
BegreppIDnr Begrepp i kuben Beskrivning
Allmän information De insatser som redovisas för en viss mätmånad är inrapporterade i Paraplysystemet före räkningskörningen i 

månaden efter mätmånaden. Exempelvis uppgifter som presenteras för oktober är inrapporterade före 
räkningskörningen i november (runt den 9:e i varje månad). Insatser för personer som avser en viss 
mätmånad men som rapporteras in i Paraplysystemet efter räkningskörningen kommer alltså ej med i 
rapporteringen. Uppgifter avseende personer som avlider under mätmånaden ingår i redovisningen, övriga 
avlidna exkluderas. Observera att denna statistik kan skilja mot de tabeller som månatligen publiceras i LIS 
under rubriken "Paraplyet". Skillnaden är bland annat att dessa tabeller publicerar bruttoinformation, kan ha 
ett annat körningsdatum vilket påverkar vilka retroaktiva registreringar som tas med i redovisningen samt viss 
annan skillnad i programmering.
Verksamhetskoder med underkoder inom äldreomsorgen har delvis förändrats i februari 2008, juli 2008 samt 
juni/juli 2009. Vissa av de tidigare insatserna har justerats och några verksamhetskoder rör LSS, avlösning i 
hemmet, timersättning i servicehus (fr juni 09) samt valfrihet inom vård- och omsorgsboende och 
dagverksamhet (fr juli 09). För en detaljerad beskrivning av förändringen se under rubriken "gruppering av 
insatser". Vid jämförelser över tid (feb 2008 och framåt ) bör förändringarna beaktas. 

From oktober 2013 har information tillkommit med start från januari 2013 och framåt gällande tillfällig vistelse 
(se flik "Gr ins"), hushållsgemensam insats (se punkt 21), avgiftsgrupp  (se punkt 22), personer med 
omsorgsavgift  (se punkt 23) respektive kostavgift (se punkt 24).                                                                                                                                                
Att redovisningen from okt 2013 även redovisar omsorgstagare där det förekommer hushållsgemensamma 
insatser har inneburit att antalet verkställda beslut har ökat. Antalet personer med verkställda beslut under en 
månad har ökat med omkring 400-500 st för hela staden from jan 2013.

1 Antal personer netto En person kan ha flera aktuella beslut inom äldreomsorgen under en mätmånad. När redovisningen sker inom 
en insatstyp så redovisas personen på de aktuella insatserna. En person kan t.ex ha en kombination av 
hemtjänst i ordinärt boende och trygghetslarm. Personen redovisas då både på hemtjänst och på 
trygghetslarm. På raden "alla" redovisas denna person dock endast en gång, dvs netto. Inom samma 
insatsform redovisas också personen endast 1 gång oavsett hur många beslutsperioder som varit verkställda 
under mätmånaden. Har personen haft flera beslut som utförts av olika utförare redovisas de verkställda 
besluten i alla förekommande regiformer. Detsamma gäller de olika ersättningsnivåerna för insatser i ordinärt 
boende. 

2 Beslutade timmar per månad
De timmar som beslutats för t.ex hemtjänst i ordinärt boende eller i servicehus summeras för mätmånaden. 
Avser beslutet del av månad viktas timmarna ihop utifrån den del av månaden som beslutet avsåg. 

3 Utförarrapporterade timmar per månad De timmar som utförarrapporterats för t.ex hemtjänst i ordinärt boende eller i servicehus summeras för 
mätmånaden. Avser beslutet del av månad viktas timmarna ihop utifrån den del av månaden som 
verkställigheten avsåg justerat för avvikelserapportering. De personer som redovisas med 0 
utförarrapporterade timmar är de som har beslut som avvikelserapporterats för hela månaden, dvs inga 
timmar har verkställts. Observera att när det gäller avlösning/ledsagning SoL och 
avlösarservice/ledsagarservice LSS har beräkningarna av utförda timmar korrigerats i juni 2009 avseende 
data from januari 2007 och framåt. En frekvensfördelning av utförda timmar finns i dimensionen 
"utförarrappTimFrekv".

