehovett somper

timmar vecka i genomsnitt genomsnittet 90,98 timmar50 ärper per-
vecka och ersättningsnivå på 164,60 kronor timme. Kostnadenen per-
uppgår förutsättningar tillunder dessa 2 833 mkr år. Besparingenper
brutto blir 992 mkr och besparingen blir mkr.375netto

under år undantas från till3 Barn 16 rätten

personlig assistans

Bruttobesparing assistansersättning3.1

oktoberl 1995 har barn under 161 253 år beviljats assistansersättning.
I genomsnitt har de ersättningsnivå på 159,30 kronor timme. Deen per
har beviljats i genomsnitt Besparingen58,47 timmar vecka. årper per
avseende personlig assistans beräknas då till 159,30 l 253 58,47
52 607 mkr.

3.2 Avgår kommunala alternativkostnader för ärenden
där till assistansersättning upphörrätt

Alternativa timmar uppstå i omfattning under tidigareantas samma som
avsnitt. dvs 60 % tidigare timmar. Detta alternativa insatserav ger
motsvarande 35,08 timmar vecka. Alternativkostnaden årper per
beräknas till 159,30 35,08253 521 364 mkr.
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607 mkr.Bruttobesparingen år avsnitt 3under ärper

607 364 243 mkr.Nettobesparingen under avsnitt 3 iår ärper -

Efter återstår ärenden i åldern 16 64 årdetta avsnitt 9974 genom-— -
164,43ochen ersättningsnivå påsnittet 70,81 timmar veckaär per —

förutsättningaruppgår under dessa tillkronor timme. Kostnaden 3per
029 mkr år.per

istället efteralternativkostnaderna beräknasOm de kommunala
blir alternativkostnader45 respektive 75 kommunernasprocentsatserna

följande:

273 mkr45 %: 159,30 1253 26.31 52
mkr43,85 52 45575 %: 159,30 1253

personlig assistans i grund- ochtill4 Rätten

inklusive särskola, dagliggymnasieskola
verksamhet och barnomsorg upphör

händer möjlighetUnder denna punkt beskrivs vad fåattsom om
assistans ipersonlig verksamheter utesluts.

alternativkostnader förNågra tiden i verksamheter beräknas inte
eftersom för förutsättshuvudmannen respektive verksamhet sittta
ekonomiska för insatser behövs i verksamheten.deansvar som

Besparing4.1 avseende verksamheter

I nämnda undersökning födda dag 21 förekomovan av personer
assistans i verksamheter enligt följande:
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Tvp Antal Timv i Timvav
verksamhet verksamh. totaltpersoner

Daglig verksamhet 17 361,2 370,11l
Barnomsorg 9 209,78 442,41
Skola 10 321,9 811,5
Särskola 9 223 554,45
SUMMA 45 1 115.88 3 178,47

Under förutsättning urvalet representativt kan följandeär siffroratt
gälla totalt:anses

Typ Antal Timv i Timvav
verksamhet verksamh. totaltpersoner

Daglig verksamhet 516 10 959 41 569
Barnomsorg 273 6 365 13 423
Skola 303 9 766 24 621
Särskola 273 6 766 16 822
SUMMA 1 365 33 856 96 435

Besparingen år avseende assistans i verksamheter kan då beräknasper
till 33 856 163,72 52 288 mkr.

Efter avsnitt 4.1 återstår 6 068 ärenden med ersättning på 163,72en
kronor timme med genomsnittligt antal timmarett veckaper ärper som
64.88.

4.2 Besparing i de ärenden där till personligrätt
assistans upphör följd attsom en av
assistansbehovet inte överstiger i genomsnitt 20
timmar vecka tid i verksamheternär harper
borträknats

undersökningenAv avseende födda dag 21 framgick 6personer att
ärenden med totalt 55,87 timmar förloradevecka tillrätten personligper
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assistans tid i verksamheter borträknades. Omräknat till totalsiffrornär
det sig timmar182 ärenden med 695 vecka.1rör om per

Besparingen år under denna punkt kan då beräknas till 6951per
163,72 52 14 mkr.

