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Ersättning till stödfamilj
Fastställt av Sociala omsorgsnämnden 21 februari 2011
Dessa riktlinjer för ersättning till stödfamilj enligt LSS 9 § 6 utgår från rekommendationer från Sveriges
kommuner och landsting, SKL. Beloppen är beräknade på 2011 års prisbasbelopp, 42 800 kronor. Arvode
och omkostnadsersättning beräknas per dygn och anges i 2011 års prisnivå.

Arvode
Arvodet är ersättning för den insats och tid som uppdraget kräver. Arvodets storlek beror på brukarens
ålder, funktionsnedsättning och vårdtyngd.
Ersättning per dygn

Individuell prövning måste göras efter vilken arbetsinsats som uppdraget kräver. Bedömning av ADLförmåga görs med hänsyn till personens ålder.
Grupp 1 Barn 0-12 år
160-240 procent av prisbasbeloppet, 187-280 kr/dygn
Barn med lättare funktionsnedsättning. Klarar av- och påklädning, äter själv, sköter sin hygien utan större
hjälp. Kan delta i det vanliga familjelivet och kan sysselsätta sig själv. Sover på nätterna.
Grupp 2 Barn och ungdomar och vuxna
240-320 procent av prisbasbeloppet, 280-374 kr/dygn
Personer med måttlig funktionsnedsättning. Behöver hjälp för att klara ADL. Kan sysselsätta sig själv, leka
och titta på tv kortare stunder. Kan delta i det vanliga familjelivet, men behöver extra stöd. Har ett visst
behov av stöd nattetid.
Grupp 3 Barn och ungdomar och vuxna
320-400 procent av prisbasbeloppet, 374-468 kr/dygn
Personer med omfattande funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning, eller svår autism. Vaknar ofta
på nätterna och har vakna perioder nattetid. Kan inte sysselsätta sig själv, kräver 100 procent uppmärksamhet och behöver hjälp med ADL. Kan inte delta i det vanliga familjelivet, utåtagerande.

Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättningen ska ersätta stödfamiljen för de merkostnader som följer av uppdraget. Ersättningen ska täcka kost, logi, förbrukningsartiklar, gemensamma hushållsutgifter, slitage, telefon samt vissa aktiviteter för stödfamiljen.
Ersättning per dygn

Individuell prövning måste göras utifrån vilka kostnader uppdraget kan medföra.
0-12 år
105 procent av prisbasbeloppet, 123 kr/dygn

13<
120 procent av prisbasbeloppet, 141 kr/dygn

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad
0-12 år
150 procent av prisbasbeloppet, 176 kr/dygn

13<
170 procent av prisbasbeloppet, 199 kr/dygn
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Övrigt

Beloppen inkluderar inte den höjning som SKL beslutat om som kompensation för begränsad avdragsrätt.
Höjningen av omkostnadsersättningen, 130 kr per månad och uppdragstagare, läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.
Om brukaren behöver t ex specialkost kan förhöjd omkostnadsersättning ges efter individuell prövning.
Vårdnadshavare eller brukaren betalar själv eventuella fritidsaktiviteter och liknande.
Milersättning utgår med 18,50 kr/milen för resor som särskilt beslutats av enhetschef.
Resor till och från stödfamiljen svarar vårdnadshavare eller brukare för, om inte annat är överenskommet.

Dygnstillämpning för arvode och omkostnadsersättning
Vistelse fredag till söndag räknas som 2 ½ dygn.
Lördagar, söndagar, helgdagar och dagar före helgdag ersätts med dubbelt arvode. En helg
ger alltså omkostnadsersättning för 2 ½ dygn samt arvode för 4 ½ dygn. Om vistelsen pågår
sammanhängande mer än fjorton dagar erhålls dubbelt arvode endast inom de första fjorton
dagarna
Vid övriga tillfällen ger ankomstdag hel dygnsersättning vid ankomst klockan 15.00 eller tidigare, halv
dygnsersättning vid ankomst efter klockan 15.00. Hemresedag ger hel dygnsersättning vid hemresa efter
klockan 12.00, halv dygnsersättning om hemresan sker före klockan 12.00.

Övrigt
Om stödfamiljen deltar i en heldagsutbildning ersätts detta med ett dygnsarvode. Vid kortare utbildningar
utgår halvt dygnsarvode.
Vid ny placering och inskolning räknas varje tillfälle som ett halvt dygn, både för arvode och omkostnadsersättning.
Enhetschef beslutar utifrån brukarens behov om särskilda inköp av material eller utrustning till stödfamiljen.
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