4 Summa kalenderdygn Kalenderdygn  i olika former av vård- och omsorgsboende avser verkställda dygn som utföraren får betalt för. 
Dvs ingen hänsyn tas till frånvaro. En frekvensfördelning av kalenderdygn finns i dimensionen 
"kalenderdygnFrekv".

5 Dagar per månad Utförarrapporterade dagar för dagverksamhet avser de dagar som utföraren får betalt för. Dvs ingen hänsyn 
tas till frånvaro. En frekvensfördelning av dagar per månad finns i dimensionen "dagverksamhetsFrekv". 

6 Hemvårdsbidrag Kr per månad Summering av de belopp som utbetalats under månaden avseende hemvårdsbidrag. Observera att 
hemvårdsbidrag kan registreras i efterhand, vilket medför att antalet personer och utbetalt belopp då blir 
underrapporterat i statistiken.

7 Hemtjänst totalt inkl s.hus Hemtjänst totalt ger ett samlat mått för personer med antingen hemtjänst i ordinärt boende (5110 exkl ins.id 
504) eller i servicehus (5131 ins.id 61 el 296). Har en person under en mätmånad haft både hemtjänst i 
ordinärt boende och hemtjänst i servicehus räknas personen en gång men summa beslutade timmar och 
utförarrapporterade timmar summeras efter viktning.

8 Regi Regiform är hämtad från utförarens rapportering. Det innebär att beslut som ej verkställts har klassats som att 
uppgift om regi saknas. Följande indelning tillämpas i övrigt: Egen regi =RegiID 3 eller 5 utfört inom egna sdf, 
Egen regi annan förvaltning=3 eller 5 utfört av annan sdf, Entrepenad=RegiID 4, Privat regi=RegiID 11 eller 
16, Övriga=RegiID 6-8 eller 14-15. Dimensionen "regikomb" visar olika kombinationer av regiformer vad 
gäller egen regi, entrepenad, privat regi samt övriga regiformer.

9 Period Mätningarna avser de personer som har gällande beslut eller insatser som genomförts under en viss 
kalendermånad. En tidsserie kan fås med start från januari 2007. Statistiken "låses" vid avläsningstillfället 
efter räkningstillfället som körs efter mätmånadens slut. Eventuella retroaktiva förändringar i Paraplyets ÄO-
modul kommer ej med i statistiken.

10 Biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning Statistiken redovisar omsorgstagarna endast i en stadsdelsförvaltning, den senaste under mätmånaden om en 
flyttning skett mellan två stadsdelsförvaltningar. Detta förekommer i endast något fåtal fall under en 
mätmånad. Vid en flyttning redovisas endast de insatser som förekommit för personen i den senste aktuella 
stadsdelsförvaltningen. Fram till och med juni 2007 redovisas personerna efter 18 sdf, därefter i 14 sdf. När 
eventuella tidserier skapas som sträcker sig över halvårsskiftet 2007 och som berör de förändrade sdf bör 
dessa förändringar beaktas. Personer som är placerade i Stockholm från annan kommun ingår ej.

11 Placeringsförvaltning Det stadsdelsnämndsområde som till exempel ett vård- eller omsorgsboende är lokaliserat till. Här redovisas 
alltså i vilket stadsdelsområde som insatsen utförs. Är det en privat utförare som ej rapporterar själv i 
Paraplyet blir placeringsförvaltningen 99.

12 Utförare De enheter som utfört de olika insatserna inom tex vård- och omsorg mm presenteras.

13 Ålder Åldern hos omsorgstagaren har beräknats utifrån mätmånadens kalenderår, dvs ingen hänsyn tas till när 
under året födelsedagen infaller.  

