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*  Inklusive 3 % momskompensation Ersättning 2022 Ersättning 2022 Ersättning 2023 Ersättning 2023
Kommunalutförare Privat utförare Kommunalutförare Privat utförare

Nivå Beskrivning av nivå per hel dag  per hel dag  * per hel dag  per hel dag  *

1
Personen har daglig verksamhet som är individuellt integrerad på 
ordinarie arbetsmarknad. Arbetshandledare från daglig verksamhet 
följer upp och kan vid behov ge stöd till personen och eller 
arbetsplatsens personal. 

244 251 250 258

2

Personen arbetar i ett arbetslag/-grupp med stöd av arbetshandledare 
inom daglig verksamhet. Personen är självständig i sitt arbete men 
behöver handledare som finns till hands vid behov, i regel en kortare 
kontakt per dag. Kan vara placering på företag och/eller egen 
verksamhet med handledare på plats.

438 452 450 464

3

Arbetshandledaren behöver i regel stödja personen med att komma 
igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Arbetshandledaren kan även 
behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela 
tiden som arbetet/aktiviteten pågår. Deltagaren klarar intränade 
arbetsuppgifter. Kan behöva visst stöd i social samvaro.

652 672 670 690

4

Arbetshandledaren är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera 
moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Arbetshandledaren 
ger kontinuerligt stöd till personen av fysiska, psykiska och/eller sociala 
skäl. Kräver utöver normalt en tydlig struktur. Kan behöva visst 
stöd/hjälp i samband med måltider, toalettbesök osv.

942 969 967 996

5

En arbetshandledare 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 motiveringsarbete. 
Inriktningen är aktivitet/upplevelse. Deltagaren behöver hjälp vid 
måltider, toalettbesök osv.

1 374 1 416 1 411 1 454

6
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i 
verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga 
verksamhetens utformning och/eller läge. 

2 070 2 132 2 126 2 190

7

Personen har ett mycket stort behov av personalstöd. Förutom en 
"egen" arbetshandledare krävs en annan arbetshandledare i närheten 
för att kunna ge stöd vid behov. Specialanpassade lösningar krävs vid 
den dagliga verksamhetens utformning och / eller läge.

3 105 3 199 3 189 3 285

8
Personen har ett exceptionellt stort behov av stöd från 
arbetshandledare. Förutom en eller två "egna" arbetshandledare krävs 
att ytterligare andra arbetshandledare arbetar i omedelbar närhet för att 
kunna ge stöd vid behov. 

4 139 4 218 4 251 4 332
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