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Anvisning avseende uttag av avgifter inom LSS-verksamheten (18-21§§
Lag om stöd och serviceinsatser till vissa funktionshindrade)
Syfte
Anvisningen ska utgöra vägledning för avgiftshandläggare, enhetschefer och
omvårdnadspersonal avseende hantering av avgifter inom LSS-verksamheten.
Ansvar
Avgiftshandläggaren ansvarar för upprättande av rutiner för inrapportering av
avgiftsunderlag och att dessa är kända av berörda enhetschefer. Enhetschef ansvarar
för att aktuella rutiner är kända av berörd personal. Samtliga medarbetare är
ansvariga för att ha god kännedom om aktuella rutiner och följsamhet av dessa.
Genomförande
Kommunens rätt att ta ut avgifter enligt LSS regleras i 18-21§§ lag om stöd och
serviceinsatser till vissa funktionshindrade. Stöd och serviceinsatser som beviljas
enligt LSS är i stort sett avgiftsfria. Av funktionshindrade personer som har
folkpension i form av hel förtidspension, hel ålderspension eller annan inkomst av
motsvarande storlek får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Dessa avgifter får:
-

Tas ut enligt de grunder som kommunen bestämmer

-

Inte överstiga kommunens självkostnad

-

Inte sättas så högt att den enskilde inte får behålla tillräckliga medel för sina
personliga behov

Hörby kommun tar inte ut några avgifter för stöd och serviceinsatser till vissa
funktionshindrade.
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Brukare betalar ingen avgift för:
-

Personlig assistent

-

Ledsagarservice

-

Kontaktperson

-

Avlösare i hemmet

-

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

-

Korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år

-

Stöd och service i boendet

-

Daglig verksamhet

-

Social service till personkretstillhörighet enligt LSS

Hörby kommun tar inte heller ut några avgifter för stöd och serviceinsatser till
personer med psykiskt funktionshinder.

Brukaren svarar själv för sina kostnader när det gäller
-

Mat

-

Resor

-

Fritidsaktiviteter

Matkostnader
I kommunens bostäder med särskild service för vuxna ansvarar brukaren själv för
sina matkostnader. I det fall mat köps från kommunens kostenhet tillämpas samma
pris som för personer med matdistribution.
Vid korttidsvistelse betalar brukaren/vårdnadshavaren:
-

15 kronor för frukost/mellanmål

-

35 kronor för lunch/middag

-

25 kronor för kvällsmat

Vid vistelse helt dygn på korttidsvistelse betalar brukaren/vårdnadshavaren 75
kronor/dygn för full kost.
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Vid korttidstillsynen betalar brukaren/vårdnadshavaren:
-

15 kronor för mellanmål

-

35 kronor för lunch/middag

Vid daglig verksamhet, i det fall mat köps från kommunens kostenhet, tillämpas
samma pris som för personer med matdistribution.
Resekostnader
Brukare i bostad med särskild service betalar 2 kronor per kilometer oavsett antal
medresenärer. Socialförvaltningen fastställer årligen priset för resan per kilometer.
Är brukaren beviljad insatsen daglig verksamhet enligt LSS § 9, punkt 10 betalar
personen för resan till och från daglig verksamhet enligt de regler som gäller för
arbetsresor via färdtjänst. Inga avgifter tas ut för resor inom ramen för den dagliga
verksamheten.
Vid korttidsvistelse och korttidstillsynen betalar brukaren 2 kronor per kilometer
oavsett antal medresenärer vilket ungefär motsvarar färdtjänsttaxa för ensamåkande
barn.
Fritids- och kulturella aktiviteter
Vid deltagande i fritids- och kulturella aktiviteter står brukaren själv för sina egna
kostnader.
Hyra
Brukaren betalar hyra för bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna. Hyra fastställs årligen av socialnämnden.
Avgifter för förbrukningsartiklar
Socialnämnden äger rätt att ta ut en avgift för den enskildes förbrukningsartiklar i
bostäder för särskild service för vuxna i det fall kommunen bekostar artiklarna.
Avgiften ska motsvara kommunens kostnader för förbrukningsartiklar.
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Socialförvaltningen ansvarar för att upprätta lista över vilka artiklar som ingår samt
fastställa pris per månad.