14 Kön Hämtas ifrån informationen i folkbokföringen.



15 Ersättningsnivå Ersättningsnivå redovisas i hemtjänst i ordinärt boende. Data från och med januari 2009 är i oktober 2011 
uppdaterad även med uppgifter om ersättningsnivå för boende i servicehus med hemtjänst.  Här presenteras 
ersättningsnivån i betydelsen timmar per månad grupperad efter nivåerna 1-17 samt en 18:e nivå för personer 
med timersättning. Dessutom redovisas personer med 0 i ersättningsnivå under "Larm mm". Det kan finnas 
fler som har 0 i ersättningsnivå än som har insatsen Trygghetslarm. Uppgift om trygghetslarm ska därför alltid 
hämtas från insatstypen trygghetslarm under huvudgruppen "Insatser i ordinärt boende". Observera att om en 
person under samma mätmånad har haft flera insatser inom t.ex hemtjänsten i olika ersättningsnivåer sker 
redovisningen av alla aktuella ersättningsnivåer.

16 Ersättningsnivå VoB Ersättningsnivåer i vård- och omsorgsboende utgår ifrån de vårdbehovsmätningar som görs för att fastställa 
ersättningarna i stadens valfrihetssystem. Valfrihetssystemet började tillämpas juli 2008 och data presenteras 
från och med januari 2009. Ersättningsnivåerna är tre (1-8, 9-16, 17-24 poäng). Vård- och omsorgsboende 
som inte tillhör valfrihetssystemet (bl.a profilboenden) redovisas under rubriken "ersättning enl annat avtal".

17 Verkställighet I verkställighet görs en uppdelning i verkställda beslut och ej verkställda beslut. Verkställda beslut är beslut 
som har en utförarrapportering. De ej verkställda besluten omfattar alla beslut som väntar på att verkställas 
eller inte avslutats av någon anledning trots att personen inte längre är aktuell. Måttet ej verkställda beslut ger 
alltså inte information om hur många personer som väntar på verkställighet och säger därmed inte heller 
något om det gått 3 månader efter att beslutet togs. När uppgifter om ej verkställda beslut väljs ut i 
kombination med utförare så saknas utförare endast för de personer som inte har något annat beslut som 
verkställts.                                                                                                                                                                             
Observera även att begreppet verkställt beslut är detsamma som att en utförarrapportering finns och det kan 
i en mindre andel fall förekomma en avvikelserapportering där antalet timmar eller kalenderdygn reduceras till 
noll bland annat pga att omsorgstagaren har en sjukhusvistelse.

18 LSS-insatser LSS-insatser ger ett samlat mått på de olika LSS-insatserna (ledsagarservice kod 5443, daglig verksamhet 
kod 5430, kontaktperson kod 5442, personlig assistans kod 5500/5510, bostad med särskild service kod 
5411, avlösarservice kod 5444). Måttet redovisas from februari 2008.

19 Avlösning SoL Avlösning SoL ger ett samlat mått för Avlösning i ordinärt boende (verksamhetskod 5140 Ins.id 625) och 
Avlösning i servicehus (verksamhetskod 5140 Ins.id 632). Måttet redovisas from februari 2008.

20 PersOmvService I dimensionen "PersOmvServ" presenteras uppgifter om hemtjänsten avseende personlig omvårdnad 
och/eller service. Personlig omvårdnad är uppdelad i ledsagning och  omvårdnadsinsatser och service i 
bland annat distribution av matlåda, matlagning, inköp, bankärenden, tvätt och städning enligt Socialstyrelsen 
definition. Uppgifter presenteras från januari 2009. Observera att en person kan ha flera typer av insatser så 
att undergrupperna inte kan summeras till antalet personer. Antalet personer i delgrupperna personlig 
omvårdnad och service visar antalet personer netto för respektive delgrupp.

21 Hushållsgemensam InsatsNetto Personer där sammanlevande har så kallad hushållsgemensam insats i form av serviceinsatser inom 
hemtjänsten, bland ordinärt boende (kod 5110) eller boende i servicehus (5131).

