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Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar ersättningsnivå 2019 inklusive tilläggsanslag för löneavtal 2018, för Daglig
verksamhet, externa utförare.

Ärendebeskrivning
Ersättning lämnas för utförd verksamhet. För 2019 är ramökningen jämfört med 2018 års budget
0,5 %. Socialnämnden föreslås öka ersättningen med motsvarande procentsats. De nya priserna
redovisas i bilaga. Ökningen bedöms motsvara ca 10 tkr för 2019. Ytterligare prisjustering
kommer att övervägas då löneprocessen för 2019 är genomförd.

Beslutsunderlag
•

Behovs- och ersättningsnivåer daglig verksamhet Kävlinge
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LSS och socialpsykiatri

Behovs- och ersättningsnivåer daglig verksamhet

Kr/månad
heltid ( kr )
> 20 tim/v

Kr/månad
deltid ( kr )
< 20 tim/v

Nivå 1

Deltagaren har daglig verksamhet som är individuellt
integrerad inom ordinarie arbetsmarknad. Deltagaren
kan arbeta i ett arbetslag/ grupp, men är självständig i
sitt arbete. Handledare från daglig verksamhet följer upp
med viss regelbundenhet och kan komma för att ge stöd
till deltagaren eller handledaren på plats.

2 728

1 364

Nivå 2

Handledaren behöver i regel stödja deltagaren med att
komma igång med aktiviteter/arbetsuppgifter.
Handledaren kan även medverka i enstaka moment,
men behöver inte vara med hela tiden som
aktiviteten/arbetet pågår.

8 574

4 287

Nivå 3

Handledaren är närvarande i stort sett hela tiden för att
ge stöd vid de flesta moment av
aktiviteter/arbetsuppgifter som ska utföras.
Handledaren ger kontinuerligt stöd till deltagaren av
fysiska, psykiska och/eller sociala skäl. Det kan även
krävas tid för motiveringsinsatser.

13 639

6 820

Nivå 4

Deltagaren behöver i princip en ”egen” handledare som
är närvarande hela tiden för att kunna delta i
verksamheten. Ofta krävs specialanpassade lösningar
för den dagliga verksamhetens utformning.

37 020

18 510

Nivå 5

Deltagaren behöver en ”egen” handledare. Oftast krävs
närhet till ytterligare en handledare. Specialanpassade
lösningar krävs för den dagliga verksamhetens
utformning.

58 454

29 227

Momsersättning till privata leverantörer utgår ej