Efter avsnitt återstår 886 ärenden4.2 5 med ersättning på 163,72en
timme med genomsnittligtkronor antal timmar vecka ärettper per som

66,59.

i4.3 Kommunala alternativkostnader de ärenden där rätt
personligtill assistans upphör följd attsom en av

assistansbehovet inte överstiger i genomsnitt 20
timmar vecka tid i verksamheter harnärper
borträknats

Alternativa timmar i omfattninguppstå tidigareunderantas samma som
avsnitt, tidigaredvs 60 % timmar. Detta alternativa insatserav ger
motsvarande 017 timmar vecka. Alternativkostnaden1 årper per
beräknas till 163,72 l 017 52 9 mkr.

Den totala besparingen under avsnitt blir 2884 14 9 293 mkr.+ -

Aktivitetsersättningen för5 anhöriga
hushållsmedlemmar personligaärsom
assistenter reduceras till hälften av
aktivitetsersättningen för icke-anhöriga
assistenter

l utredningens undersökning födda dag utförde21 anhörigaav personer
assistansen i 27,2 timmarna. Den lägre ersättningen förprocent av
anhöriga assistenters omkostnader bedömtshar till 1,50 kronor per
timme istället för 3,00 kronor timme. En besparing avseendeper
anhörigtimmarna kan beräknas till 1,50 6 250 68,40 52 ‘ 27,2 %

9 mkr.
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utifrånbesparingarSammanställning6 över
beskrivna bedömningarovan

eftersomObservera besparingarna nedan inte kan deatt summeras
överlappar varandra.

Ersättningen timme schabloniseras och sänks till kronor145per
timmeper
enskildes till personlig assistans inträder först fr.o.m.2. Den rätt ett

uppgår till veckahjälpbehov, 40 timmaränsom mer per
från personlig assistansBarn under 16 år undantas tillrätten

assistans i gymnasieskola inklusi-till personlig grund- ochRätten
upphörsärskola, daglig verksamhet och barnomsorgve

för anhöriga hushållsmedlemmarAktivitetsersättningen ärsom
till hälften aktivitetsersättning-personliga assistenter reduceras av

för icke-anhöriga assistenteren

Tabell
Besparingar respektive alternativkostnader mkr vid olika+ - iangett
tänkbara procenttal avseende alternativkostnader
Jag har valt 60 procent.

45 % 60 % 75 %

Justering timersättning +416 +416 +416
2. Ingen assistans 4O tv LASS +460 +460 +460

assistansIngen LSS4O tv +185 +185 +185
Alternativkostnad 4O tv LASS -282-212 -353
Alternativkostnad 4O tv LSS -123 -123 -123
Ingen assistans till barn +607 +607 +607

-3. Alternativkostnad barn -273 -364 -455
4. Ingen assistans i verksamheter +288 +288 +288

verksamheterIngen assistans i +14 +14 +14
verksamheterAlternativkostnad -9 -9 -9-

Lägre omkostnadsers. för anhöriga +9 +9 +9

l ärenden där assistansAvser till följdupphörrätt attsom en av
assistansbehovet inte överstiger timmar20 vecka tillnär rättper
assistans i verksamheter upphör
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iMöjligheter förändringar detBilaga 4 till
administrativa regelverket

följerNedan några möjligheter åtgärda problematiken, återgesatt som
i avsnitt

nuvarande regelsystemet för fullt möjligtMed det det närvarandeär att
bli personlig flera arbetsgivareanställd assistent så denattsom av
sammanlagda arbetstiden för anställd funktions-hos ochen en samma
hindrad vida överstiger normal veckoarbetstid. Min uppfattning är att
det, arbetsuppgifteri den det här tal viktigtär ärtyp attav som om,
tillgodose kvaliteten i den insats framförlämnas ekonomiska motivsom
inom personliga assistenter och den enskilde funktionshindra-gruppen
des förmotiv ha och assistent på orimligaatt en samma person som
veckoarbetstider.

