LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS

Taxor och avgifter 2021 inom
funktionshinderverksamheten

LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS

Avgifter
Samtliga avgifter följer förändringar
av prisbasbeloppet som för år 2021 är
fastställt till 47 600 kronor.
Insatser enlig LSS är i princip avgiftsfria men enligt 18, 19 och 20 § §
regleras undantag som ger kommunen
möjlighet att ta ut vissa avgifter.
Väljer du kommunen som utförare av
insatsen personlig assistans enligt
18 § och får ersättning från Försäkringskassan, tar kommunen ut avgift
inom ramen för sådan ersättning.
Enligt 19 § får skäliga avgifter för
bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut av dem som har
garantipension, sjukersättning eller
aktivitetsersättning enlig socialförsäkringsbalken eller annan inkomst
av motsvarande storlek.
Enligt 20 § är vårdnadshavare
skyldiga att bidra till kommunens
kostnad för omvårdnad i annat hem
än det egna (ex. familjehem eller
korttidshem). Avgifterna får dock inte
överstiga kommunens självkostnader.
Kommunen ska se till att den enskilde
får behålla tillräckliga medel för sina
personliga behov.
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Avgifter som inte är en del av
LSS-insatsen
Avgift avseende hemsjukvård, sjukgymnastik, arbetsterapi, bostad,
livsmedel, resor, fritidsverksamhet
och andra omkostnader är inte att
betrakta som en del av omvårdnaden
- LSS-insatsen.

Ledsagar- och avlösarservice,
kontaktperson enl. 9 § 3-5
Du betalar själv dina kostnader för
aktivitet och resor till och från olika
aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet enl. 9 § 6
Du betalar själv kostnaderna för olika
aktiviteter under din korttidsvistelse.
Resor till och från korttidshemmet
anordnas och betalas av dig eller
vårdnadshavare. Anordnas resan av
korttidshemmet fakturerar Lilla Edets
kommun dig eller vårdnadshavare den
faktiska kostnaden i efterskott varje
månad.
Matkostnad betalar du eller vårdnadshavare under all form av korttidsvistelse, inklusive läger och vistelse i
stödfamilj. Matkostnad beräknas per
dag utifrån Konsumentverkets beräknade kostnader, se tabell:
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0-6 år

7-15 år

16 år -

Frukost

11 kr

14 kr

17 kr

Lunch/
middag

29 kr

40 kr

50 kr

Mellanmål

7 kr

7 kr

7 kr

Kvällsmål

17 kr

22 kr

28 kr

Summa/
dygn

63 kr

84 kr

101 kr

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enl. 9 § 7
Matkostnad 21 kronor per dag och
betalas av vårdnadshavare varje
månad i efterskott.

Boende i familjehem eller
bostad med särskild service
för barn/ungdomar, t.ex.
elevhem enl. 9 § 8
Vårdnadshavare är skyldiga att bidra
till kommunens kostnader när barn
under 18 år får vård utom det egna
hemmet. Ersättningen bestäms för
var och en av vårdnadshavarna enligt
lagen 18 kap 20 § SFB om underhållsstöd.

Avgift betalas av vardera vårdnadshavare per månad enligt
nedan:
0-10 år 1 573 kr
11-14 år 1 723 kr
15-18 år 2 073 kr

Ungdomar över 18 år
med egen inkomst som är
boende i familjehem eller
bostad med särskild service enl. 9 § 8
Hyra 2 270 kronor per månad.
Matkostnad 2 920 kronor per
månad.
Beräknat utifrån Konsumentverkets rekommendationer.

Bostad med särskild
service för vuxna eller
anpassad bostad enl. 9 § 9
Hyra - du har ett hyresförhållande
med Lilla Edets kommun och
betalar själv din hyra. Hyresnivån
kopplas till förhandling mellan
fastighetsägare och hyresgästförening.
Matkostnad 3 194 kronor per
månad.
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Städ och tvättpaket 238 kronor per
månad. För den som vill finns möjlighet att få tillhandahållit t.ex. städ/
rengöringsmaterial, toalett/ hushållspapper samt tvättmedel från boendet,
beräknat utifrån Konsumentverkets
rekommendationer.
Personliga hygienartiklar ingår inte.

kostnad efter samma nivå som fritidsresor enligt rubriken ”Bostad med
särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad”.

Fritidsresor - du står själv för kostnader
för privata resor och fritidsaktiviteter.

Avgift 350 kr/månad.

Resor med kommunens fordon debiteras med 3,50 kronor/kilometer och
fördelas på antal resande. Reglerna
tillämpas även för den som har ett
ordinärt boende och som utnyttjar
verksamhetens fordon.

Hemsjukvård/sjukgymnastik/
arbetsterapi
Endast en avgift tas ut, oavsett antal
besök.
Avgiften inkomstprövas och omfattas
av maxtaxan.

Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
enl. 9 § 10
Habiliteringsersättning utbetalas per
närvarodag med 44 kronor.
För aktiviteter utanför den dagliga
verksamheten (t.ex. deltagande i särvuxenundervisning) betalar du själv
kostnaden inklusive resa. Används
verksamhetens fordon betalas rese-

Taxor och avgifter antagna av omsorgsnämnden 24 augusti 2020
och fastslagna av kommunfullmäktige 19 oktober 2020.

