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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Britt Olofsson

2022-02-04

Dnr SON 2022-189

Social- och omsorgsnämnden

Ersättning för avlösarservice och ledsagarservice enligt
LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) 2022
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag till ändring av avgift godkänns.

Ärende
Avlösarservice i hemmet är en insats enligt LSS som syftar till att ge anhöriga
avlastning.
Insatsen ledsagarservice enligt LSS syftar till att bryta isolering och underlätta
för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.
Avlösarservice och ledsagarservice utförs av såväl Leanlink som privata
utförare.
Ersättning för avlösarservice och ledsagarservice utgick för 2021 med 315 kr
per tim. Uppräkning för 2022 föreslås enligt OPI (omsorgsprisindex), vilket
motsvarar 1,5 %, och en timersättning på 319,70 kr.
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Bakgrund
Avlösarservice i hemmet är en insats enligt LSS som syftar till att ge anhöriga
avlastning så att de får möjlighet att delta i egen fritidssysselsättning, ägna sig
åt syskon till barn med funktionsnedsättning eller att uträtta ärenden mm.
Avlösarservice i hemmet enligt LSS ges både till familjer med minderåriga
barn och ungdomar, men även till föräldrar vars vuxna barn bor kvar i
föräldrahemmet. Avlösarservice utförs av såväl Leanlink som privata utförare.
Insatsen ledsagarservice enligt LSS syftar till att bryta isolering och underlätta
för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet.
Ledsagarservice kan exempelvis ges för att den enskilde ska kunna besöka
vänner, delta i fritidsaktiviteter eller göra en resa.
Båda insatserna ersätts utifrån beslutade och utförda timmar. Under 2021
uppgick ersättningen för både avlösarservice och ledsagarservice till 315 kr per
tim. Uppräkning för 2022 föreslås med OPI, vilket motsvarar 1,5 %, och en
timersättning på 319,70 kr. Det är samma ersättningsnivå och procentuella
uppräkning som det statliga schablonbeloppet för personlig assistans.
Ekonomiska konsekvenser
Medel finns invägda i social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL § 11 genomförs innan social- och omsorgsnämndens beslut.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Berörda utförare, samt inf. till
Kommunens hemsida
Enhetschef, Kvalitet och utveckling, avd
Vuxna