Jag därför ingen personlig assistent skall få betalt medattanser
kommunala eller statliga medel för genomsnitti 40 timmaränmer per
vecka antal arbetsgivare. Möjlighet också finnasmåste föroavsett
huvudmannen kontrollera förhållandet hos assistansanordnaren.att

Assistansersättningen i sin grundkonstruktion ersättning för deär en
faktiska kostnader assistansen medför. propositionenIsom anges
följande: ..Ersättningen bör i princip basera sig på lönekostnader för
assistenten eller på de avgifter motsvarande i princip assistentens-
lönekostnader kommunen eller någon försom annan som svarar-
insatsen debiterar....,. Jag bedömer det angeläget endaststatenatt

assistansanordnare för de faktiska förkostnaderna assistansen,ersätter
såvida inte lösningen med schablonersättning genomförs. I lösningen en
med redovisning faktiska assistanskostnader börockså huvudmannenav

möjlighet på tydligare undersöka verkliga assistans-sätt änatt ettges nu
kostnader assistansanordnaren.hos Riksförsäkringsverket genomför för
närvarande bestämmelserna redovisningför assistans-översynen av av

Översynenkostnader. i första hand faktiskasikte på de assistans-tar att
kostnaderna alltid måste kunna redovisas och försäkrings-i efterhand att
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kassorna måste ha möjlighet återkräva utbetald assistansersättningatt
inte verkliga visarkostnader. Om detöversynenmotsvaras attsom av

idag saknas lagstöd för sådana krav måste lagstöd skapas.

Exempel 1
.

En 29-årig kvinna med assistans hela dygnet. Kommunen 28,50tar ut
förkronor timme administration 9,50 kronor timmeper varav per avser

utbildning och 9,20 kronor timme arbetsledning. Femper avser
assistenter tjänstgör förutom far.kvinnans Kvinnans far fyller enstakaut
luckor i de övriga assistenternas scheman. Arbetsgruppen assistenter har
också för lösa vakanssituationer kronor9,20atteget trots attansvar per
timme för arbetsledning. Ersättningen avseende utbildning 24ärtas ut

365 9,50 kronor83 220 år. För tidsperiod på nitton månaderper en
har 878 timmar antecknats praktisk personalutbildning. dessaAvsom
timmar har 179 timmar redovisats faktiska assistanstimmar. Kvarsom
blir då timmar.699 Detta skulle innebära utbildningsdag månaden per
och assistent. Under tidsperiod har det utbetalas assistansersätt-samma

förning 13 702 timmar. Ersättningen för utbildning då 13 702 9,50är
kronor 169130 kronor. Kostnaden utbildningstimme blir då 130per
169 .. 699 186,22 kronor inkluderande lön under utbildning och
kurskostnader. funktionshindradeDen kvinnans far ifrågasätter behovet

fortlöpande utbildning assistenterna i omfattning.dennaav av

Exempel

Ett kooperativ fastställde avgift enligt § i Riksförsäkringsverkets5en a
föreskrifter RFFS 1993:24 assistansersättning fickoch sedan ettom
överskott avseende lönesumma för utförda assistanstimmar under år
1994 motsvarande ungefär 2,5 mkr. Försäkringskassan vill kooperati-att

skall återbetala överskottet. Någon formellt krav har försäkringskas-vet
inte ställt kooperativet. Kooperativet hänvisar tillgentemotsan

föreskrifterna och hävdar det inte finns bestämmelseratt attom
återbetalning skall ske i situationer denna.som

Den nuvarande konstruktionen med i princip valfrihet förtotal den-
funktionshindrade beträffande assistanslösning innebär också att-
möjlighet saknas för huvudmannen ifrågasätta olika assistanslösning-att

Detta kan leda till den enskilde funktionshindrade skaparar. att
situationer utifrån andra perspektiv olyckliga.sett ärsom - -
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därförJag det införas åldersgränserbör för personligaattanser
assistenter. Möjlighet måste ñnnas förockså huvudmannen kontrol-att

förhållandetlera hos assistansanordnaren.

Exempel 3.

RiksrevisionsverketsI studie 16-årig gymnasiestuderandenämns en
flicka arbetar timmar40 vecka personlig assistent vid sidansom per som

sina studier.av
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