Socialförvaltningen
Förvaltningsstab

Ersättningsnivåer för daglig verksamhet 2021
Socialnämnden har fastställt ersättningsnivåer för 2021 för daglig verksamhet. Ersättningen per dygn
och nivå är uppräknad med 2,0 procent jämfört med 2020 års nivå och avrundad till hela kronor.
Ersättning utges utifrån bedömd nivå för antingen hel‐ eller deltid.
 Heltidsersättning utges för deltagande i verksamheten med en omfattning av fyra (4) timmar
eller mer per dag. Verksamheten erhåller då ersättning motsvarande 100 procent av
beloppet för heldag.
 Deltidsersättning utges för deltagande i verksamheten understigande fyra (4) timmar per
dag. Verksamheten erhåller då ersättning motsvarande 70 procent av beloppet för heldag.
Följande ersättning i svenska kronor gäller för varje nivå av personalstöd samt utförd dag för privata
leverantörer avseende insatserna daglig verksamhet enligt LSS respektive dagverksamhet enligt SoL.
Ersättningen inkluderar moms och lokalkostnader.
Nivå
Under 1

1

2

3

4

5

Över 5

Beskrivning av nivå
Personen har daglig verksamhet som är individuellt
integrerad på den reguljära arbetsmarknaden. Personal
från daglig verksamhet följer upp med viss
regelbundenhet och kan vid behov komma för att ge
stöd till personen.
Personen arbetar i ett arbetslag/arbetsgrupp med stöd
av personal. Personen är självständig i sitt arbete, men
behöver veta att personal finns till hands vid behov. I
regel en kortare kontakt per dag.
Personalen behöver i regel stödja personen med att
komma igång med aktiviteter/arbetsuppgifter.
Personalen kan även medverka i enstaka moment, men
behöver inte vara med hela tiden som
aktiviteten/arbetet pågår. Stödet kan även bestå av
”påputtning”, att komma ihåg tider eller vad som ska
göras under dagen etcetera.
Personalen är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera
moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs.
Personalen ger kontinuerligt stöd till personen av fysiska,
psykiska och/eller sociala skäl.
En personal är närvarande i stort sett hela tiden för
personen som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet
av omfattande fysiska, psykiska eller sociala skäl. Det
krävs även tid för motiveringsinsatser.
Personen behöver minst en personal för att kunna delta i
verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den
dagliga verksamhetens utformning och/eller läge.
Personen har ett exceptionellt stort behov av
personalstöd. Dessutom krävs i regel att annan personal
arbetar i närheten för att kunna ge stöd vid behov. Ofta
krävs specialanpassade lösningar i den dagliga
verksamhetens utformning och/eller läge.
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