22 Avgiftsgrupp SenasteBeslutNetto Informationen om avgiftsgrupp är hämtat från det senaste beslutet under månaden,  vilket medför att uppgiften 
inte kan redovisas efter insatsform och verkställighet. Flertalet av omsorgstagarna har en insatsform som är 
avgiftsgrundande. Utifrån omfattningen av insatsen sker en klassificering i sju grupper som presenteras i 
"avgiftsgrupp". Undantagna från klassificeringen är insatsformerna avlösning med beslut under 16 timmar, 
boendestöd, ledsagning SoL, avlösarservice LSS, daglig verksamhet LSS, hemvårdsbidrag, kontaktperson 
SoL/LSS, ledsagarservice LSS, personlig assistans enl LSS/assistansers FK samt flertalet boende i HVB-hem 
och BSS. För fullständig benämning av avgiftsgrupperna se flik "avgiftsgrupp".

23 "Maxavgift SoL SenasteBeslutNetto" och 
måttet "Avgiftsbelopp Kronor 
SenasteBeslut"

Personer med omsorgsavgift (se avgiftsgrupp) och summa avgift i kronor redovisas  utifrån det senaste 
beslutet under mätmånaden, vilket medför att uppgiften inte kan redovisas efter insatsform och verkställighet. 
Avgift som utgår med fullt belopp benämns i statistiken som "maxavgift" och belopp under maxavgift benämns 
"ej maxavgift". Observera att personer med belopp som är noll inte kan särskiljas från dem som har insatser 
som inte är avgiftsgrundande. 

24 "Kostavgift FörekomstNetto", "Kostavgift 
ReduceringNetto" och måttet 
"Kostavgiftsbelopp Kronor 
SenasteBeslut"

Personer med kostavgift (förekomst och hel kostavgift/reducerad kostavgift) samt summa kostavgift i kronor 
redovisas  utifrån det senaste beslutet under mätmånaden,  vilket medför att uppgiften inte kan redovisas efter 
insatsform och verkställighet. Avgift som utgår med fullt belopp benämns "hel kostavgift" och reducerat belopp 
benämns "reducerad kostavgift". Observera att personer med belopp som är noll inte kan särskiljas från dem 
som har insatser där det inte är aktuellt att betala någon kostavgift. 



Gruppering 
av insatser

Insatserna inom äldreomsorgen har grupperats enligt följande:  Huvudgrupper 
/undergrupper /insatstyper. Senaste förändringarna är rödmarkerade.

 Jan 2013 -  dec 2013                                                                                    
Insatser i ordinärt boende

     Hemtjänst i ordinärt boende  
         Hemtjänst (verksamhetskod 5110 exkl Ins.id 543)   

         Timersättning, individuell bedömning (verksamhetskod 5110 och ins.id 543)

    Boendestöd (verksamhetskod 5441)

    Avlösning/ledsagning SoL

         Avlösning (verksamhetskod 5140 ins.id 625 )

         Ledsagning (verksamhetskod 5111 ins.id 410)

    Trygghetslarm

         Trygghetslarm utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)

         Trygghetslarm med någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)

Servicehus
     Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst exkl timersättning samt med 
avlösning (verksamhetskod 5131 Ins.id 61/296 exkl 676-681 samt med verk.kod 5140 
Ins.id 632)
         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o timersättning samt avlösning 
(verksamhetskod 5131 Ins.id 61/296 och 676-681samt verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst exkl timersättning samt utan 
avlösning (verksamhetskod 5131 Ins.id 61/296 exkl 676-681 samt ej med verk.kod 5140 
Ins.id 632)
         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o timersättning samt utan avlösning 
(verksamhetskod 5131 Ins.id 61/ 296 och 676-681 samt ej med verk.kod 5140 Ins.id 
632)

     Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o med avlösning (verksamhetskod 
5131 exkl Ins.id 61 och 296 samt verk.kod 5140 Ins.id 632)
         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o utan avlösning (verksamhetskod 
5131 exkl Ins.id 61 och 296 samt ej verk.kod 5140 Ins.id 632)

