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Bostad med särskild service, ersättningar 2019

Servicebostad
Gruppbostad

(kronor)
166 200
502 230

Ersättning per nivå i månaden

(kronor)

Grundersättning per lägenhet per år

Nivå 1 Person som är så självständig i sitt boende att det räcker med i genomsnitt
0-14 en kortare kontakt per telefon/besök av personal vid ett eller ett par
tillfällen per vecka.
Nivå 2 Person som behöver daglig kontakt med personal för påminnelse och/eller
15-29 muntlig instruktion men som genomför aktiviteten i stort sett självständigt.
Nivå 3 30-Person som behöver stöd från personal för att komma igång med olika
44 aktiviteter*. Stödet kan t ex omfatta muntlig instruktion/påminnelse,
förberedelse/avslutning av aktivitet, handräckning. Personal behövs inte
under hela aktiviteten men kan behövas i enstaka moment.
Nivå 4 Person som behöver stöd från personal i flera moment vid olika
45-59 aktiviteter*. Stödet kan omfatta muntlig instruktion/påminnelse,
förberedelse/avslutning, guidning och/eller praktisk hjälp. Vissa moment
kan utföras självständigt. Personal ska finnas tillgänglig under hela
aktiviteten. Tid för motiveringsarbete och/eller gränssättning behövs ofta.
Nivå 5 Person som behöver stöd från personal i flera moment vid all aktivitet*.
60-74 Stödet kan omfatta tillsyn, förberedelse/avslutning, guidning och
omfattande praktisk hjälp. Personal är närvarande under i stort sett hela
den vakna tiden och behov finns av kontinuerlig uppmärksamhet och stöd.
Tid för motiveringsarbete och/eller gränssättning krävs.
Nivå 6 Person som i princip har en ”egen” personal och har behov av kontinuerlig
75-89 tillsyn och omfattande praktiskt stöd i samtliga moment vid all aktivitet*.
Två personal kan krävas i enstaka moment/aktiviteter under vaken tid.
Behov av vaken nattpersonal kan finnas. Säkerhetsaspekter kan
förekomma.
Nivå 7 Person som har ett behov av kontinuerlig tillsyn och omfattande praktiskt
90-104 stöd i samtliga moment vid all aktivitet*. Två personal krävs i flertalet
moment/aktiviteter under vaken tid. Behov av vaken nattpersonal kan
finnas. Säkerhetsaspekter kan förekomma.
Nivå 8 Person som har ett exceptionellt behov av tillsyn och omfattande praktisk
> 105 hjälp. Två personal krävs i princip i alla moment/aktiviteter* under vaken
tid och kan även behövas nattetid. Säkerhetsaspekter förekommer ofta.
Momskompensation för externa utförare per månad

Ersättning månad
3 908

15 524

29 077

38 758

48 438

56 183

63 928

71 673

937

* Aktivitet kan innefatta ADL, kommunikation, delaktighet och sociala kontakter inom och utanför gruppbostaden

