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Remissvar 
 
Förslag till ändring av Riksförsäkringsverkets 
allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning 
 
Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation som tecknar 
kollektivavtal och företräder cirka 2 000 små, medelstora och stora privata vård 
och omsorgsföretag i hela Sverige. Av dessa är cirka 230 assistansföretag i olika 
storlekar och ägarformer. 
 
Vi har tagit del av och ställer oss positiva till förslaget om ändring av 
Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning. 
 
Det nuvarande systemet att vid ansökan om förhöjt timbelopp ange fördelning 
av kostnader bidrar till ett stort administrativt påslag. Flera av Vårdföretagarnas 
medlemsföretag vittnar om att momentet är så pass administrativt krävande att 
det tillsammans med ovissheten ifall pengarna betalas ut eller inte, gör att 
många struntar i att söka. Det är helt enkelt inte värt mödan. Därför ser 
Vårdföretagarna mycket positivt på Försäkringskassans ändring om borttagande 
av den procentuella fördelningen av kostnaderna. 
 
Att kostnader för assistans vid högre belopp än schablonbeloppet kan fördelas 
under en längre period än en månad är mycket positivt och efterlängtat, 
däremot vore det önskvärt att förlänga tidsperioden till ett år i stället för sex 
månader. Det skulle förenkla ytterligare och tillåta en större flexibilitet i 
administrationen. 
 
Däremot medför denna förändring ett flertal obesvarade frågor som exempelvis 
hur Försäkringskassan kommer hantera ansökan och avstämning då de allmänna 
råden tas bort. Vid exempelvis högre lön- och lönebikostnad, uppstår en oklarhet 
i vad Försäkringskassan ska jämföra med för att bedöma vad som anses vara 
höga lönekostnader. 
 
I remissen utgår Försäkringskassan från att det finns en risk att kostnaderna 
kommer att öka för både stat och kommun. Däremot finns ingen förklaring till 
varför ersättningen för det förhöjda beloppet enbart skulle kunna bli högre. Utan 



ledning för vad som är ”normala” kostnader torde det även finnas risk att 
ersättningen kan räknas för lågt. Vårdföretagarna ställer sig därför frågande till 
hur en bedömning av förhöjda kostnader ska gå till när det inte finns något att 
utgå från. Detta måste klargöras för att det inte ska bli godtyckliga bedömningar. 

Slutligen är det viktigt att Försäkringskassan informerar assistansberättigade som 
är beviljad högre timbelopp om de förändringar som genomförs. Detta skedde 
inte tidigare då fördelningen i schablonbeloppen ändrades, vilket ledde till att 
vissa assistansberättigade drabbades negativt av förändringen. Det är även 
viktigt att det även tydligt framgår hur ansökan och återredovisningen skall 
göras.  

 
 
Fredrik Borelius 
Näringspolitisk expert, Vårdföretagarna 


