
 

 

Stadsledningskontoret 

Avdelningen för kvalitet och stadsutveckling 

 

Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1 

Stadsledningskontoret 

10535 Stockholm 

Telefon 08-50829389 

christina.jedestav@stockholm.se 

start.stockholm 

 

Sida 1 (3) 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Information Särskild redovisning för vissa  
LSS-insatser 

Den särskilda redovisningen gäller ett fåtal personer som har 

mycket speciella behov med krav på hög bemanning vilket innebär 

väsentligt högre kostnader som inte täcks inom aktuellt 

avtalsområde. 

 

I enlighet med skrivning i budget 2022 så ska införandet av den 

modell för särskild redovisning som från och med 2021 används av 

utförare inom LOV även användas för individuella avtal utanför 

LOV. Budgetskrivning: ”Fortsätta införandet och anpassning av 

modell som har tagits fram för särskild redovisning rörande 

ersättning för LSS-insatserna; boende med särskild service 

barn/vuxna samt daglig verksamhet. För individuella avtal utanför 

LOV ska nämnderna eftersträva att motsvarande modell används”. 

 

Den särskilda redovisningen avseende bostad med särskild service 

och daglig verksamhet består av två delar: 1. Utökat personalbehov 

samt 2. Anpassad yttre och/eller inre miljö.   

1. Utökat personalbehov 

Ersättning är förutsägbar för utförarna och ersättningsbeloppen 

utgår ifrån fasta nivåintervall.  

 

Gällande nivåintervall enligt nedan:  

Daglig verksamhet 

Antal timmar/år Ersättningsbelopp (kr) 

1 700 – 2 299 600 000 

2 300 – 3 599 800 000 

> 3 600 1 000 000 

 

Bostad med särskild service 

Antal timmar/år Ersättningsbelopp (kr) 

1 700 – 7 999 1 400 000 

8 000 – 9 999 1 600 000 

10 000 – 11 999 1 800 000 

> 12 000 2 000 000 
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LSS-insatser 

 

Ovanstående ersättningsbelopp utgår utöver tilldelad nivå. För att 

en brukare ska kunna bli aktuell för särskild redovisning krävs att 

den har fler än 1 700 personaltimmar, men det är emellertid en 

sammanvägd bedömning av personaltimmar och 

bedömningsgruppens behovsbedömning av personalresurserna som 

avgör. Det krävs att det utökade personalbehovet är en nödvändig 

förutsättning utifrån brukarens behov. Med timmar avses det antal 

personaltimmar som personen får del av på boendet eller i den 

dagliga verksamheten. Mall för personalbehov och 

bemanningsschema ska bifogas. Dessa kontrolleras och bedöms av 

bedömningsgruppen inom socialförvaltningen.  

 

Ett krav för särskild redovisning är regelbunden dubbelbemanning 

hel/stor del av dag. Det krävs också att det finns individuella 

omständigheter som visar att det utökade personalbehovet är en 

nödvändig förutsättning utifrån brukarens behov. I samband med 

begäran för särskild redovisning ska samtliga kriterier nedan 

beskrivas vilka sedan beaktas och vägs samman av 

bedömningsgruppens utredare. 

- Hur många platser boendet/dagliga verksamheten har totalt. 

- Hur ett dygn respektive dag ser ut och i vilka situationer 

dubbelbemanning sker på boendet/dagliga verksamheten. 

Beskriv de individuella omständigheterna som motiverar det 

utökade personalbehovet. 

- Personal med specialkompetens. 

- Särskilt avdelad personal. Det ska gå att utläsa att dessa är 

utöver personalgrupp för boendets andra brukare. 

- Bemanningsblankett. 

- Handlingsplan för att nå ökad självständighet och 

beskrivning av det pedagogiska arbetet för den enskilde 

brukaren.  

2. Anpassad yttre och inre miljö 

En kostnad som inte låter sig återspeglas i hur många timmar en 

brukare nyttjar är speciellt anpassad yttre och/eller inre miljö på 

grund av brukarens svårigheter. Med anledning av detta kan särskild 

redovisning begäras gällande anpassad yttre och inre miljö, dock 

endast för de brukare som också beviljas ersättning med anledning 

av särskild redovisning för utökat personalbehov.  

 

I samband med begäran av särskild redovisning för anpassad yttre 

och inre miljö ska samtliga kriterier nedan beskrivas samt uppfyllas 

för att kunna beviljas ersättning. Redovisade omständigheter för 

kriterierna beaktas och vägs samman av bedömningsgruppens 

utredare. 
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- Anpassningskostnaden avser något som inte redan ska ingå i 

grundkravet för insatsen. Anpassningen utgör inte heller 

hjälpmedel som Regionen ansvarar för. 

- Anpassningskostnaden kan härledas till den aktuella 

brukaren och endast till den aktuella brukaren. 

- Anpassningen är en nödvändig förutsättning för att det ska 

kunna fungera för brukaren i det vardagliga livet.  

- Det finns inga alternativa lösningar för brukaren som skulle 

vara bättre än den anpassning som gjorts i yttre/inre miljö.  

- Den ansökta kostnaden kan styrkas av faktura/offert.  

Tidplan: 

Utanför LOV 
Senast 29 april - Stadsdelsnämnderna ska inkomma till enheten för 

bedömning och förmedling med uppgifter angående de pågående 

särskilda redovisningar som rör privata utförare utanför LOV, i 

enlighet med anvisningar för det nya systemet för ”särskild 

redovisning”. Om nya kända särskilda redovisningar finns så är det bra 

om dessa också skickas in.  

 

Innanför LOV 

Senast 10 augusti – Sista datum att anmäla pågående inom LOV samt 

nya särskilda redovisningar till enheten för bedömning och förmedling. 

Detta för att det ska finnas möjlighet att kontakta de berörda enheterna 

och vid behov begära in förtydligande. Begäran ska vara komplett och 

innehålla ansökningsblankett samt fakturakopior i de fall det krävs.  

 

De stadsdelsnämnder som godkändes särskild redovisning enligt ny 

beräkningsmodell 2021, behöver för 2022 endast lämna in blankett 

2 och 3. Detta gäller om behovet för den enskilde inte har 

förändrats, annars görs en fullständig ansökan.  

Bifogas: 

Blankett 1 av 3, Begäran om utökat personalbehov inklusive 

anpassad yttre och inre miljö 

Blankett 2 av 3, Excelfil för redovisning av personaltimmar 

(begäran) 

Blankett 3 av 3, Excelfil för bemanningsschema  

 

 


