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Avgifter 2020
vid insatser enligt
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Gäller från maj 2020
Avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2020-04-22, § 42
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Inledning
Den här broschyren vänder sig till dig som har insatser enligt lagen om
stöd- och service till vissa funktionshindrade (LSS) och beskriver vilka
avgifter kommunen har rätt att ta ut från Dig.
Avgifterna justeras årligen utifrån prisbasbelopp och ändringar i Konsumentverkets beräkningar.

Rätten att ta ut avgifter
Insatserna enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387) är i princip avgiftsfria. Enda undantaget läggs fast i 18-20 §§ LSS
och 5-6 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter, kulturella aktiviteter, resor samt i förekommande fall hemsjukvårdsavgift i ordinärt boende/hälso- och sjukvårdsavgift i särskilt
boende och avgift för trygghetstelefon (ingår i maxtaxan). Avgifterna får
dock inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att
den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Av vem får avgift tas ut?
1. Kommunen får ta ut avgift av den som har hel allmän ålderspension,
hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller som har annan inkomst av
motsvarande storlek.
Annan inkomst av motsvarande storlek är arbetsinkomst, sjukpenning och
kapitalinkomster. Det kan också vara en kombination av olika slags
inkomster som sammantaget är av den storlek som ovan angetts (19 § LSS).
2. Kommunen får ta ut ersättning av föräldrar till barn under 18 år när deras
barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av LSS.
Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är
försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år.
Enligt 20 § LSS, är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till
kommunens kostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas i
ett annat hem än det egna.
Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.
Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som
bostad med särskild service för barn och ungdomar samt korttidshem.
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Avgifter och ersättningar till kommunen
Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader, som rekommenderas av
Socialstyrelsen att användas för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen, har använts som riktlinje när beloppen för avgifter och
ersättningar till kommunen har tagits fram.
Konsumentverkets referensvärden för livsmedelskostnader då all mat lagas
hemma, bygger på en matsedel för fyra veckor som uppfyller Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för olika personkategorier.
Kostnaderna uppdateras årligen efter Konsumentverkets förändringar.

Korttidsvistelse
För barn och ungdomar samt vuxna som vistas i korttidshem eller
avlastnings-/stödfamilj enligt 9 § 6 p LSS, tar Hofors kommun ut ersättning
för kost.
Ersättningen regleras utifrån åldersgrupperna 6 mån-9 år, 10-17 år samt
18 år och över.
För år 2020 är ersättningsbeloppen per dag fördelade enligt följande:
Enligt Konsumentverkets uträkning av livsmedelskostnad år 2020
Ålder
Kost/heldag
Kost/halvdag
6 mån-9 år
40 kr
20 kr
10 – 17 år
82 kr
41 kr
18 år
89 kr
45 kr
Kost halvdag innebär att man ej erhållit antingen lunch eller middag.
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Lägervistelse
Lägervistelse är en form av insatsen korttidsvistelse utanför det egna
hemmet enligt 9 § 6 p LSS.
För barn och ungdomar samt vuxna som är på lägervistelse, tar Hofors
kommun ut en ersättning som beräknas för varje enskilt läger eftersom
lägerarrangemangen ser olika ut med bl. a. resor och externa aktiviteter.
Ersättningen tas ut per dygn och omfattar kost, resor och eventuella
entrébiljetter för externa aktiviteter. Ersättningen beräknas utifrån
kostnadsuppgifter från varje lägerarrangör.

Bostad med särskild service för barn och
ungdomar upp till 18 år
Barn- och ungdomsboende, familjehem eller elevhemsboende vid
skolgång i annan kommun.
För barn och ungdomar som upp till 18 års ålder bor i bostad med särskild
service för barn och ungdomar eller familjehem enligt 9 § 8 p LSS, beräknas
ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och
reglerna i 6 kap. 2-4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937).
Föräldrarnas ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma
betalningsskyldighet för var och av dem, enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken.
Bestämmelsen innebär att kommunen ska göra individuella beräkningar och
skälighetsbedömningar av respektive förälders betalningsförmåga. För var
och en av föräldrarna ska fastställas ett belopp som ska betalas till
kommunen. Beräkningen utgår från respektive förälders inkomst och
antalet barn de är försörjningsskyldiga för. Beräkningen kan därför leda till
att föräldrarna ska betala olika belopp.
Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock
inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta underhållsstödbeloppet, per förälder och månad, enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.
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Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder,
fritidsaktiviteter och fickpengar alternativt kan föräldrarna bestämma om
barnbidraget ska utbetalas till familjehemmet.
Om barnet/ungdomen vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften.
Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag barnet vistas hemma.

