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Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/-
stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2005 
Svenska Kommunförbundet har i cirkulär 1995:83 utfärdat rekommendation-
er avseende omkostnadsersättningar och arvodesersättningar för kontaktper-
soner och kontakt/stödfamiljer som korttidsvistelse enligt LSS. 

Detta cirkulär är ett komplement till ovanstående.Omkostnadsersättningen är 
beräknad med utgångspunkt i 2005 års prisbasbelopp, vilket är 39 400 kronor. 
Dygnsarvodet för kontakfamilj/stödfamilj beräknas efter familjehemsersätt-
ningen och har höjts med 3,9 %. 

Arvode för kontaktperson, exempel 

15 % av prisbasbeloppet  = 493 kronor/månad 

Omkostnadsersättning 

10 - 40 % = 328 - 1313 kronor/månad 

Ersättning till kontakt/stödfamilj 

Nedan lämnas några räkneexempel på dygnsbelopp. 

Arvode, exempel 

Ålder 0-12 år 

137 kronor, 219 kronor, 308 kronor 
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Ålder 13-19 år 

178 kronor, 260 kronor, 308 kronor 

Vuxna 

219 kronor, 260 kronor, 308 kronor 

Omkostnadsersättning 

Ålder 0-12 år 

105 % = 115 kronor, 150 % =165 kronor 

Ålder 13-19 år 

120 % = 130 kronor, 170 % = 185 kronor 

Vuxna 

120 % = 130 kronor, 170 % = 185 kronor 

Lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar utgår dubbelt arvode. 
Om vistelsen pågår sammanhängande i mer än fjorton dagar utbetalas dub-
belt arvode endast inom ramen för de första fjorton dagarna. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av förbundssekreterare 
Margareta Erman, tfn 08-452 78 45. 
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