2018-02-26

Avgifter för insatser enligt LSS 2018.

AVGIFTSPLIKTIGA PERSONER
Den som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning
enligt socialförsäkringsbalken eller har annan inkomst av motsvarande storlek.
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
som behöver bo utanför föräldrahemmet (gäller personer som inte är
pensionsberättigade).
Föräldrar till barn under 18 år är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till
kommunens kostnader. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som
avser barnet.
Individuell avgift uträknas efter samma regler, enligt socialtjänstförordningen, som
när underårig placeras i annat hem än det egna enligt socialtjänstlagen. Högsta
belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som
motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Kommunen har
ingen möjlighet att ta ut andra avgifter t.ex. genom att hävda att fickpengar eller
kläder ska gå utöver den summa som föräldrarna betalar.
Kommunen kan välja att inte ta ut underhållsbidrag och istället komma överens med
föräldrarna om vilka kostnader de ska betala men summan får ändå inte överstiga
det motsvarande högsta underhållsstödet.
Debitering sker efterföljande månad.
Vid familjehemsboende överförs barnbidraget till familjehemsföräldrarna.
Föräldrarnas avgift reduceras i motsvarande omfattning.
Föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader upphör när den unge fyller
18 år. Då aktivitetsersättning inte kan betalas ut förrän i juli det år den enskilde fyller
19 år uppstår ett glapp i kommunens möjlighet att ta ut ersättning för kostnader.
Enligt föräldrabalken har vårdnadshavarna underhållsskyldighet tills det att den unge
fyller 18 år med undantag om den unge studerar då förlängs underhållsskyldigheten
tills den unge fyller 21 år. Inom LSS så gäller 18 årsgränsen utan undantag.
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Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
som behöver bo utanför föräldrahemmet (gäller personer som är
pensionsberättigade).
Omvårdnadsinsatsen i boendet är avgiftsfri.
Den enskilde betalar genom hyresavi en individuellt uträknad hyra för egen bostad,
alla kostnader för sitt uppehälle, inkl. kostnader för resor.
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för
vuxna.
Omvårdnadsinsatsen i boendet är avgiftsfri.
Den enskilde har hyreskontrakt och betalar hyra. I vissa boenden ingår inte
hushållsel, sophantering, värme, vatten mm. i hyran utan istället betalas en preliminär
avgift per månad. Slutreglering av den faktiska kostnaden sker i januari
nästkommande år.
Den enskilde betalar alla kostnader för sitt uppehälle såsom kost, fritidsaktiviteter,
resor m.m.
Daglig verksamhet
Insatsen är avgiftsfri.
Kostnader för resor till och från daglig verksamhet betalas av den enskilde själv.
Den enskilde betalar 45 kr för lunch.
Debitering sker efterföljande månad.
Habiliteringsersättning: 7:-/timme
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Insatsen är avgiftsfri.
Kostnader för resor till och från insatsen betalas av den enskilde. Om särskilda skäl
föreligger kan ansvarig nämnd besluta att delvis stå för resekostnaden.
Kostnad för mat betalas av den enskilde enligt följande:
Heldag 80 kr.
Halvdag (mindre än 5 timmar) 43 kr.
Debitering sker efterföljande månad.
Personlig assistans, ledsagarservice, biträde av kontaktperson samt
avlösarservice i hemmet.
Insatserna är avgiftsfria.