Bostad med särskild service för ungdomar
19 år och äldre med egna inkomster
Ungdomsboende, familjehem eller elevhemsboende vid skolgång i annan
kommun
Av ungdomar som fyllt 19 år och har egna inkomster (ex. aktivitets- eller
sjukersättning) och bor i familjehem eller bostad med särskild service för
barn och ungdomar enligt 9 § 8 p LSS, tar Hofors kommun ut avgift för
boende och kost.
Avgiften för boende och kost tas ut per månad i enlighet med Konsumentverkets rekommendationer år 2020 för ungdom som bor kvar hemma hos
föräldrar.
För ungdomar i särgymnasium på annan ort, där ungdomen under beslutsperioden åker hem under helger, studiedagar och lov, tas ersättning ut för
9 månader och avgiftsfria månader är juni, juli och augusti. Om ungdomen
har ett 7-dagarsboende och åker hem mer sporadiskt tas ersättning ut för
12 månader.
För år 2020 är ersättningsbeloppen per månad fördelade enligt följande:
Kost/mån
2 240 kr

Boendekostnad/mån
2 270 kr
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Bostad med särskild service eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna
Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service för
vuxna enligt 9 § 9 p LSS har eget hyresavtal. Hyran faktureras månadsvis i
efterskott.
Följande former av bostad förekommer:
 Gruppbostad då kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig pga
tillsyns- och omvårdnadsbehov. Brukaren har hyresavtal med
Socialnämnden Hofors kommun (2:a handskontrakt).
 Servicebostad har tillgång till gemensam service och fast personal
dygnet runt. En mellanform av bostad – mellan helt självständig
bostad och gruppbostad. Brukaren har hyresavtal med Socialnämnden
Hofors kommun (2:a handskontrakt).
 Annan särskilt anpassad bostad för vuxna är en bostad med viss
grundanpassning för vissa personer med funktionsnedsättning, utan
fast bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning till boendet
kan ges genom andra insatser t ex personlig assistans eller
ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av boendestöd eller
hemtjänst enligt SoL. Brukaren har hyresavtal med Socialnämnden
Hofors kommun (2:a handskontrakt).

Kost
Den enskilde betalar själv sina mat- och hushållskostnader samt övriga
personliga omkostnader.
Inom vissa grupp-/servicebostäder levereras mat från måltidsenheten,
ex mat hämtas vid SÄBO, måltidsdistribution (matlåda). Kostnad för denna
mat beräknas enligt konsumentverkets referensvärde för livsmedelskostnader, gruppen 18 år och äldre (år 2020)
Hel kost/
månad
2 675 kr

Frukost

Lunch

Middag

Mellanmål Matlåda

18 kr

36 kr

27 kr

9 kr

36 kr

10

Bostad med särskild service för vuxna –
extern placering
Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service för
vuxna enligt 9 § 9 p LSS i externt boende.
Följande former av externt boende förekommer:
 Brukaren tecknar hyresavtal med det externa boendet
(1:a handskontrakt).
Det externa boendet debiterar brukaren för hyra samt i
förekommande fall även för kost.
 I de fall Hofors kommun debiterar brukaren avgift, för boende i bostad
med särskild service vid extern placering som inte omfattas av
hyreslagen, får avgiften per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5539 gånger prisbasbeloppet. För år 2020 motsvarar det 2 183 kr/
månad.
Brukaren har möjlighet att söka bostadstillägg, bifogar då bostadsbidragsansökan med underlag från kommunen (faktura och bostadsbeskrivning).
I förekommande fall debiteras brukaren för kost av Hofors kommun,
enligt Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader, gruppen
18 år och äldre (år 2020)
Kost/heldag Boendekostnad/mån
89 kr
2 183 kr

Resor
Arbetsresor: 0 kr
Fritidsresor (inom och utom kommunen):

Kostnaden per person baseras på att totalkostnaden för resan, baserad på
skatteverkets regler om milersättning och fordon f n 18:50 kronor/mil, delas
på de antal brukare som rest.
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Restaurangbesök & Entrébiljetter
Den enskilde betalar för sina samt medföljande personals kostnader vid
restaurangbesök och liknande besök på näringsställe eller café för att äta
och fika etc.
Den enskilde betalar för sina samt medföljande personals kostnader för
entrébiljetter m.m. som uppstår vid fritids- och kulturaktiviteter och daglig
verksamhet.

Personlig Assistans
Insatsen personlig assistans är kostnadsfri för den enskilde. Regleras via
Försäkringskassans omkostnadsersättning.

Ledsagarservice
Ledsagarservice enligt 9 : 3 p LSS är avgiftsfritt för den enskilde.

Kontaktperson
Kontaktpersonens omkostnader betalas av kommunen till kontaktperson,
den enskilde står för egna kostnader.

Avlösarservice
Avlösarservice är avgiftsfri.

