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Uppdrag från RBU

• Vad är den faktiska utgiften för stat och kommun?
En väsentlig andel av den utbetalda assistansersättningen återförs till 
samhället, men beloppen behöver storleksbestämmas och det ekonomiska 
kretsloppet förklaras. 

• Hur stor är alternativkostnaden för personlig assistans?
Om personer som idag är assistansberättigade inte längre får personlig 
assistans uppstår kostnader, dvs resursförbrukning, för alternativ omsorg. 
Dessa kostnader behöver beräknas och synliggöras.



Begreppsutredning först…

Alla kostnader betalas inte.

Utgifter leder (så gott som alltid) till betalningar. 

Att studera betalningarna innebär att se 
- dels nettokostnadseffekten av en förändring, 
- dels hur olika lösningar påverkar olika huvudmäns och aktörers respektive utgifter.



Konsten att jämföra

”Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som 
LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.” 

(Kommittédirektiv 2016:40) 



Vad kan en förändring innebära?
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- ”Hur mycket kostar reformen - egentligen?”

• Nettokostnad eller bruttokostnad? Två frågor på bordet: kostnadsförändringar 
och betalningsförändringar.

• Kostnadsökningar i fokus: brutto eller netto blir mindre intressant.

• Viktigt att också analysera betalningsströmmarna
• Väsentliga belopp återgår till kommun och stat via moms, inkomst- och vinstskatt; 

även sociala avgifter återförs samhället.

• Exempel: Timschablon: -288 kr (stat) + sociala avgifter (31,42%, stat) + inkomstskatt 
(30%, kommun) + moms på konsumtion (20%, stat) + vinstskatt (22%, stat)



Alternativkostnadskalkylen: typmodell

Kostnad Alt	1:	pers. assistent Alt	2:	hemtjänst Alt	3:	institution Alt	4:	anhörig

Direkt kostnad;	analys	av	
betalningsförändringar

Indirekt	kostnad;	analys	
av	kostnadsförskjutningar

Vilka	är	egentligen	alternativen?	Förenklingar	ofrånkomliga.

Hur	tillförlitlig	är	befintlig	ekonomisk	data?	Grundläggande	mätproblematik.

Är	diskontering	nödvändig?	



Upplägg – tre centrala val

• Val av antaganden - alternativa lösningar? Värdet på anhörigs arbete? Risk för 
varaktig arbetslöshet för uppsagd personlig assistent?

• Val av ekonomisk data – officiell statistik, främst SCB och Kolada.

• Val av framställningsform – typfallsjämförelser eller totaleffekter?



Tidiga indikationer: i linje med vad andra sett

• Personlig assistans förefaller inte dyrare än andra insatser för samma behov.

• Hemtjänst är dyrare per timme enligt tillgänglig statistik; inget rimligt alternativ för att 
tillgodose ett givet behov.

• Institutionsvård kan vara en ekonomiskt jämförbar lösning om tillsynsbehoven är 
stora.

• Anhörigs arbete kan räknas på två sätt: 
– förlorat produktionsvärde (samhällsekonomisk alternativkostnad) eller
– utebliven inkomst, vilket ger minskad konsumtion och skattekraft

» oavsett, effektivitetsförluster måste räknas in (avlastning och semester)



Den springande punkten är kanske inte kostnaden

Kostnad,	personlig	assistans minus	 Kostnad,	alternativ
Kvalitet,	personlig	assistans Kvalitet,	alternativ

Kostnad

Kvalitet



Formulerar vi rätt fråga?

Två klassiska styrfrågor som jag hoppas utredningen svarar på

1. Gör vi rätt saker? 2. Gör vi saker på rätt sätt?
=> Grundregel: det är bättre att göra rätt sak lite fel än att göra fel sak helt rätt.

Assistans är rätt sak att göra för många funktionshindrade, kanske även för 
samhället i stort. 

Det finns stora brister på tillit i systemet, vi litar uppenbarligen inte på varandra.

Hur återupprättar vi tilliten?