Vård- och omsorgsboende
    Ålderdomshem (verksamhetskod 5201)

    Sjukhem (verksamhetskod 5211)

    Gruppboende 

         Gruppboende (verksamhetskod 5221)

         Profilboende (verksamhetskod 5241)

     Inriktning bostad med särskild service LSS/HVB-hem

         Bostad med särskild service LSS (verksamhetskod 5411)

         HVB-hem (verksamhetskod 5451)

Korttidsvård
     Korttidsvård

         Avlastning (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 500)

         Växelvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 501)

         Korttidsvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 502)

Dagverksamhet (gäller från juli 2009)
    Dagverksamhet, social verksamhet (5301 Ins.id 663), valfrihet

         Dagverksamhet, social och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5301 
Ins.id 663 o ej koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)
         Dagverksamhet, social och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5301 Ins.id 
663 o koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)
    Dagverksamhet, demensinriktning (5302 Ins.id 664), valfrihet

         Dagverksamhet, demensinr och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5302 
Ins.id 664 o ej koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet, demensinr och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5302 
Ins.id 664 o koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

    Dagverksamhet, övrig ej valfri verksamhet (5301 ej Ins.id 663)

         Dagverksamhet, övrig och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5301 ej 
Ins.id 663 o ej koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)
         Dagverksamhet, övrig och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5301 ej 
Ins.id 663 o koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)
Personlig assistans LSS
    Personlig assistans

         Personlig assistans LSS (verksamhetskod 5510 ins.id 307)

         Personlig assistans LASS (verksamhetskod 5500 ins.id 311)

Hemvårdsbidrag
    Hemvårdsbidrag

         Hemvårdsbidrag utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats 
(verksamhetskod 5113)
         Hemvårdsbidrag med någon annan pågående äldreomsorgsinsats 
(verksamhetskod 5113)
Kontaktperson enl SoL/LSS
    Kontaktperson SoL/LSS

         Kontaktperson SoL (verksamhetskod 5114 ins.id 639)

         Kontaktperson LSS (verksamhetskod 5442 ins.id 624)

Daglig verksamhet LSS
    Daglig verksamhet LSS (verksamhetskod 5430)

Ledsagarservice LSS



    Ledsagarservice LSS (verksamhetskod 5443)

Avlösarservice LSS
    Avlösarservice LSS (verksamhetskod 5444)

Tillfällig vistelse
   Avlösarservice LSS, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5444)

   Avlösning SoL, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5140)

   Boendestöd PS, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5441)

   Boendestöd PS, timme, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5441)

   Daglig verksamhet LSS, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5430)

   Daglig verksamhet LSS, heldag/halvdag, Tillfällig vist. (verksamhetskod 5430)
   Hemtjänst, timers, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5110)

   Hemtjänst, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5110)

   Korttidsvård avlastning, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5231)

   Korttidsvård SoL, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5231)

   Korttidsvård växelvård, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5231)

   Ledsagarservice LSS, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5443)

   Ledsagning SoL, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5111)

   Personlig assistans LSS, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5510)

   Trygghetslarm, Tillfällig vistelse (verksamhetskod 5112)

Varje förekommande insats i de olika insatstyperna redovisas under en mätmånad. En 
person som haft flera insatser avseende samma insatstyp redovisas som en person 
under mätmånaden. Se även inf om måttet "Antal personer netto"



 Juni/juli 2009 - dec 2012                                                                                      Juli 2008 - maj 2009                                                                                     
Insatser i ordinärt boende Insatser i ordinärt boende

     Hemtjänst i ordinärt boende       Hemtjänst i ordinärt boende  
         Hemtjänst (verksamhetskod 5110 exkl Ins.id 543)            Hemtjänst (verksamhetskod 5110 exkl Ins.id 543)   

         Timersättning, individuell bedömning (verksamhetskod 5110 och ins.id 543)          Timersättning, individuell bedömning (verksamhetskod 5110 och ins.id 543)

