6.4.1
Kommunal författningssamling

Omkostnadsersättning för insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Antaget av kommunfullmäktige 13 november 1995 § 82
Reviderad 28 maj 2001 § 43
Senast reviderad 20 september 2004 § 59

Verksamhet
553 Personlig assistent
LSS 9§ 2 p.

Målgrupp

Avgift/omkostnad
0

554 Ledsagarservice
LSS 9§ 3 p.

0

555 Kontaktperson
LSS 9§ 4 p.

0

556 Avlösarservice
LSS 9§ 4 p.
557 Korttidsvistelse i
558 familjehem eller i
559 korttidshem samt
560 lovverksamhet.
LSS 9§ 6 p.

0
Under 18 år

Skol och
arbetsdagar 75
kr/dag.
Helgdagar och lov
100 kr/dag.

Över 18 år
Skol- och
arbetsdagar 100
kr/dag
Helgdagar och lov
125 kr/dag.
561 Tillsyn för barn
över 12 år före och
efter skoldagen
och under lov
”skolbarnsomsorg”
LSS 9 § 7p.

Skoldagar 25 kr
per närvarodag.

Kommentar
Assistents omkostnader
i samband med
uppdraget ersätts enl.
SN´s riktlinjer mot
uppvisande av kvitto
Ledsagares omkostnader
i samband med
uppdraget ersätts enl.
SN´s riktlinjer mot
uppvisande av kvitto.
Arvode och
omkostnadsersättning
betalas till
kontaktperson enligt
rekommendation från
svenska
kommunförbundet.

Omkostnaden avser i
huvudsak måltider.
Skol- och arbetsdagar
serveras lunch i
skola/fritidshem eller
dagligverksamhet. Det
högre priset avser
vistelse då man äter alla
måltider på
korttidshemmet/familjehemmet under
dagen.
Omkostnaden avser i
huvudsak måltider.

Lov och
studiedagar 75 kr
per närvarodag.
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7.4.02
Omkostnadsersättning i anslutning till insatser enligt LSS
Verksamhet
563 Bostad med
564 särskild service för
barn och unga.
Familjehem eller
elevhem.
LSS 9 § 8 p.

565 Bostad med
566 särskild service för
vuxna.
LSS 9 § 9 p.

567 Daglig
568 verksamhet.
LSS 9 § 10 p.

Målgrupp
Under 18 år

Över 18 år

Avgift/omkostnad Kommentar
Underhållsstöd enl. Båda föräldrar betalar
Försäkringskassans underhållsstöd.
regelverk.
Det är möjligt att bo
Mat och hyra
kvar i bostad med
betalas. Om hyra
särskild service tills man
inte finns fastställd gått ut gymnasiet. (21 –
betalas
23 år för särskolans
boendekostnad
gymnasium)
enligt
Socialtjänstlagens
8 kap.
Mat och hyra
betalas. Om hyra
inte finns fastställd
och bostaden inte
uppfyller krav på
fullvärdig bostad
betalas
bostadskostnaden
enligt
Socialtjänstlagens
8 kap.
Måltid under
Habiliteringsersättning
vistelsen i daglig
betalas till deltagare
verksamhet betalas med 5 kronor per
med 35 kr per dag. närvarotimma. I dagliga
verksamheten.
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