Hemsjukvård i ordinärt boende/
Hälso- och sjukvård i särskilt boende
Insatser som utförs av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller
insatser som utförs av annan personal efter delegering.
Ex. medicinsk bedömning, behandling, läkemedelshantering och
provtagning.
Avgiften ingår i maxtaxan.
Hemsjukvårdsavgift i ordinärt boende/mån
Hälso- och sjukvårdsavgift i särskilt boende/mån
472 kr (motsvarar två hemtjänsttimmar)
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Trygghetstelefon
Du betalar en fast månadsavgift till kommunen.
Avgiften ingår i maxtaxan.
Trygghetstelefon/mån
236 kr (motsvarar en hemtjänsttimme)

Övriga avgifter
Kommunen tar dessutom avgifter för nedanstående
Utfärdande av olika intyg från arbetsterapeut vid
ex. bostadsanpassning
Transport avliden/vid hemsjukvård (bårtransport
av avliden från ordinärt boende, faktisk kostnad
enligt avtal exkl. avgift vid obekväm arbetstid)
Transport avliden/vid LSS-boende (bårtransport
av avliden från LSS-boende, faktisk kostnad enligt
avtal exkl. avgift vid obekväm arbetstid)
Positioneringslarm/GPS-larm

200 kr/tillfälle
1 890 kr/transport

1 690 kr/transport

Faktisk kostnad/mån
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Förbehåll av tillräckliga medel
Den enskilde ska genom LSS-insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor
(7 § LSS). Hänsyn måste tas till att det ska finnas tillräckliga medel för den
enskildes personliga livsuppehälle och behov som mat, kläder, dagliga resor,
fritidssysselsättning, tandvård och läkarvård (19 § LSS).
Vid bedömning av den enskildes personliga behov ska även beaktas
kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt.
(6 § förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
På anmodan av den enskilde, tas hänsyn till personens betalningsförmåga
som då ställs i relation, dels till det nationellt framtagna minimibeloppet för
levnadsomkostnader, dels till Konsumentverkets beräkningar av skäliga
kostnader. LSS innehåller i övrigt inga bestämmelser om jämkning eller
eftergift av avgifter.
Om en enskild person inte anser sig ha råd att betala fastställd avgift bör
vederbörande informeras om möjligheten att söka socialbidrag till hela eller
delar av avgiften. Socialnämnden gör då en prövning av biståndsbehovet
utifrån socialtjänstlagens bestämmelser. Socialnämndens beslut kan
överklagas genom förvaltningsbesvär.

Att överklaga avgiften
Avgifter för insatser enligt LSS kan endast överklagas genom så kallade
laglighetsprövning enligt Kommunallagen.
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Övrigt
Fakturan för din avgift skickas ut runt den femtonde varje månad och ska
vara betald senast den sista varje månad. Ex. faktura som avser februari
månad som du får runt den 15 mars, ska vara betald senast den 31 mars.

Autogiro - använd gärna möjligheten att betala dina avgifter via autogiro.
Kontakta avgiftshandläggaren som skickar dig blankett för anmälan om
autogiro.

E-faktura – använd gärna möjligheten att betala din avgift genom att
använda e-faktura. Se vidare information om hur det går till på kommunens
hemsida www.hofors.se.

Bostadstillägg för dig som är under 65 år
Du kan hos Försäkringskassan ansöka om bostadstillägg. Det är pengar som
du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har
kostnader för ditt boende. Kontakta Försäkringskassan, tfn 0771-524 524.
www.forsakringskassan.se

Bostadstillägg för dig som är över 65 år
Du kan hos Pensionsmyndigheten ansöka om bostadstillägg. Det är ett tillägg
till den allmänna pensionen för dig som har en låg pension. Kontakta
Pensionsmyndigheten, tfn 0771-776 776. www.pensionsmydigheten.se

Ekonomiskt bistånd
Du som är över 65 år kan ansöka om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten, tfn 0771-776 776. www.pensionsmydigheten.se
Om du har svårigheter att betala din avgift kan du undersöka om du har rätt
till ekonomiskt bistånd genom att vända dig till Individ- och familjeomsorgens reception på telefon 0290-77 17 20.

Fullmakt
Om annan person ska företräda dig i ex. debiterings-/avgiftsärenden behöver
avsedd fullmaktsblankett ifyllas och skickas till kommunen, se vidare på
kommunens hemsida www.hofors.se eller ring avgiftshandläggaren.
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Kontakt med avgiftshandläggaren
Om du har frågor om avgifter är du alltid välkommen att kontakta oss
Telefon:
0290-77 17 39
Telefontid: tisdag, onsdag och torsdag kl. 08.30-10.30
E-post:

Skicka mail till avgiftshandläggare
jeanette.jansson@hofors.se

Postadress:

Hofors kommun, Björkbacken, Jeanette Jansson,
813 81 Hofors

Ni hittar också information på kommunens hemsida: www.hofors.se