    Boendestöd (verksamhetskod 5441)     Boendestöd (verksamhetskod 5441)

    Avlösning/ledsagning SoL     Avlösning/ledsagning SoL

         Avlösning (verksamhetskod 5140 ins.id 625 )          Avlösning (verksamhetskod 5140 ins.id 625 )

         Ledsagning (verksamhetskod 5111 ins.id 410)          Ledsagning (verksamhetskod 5111 ins.id 410)

    Trygghetslarm     Trygghetslarm

         Trygghetslarm utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)          Trygghetslarm utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)

         Trygghetslarm med någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)          Trygghetslarm med någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)

Servicehus Servicehus
     Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst      Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst exkl timersättning samt med 
avlösning (verksamhetskod 5131 Ins.id 61/296 exkl 676-681 samt med verk.kod 5140 
Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o med avlösning (verksamhetskod 5131 Ins.id 
61 och 296 samt verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o timersättning samt avlösning 
(verksamhetskod 5131 Ins.id 61/296 och 676-681samt verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst exkl timersättning samt utan 
avlösning (verksamhetskod 5131 Ins.id 61/296 exkl 676-681 samt ej med verk.kod 5140 
Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o utan avlösning (verksamhetskod 5131 Ins.id 
61 och 296 samt ej verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o timersättning samt utan avlösning 
(verksamhetskod 5131 Ins.id 61/ 296 och 676-681 samt ej med verk.kod 5140 Ins.id 
632)

     Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst      Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o med avlösning (verksamhetskod 
5131 exkl Ins.id 61 och 296 samt verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o med avlösning (verksamhetskod 5131 exkl 
Ins.id 61 och 296 samt verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o utan avlösning (verksamhetskod 
5131 exkl Ins.id 61 och 296 samt ej verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o utan avlösning (verksamhetskod 5131 exkl 
Ins.id 61 och 296 samt ej verk.kod 5140 Ins.id 632)

Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgsboende
    Ålderdomshem (verksamhetskod 5201)     Ålderdomshem (verksamhetskod 5201)

    Sjukhem (verksamhetskod 5211)     Sjukhem (verksamhetskod 5211)

    Gruppboende     Gruppboende 

         Gruppboende (verksamhetskod 5221)          Gruppboende (verksamhetskod 5221)

         Profilboende (verksamhetskod 5241)          Profilboende (verksamhetskod 5241)

     Inriktning bostad med särskild service LSS/HVB-hem      Inriktning bostad med särskild service LSS/HVB-hem

         Bostad med särskild service LSS (verksamhetskod 5411)          Bostad med särskild service LSS (verksamhetskod 5411)

         HVB-hem (verksamhetskod 5451)          HVB-hem (verksamhetskod 5451)

Korttidsvård Korttidsvård
     Korttidsvård      Korttidsvård

         Avlastning (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 500)          Avlastning (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 500)

         Växelvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 501)          Växelvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 501)

         Korttidsvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 502)          Korttidsvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 502)

Dagverksamhet (gäller från juli 2009) Dagverksamhet
    Dagverksamhet, social verksamhet (5301 Ins.id 663), valfrihet     Dagverksamhet

         Dagverksamhet, social och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5301 
Ins.id 663 o ej koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5301 o ej koderna 5131, 
5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet, social och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5301 Ins.id 
663 o koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5301 o koderna 5131, 
5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

    Dagverksamhet, demensinriktning (5302 Ins.id 664), valfrihet

         Dagverksamhet, demensinr och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5302 
Ins.id 664 o ej koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet, demensinr och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5302 
Ins.id 664 o koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)
    Dagverksamhet, övrig ej valfri verksamhet (5301 ej Ins.id 663)

         Dagverksamhet, övrig och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5301 ej 
Ins.id 663 o ej koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)
         Dagverksamhet, övrig och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5301 ej 
Ins.id 663 o koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)
Personlig assistans LSS Personlig assistans LSS
    Personlig assistans     Personlig assistans

         Personlig assistans LSS (verksamhetskod 5510 ins.id 307)          Personlig assistans LSS (verksamhetskod 5510 ins.id 307)

         Personlig assistans LASS (verksamhetskod 5500 ins.id 311)          Personlig assistans LASS (verksamhetskod 5500 ins.id 311)

Hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag
    Hemvårdsbidrag     Hemvårdsbidrag

         Hemvårdsbidrag utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats 
(verksamhetskod 5113)

         Hemvårdsbidrag utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verksamhetskod 5113)

         Hemvårdsbidrag med någon annan pågående äldreomsorgsinsats 
(verksamhetskod 5113)

         Hemvårdsbidrag med någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verksamhetskod 5113)

Kontaktperson enl SoL/LSS Kontaktperson enl SoL/LSS
    Kontaktperson SoL/LSS     Kontaktperson SoL/LSS

         Kontaktperson SoL (verksamhetskod 5114 ins.id 639)          Kontaktperson SoL (verksamhetskod 5114 ins.id 639)

         Kontaktperson LSS (verksamhetskod 5442 ins.id 624)          Kontaktperson LSS (verksamhetskod 5442 ins.id 624)

Daglig verksamhet LSS Daglig verksamhet LSS
    Daglig verksamhet LSS (verksamhetskod 5430)     Daglig verksamhet LSS (verksamhetskod 5430)

Ledsagarservice LSS Ledsagarservice LSS
    Ledsagarservice LSS (verksamhetskod 5443)     Ledsagarservice LSS (verksamhetskod 5443)

Avlösarservice LSS Avlösarservice LSS
    Avlösarservice LSS (verksamhetskod 5444)     Avlösarservice LSS (verksamhetskod 5444)



 Feb 2008 - Juni 2008                                                                                       Jan 2007 - Jan 2008
Insatser i ordinärt boende Insatser i ordinärt boende

     Hemtjänst i ordinärt boende       Hemtjänst i ordinärt boende exkl avlösning i hemmet 
         Hemtjänst (verksamhetskod 5110 exkl Ins.id 543)           Hemtjänst exkl avlösning i hemmet (verksamhetskod 5110 exkl Ins.id 504 och 543)

         Timersättning, individuell bedömning (verksamhetskod 5110 och ins.id 543)         Timersättning, individuell bedömning (verksamhetskod 5110 och ins.id 543)

    Boendestöd (verksamhetskod 5441)     Boendestöd (verksamhetskod 5441)

    Avlösning/ledsagning SoL     Avlösning/ledsagning SoL

         Avlösning (verksamhetskod 5140 ins.id 625 )          Avlösning (verksamhetskod 5111 ins.id 409 och avlösning i hemmet 5110 ins.id 504)

         Ledsagning (verksamhetskod 5111 ins.id 410)          Ledsagning (verksamhetskod 5111 ins.id 410)

    Trygghetslarm     Trygghetslarm

         Trygghetslarm utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)          Trygghetslarm utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)

         Trygghetslarm med någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)          Trygghetslarm med någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verk.kod 5112)

Servicehus Servicehus
     Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst      Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o med avlösning (verksamhetskod 
5131 Ins.id 61 och 296 samt verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst (verk.kod 5131 Ins.id 61 och 296)

         Boende i servicehuslägenhet med hemtjänst o utan avlösning (verksamhetskod 
5131 Ins.id 61 och 296 samt ej verk.kod 5140 Ins.id 632)
     Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst      Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o med avlösning (verksamhetskod 
5131 exkl Ins.id 61 och 296 samt verk.kod 5140 Ins.id 632)

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst (verk.kod 5131 exkl Ins.id 61 och 296)

         Boende i servicehuslägenhet utan hemtjänst o utan avlösning (verksamhetskod 
5131 exkl Ins.id 61 och 296 samt ej verk.kod 5140 Ins.id 632)
Vård- och omsorgsboende Vård- och omsorgsboende
    Ålderdomshem (verksamhetskod 5201)     Ålderdomshem (verksamhetskod 5201)

    Sjukhem (verksamhetskod 5211)     Sjukhem (verksamhetskod 5211)

    Gruppboende (verksamhetskod 5221)     Gruppboende (verksamhetskod 5221)

     Inriktning bostad med särskild service LSS/HVB-hem      Inriktning bostad med särskild service LSS/HVB-hem

         Bostad med särskild service LSS (verksamhetskod 5411)          Bostad med särskild service LSS (verksamhetskod 5411)

         HVB-hem (verksamhetskod 5451)          HVB-hem (verksamhetskod 5451)

Korttidsvård Korttidsvård
     Korttidsvård      Korttidsvård

         Avlastning (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 500)          Avlastning (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 500)

         Växelvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 501)          Växelvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 501)

         Korttidsvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 502)          Korttidsvård (verksamhetskod 5231 exkl Ins.id 502)

Dagverksamhet Dagverksamhet
    Dagverksamhet     Dagverksamhet

         Dagverksamhet och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5301 o ej 
koderna 5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet och boende i ordinärt boende (verksamhetskod 5301 o ej koderna 5131, 
5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5301 o koderna 
5131, 5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

         Dagverksamhet och boende i särskilt boende (verksamhetskod 5301 o koderna 5131, 
5201, 5211, 5221, 5411, 5451 o 5231)

Personlig assistans LSS Personlig assistans LSS
    Personlig assistans     Personlig assistans

         Personlig assistans LSS (verksamhetskod 5510 ins.id 307)          Personlig assistans LSS (verksamhetskod 5500 ins.id 307)

         Personlig assistans LASS (verksamhetskod 5500 ins.id 311)          Personlig assistans LASS (verksamhetskod 5500 ins.id 311)

Hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag
    Hemvårdsbidrag     Hemvårdsbidrag

         Hemvårdsbidrag utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats 
(verksamhetskod 5113)

         Hemvårdsbidrag utan någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verksamhetskod 5113)

         Hemvårdsbidrag med någon annan pågående äldreomsorgsinsats 
(verksamhetskod 5113)

         Hemvårdsbidrag med någon annan pågående äldreomsorgsinsats (verksamhetskod 5113)

Kontaktperson enl SoL/LSS
    Kontaktperson SoL/LSS

         Kontaktperson SoL (verksamhetskod 5114 ins.id 639)

         Kontaktperson LSS (verksamhetskod 5442 ins.id 624)

Daglig verksamhet LSS
    Daglig verksamhet LSS (verksamhetskod 5430)

Ledsagarservice LSS
    Ledsagarservice LSS (verksamhetskod 5443)

Avlösarservice LSS
    Avlösarservice LSS (verksamhetskod 5444)



Grundtext till Avgiftsgrupp
1 Enbart trygghetslarm eller grundavgift i servicehus

2 Hemtjänst 1-4,5 tim/mån och/eller Avlösning SoL Äo 17-20,5 tim/mån

3 Hemtjänst 5-10,5 tim/mån och/eller dagverksamhet 1-2 dgr/vecka och/eller 
avlösning SoL Äo 21-26,5 tim/mån

4 Hemtjänst 11-25,5 tim/mån och/eller dagverksamhet 3-4 dgr/vecka och/eller 
avlösning SoL Äo 27-41,5 tim/mån

5 Hemtjänst 26-40,5 tim/mån och/eller dagverksamhet 5 dgr/vecka och/eller 
avlösning SoL Äo 42-56,5 tim/mån

6 Hemtjänst 41-55,5 tim/mån och/eller dagverksamhet 6-7 dgr/vecka och/eller 
avlösning SoL Äo 57 tim/mån och uppåt

7 Hemtjänst 56 tim/mån och uppåt korttidsvård samt vård- och omsorgsboende 
med heldygnsomsorg
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