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Omsorgsnämnden

Justering av avgifter vid insatser enligt Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och familjerådgivning
FÖRSLAG TILL BESLUT
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att fastställa förslag till avgifter för kost i enlighet med omsorgskontorets förslag,
att gälla vid LSS-insatsen bostad med särskild service för barn och unga, att
gälla från och med den 1 maj 2009,
att fastställa avgifter för kost i enlighet med omsorgskontorets förslag, att gälla vid
korttidsvistelse utanför hemmet i form av vistelse i korttidshem, stödfamilj, läger, koloni samt i samband med deltagande i daglig verksamhet enligt LSS, från
och med den 1 maj 2009,
att fastställa avgift för familjerådgivning, i enlighet med omsorgskontorets förslag,
att gälla från och med den 1 maj 2009, samt
att uppdra till omsorgskontoret att årligen föreslå justering av avgifterna i enlighet
med förändring av prisbasbeloppet med början den 1 januari 2010.

SAMMANFATTNING
Samtliga nämnder har av budgetberedningen fått i uppdrag att se till att avgifter
årligen räknas upp med index.
Enligt huvudreglementet har nämnderna rätt att fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde. Nya taxor eller förändringar av principiell betydelse skall beslutas av
kommunfullmäktige.
I denna handling föreslås att gällande avgifter justeras med hänsyn till förändringen
av prisbasbeloppet under åren 2004 -2009. Avgifterna föreslås justeras årligen den
1 januari med början 2010 med förändringen av prisbasbeloppet som grund.
_____
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BAKGRUND
Samtliga nämnder har av budgetberedningen fått i uppdrag att se till att avgifter
årligen räknas upp med index.
De avgifter omsorgsnämnden har möjlighet att fastställa är,
- Avgifter för kost
- Avgifter för kultur- och fritidsaktiviteter
- Avgift för familjerådgivning
Enligt huvudreglementet har nämnderna rätt att fastställa taxor inom sitt verksamhetsområde. Nya taxor eller förändringar av principiell betydelse skall beslutas av
kommunfullmäktige.
LEGALITET
Kommunens möjligheter att ta ut avgift för stöd och service enligt lag om stöd och
service för vissa funktionshindrade är reglerat i 18 – 20 §§ LSS. Kommunen har möjlighet att ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Avgiften får dock inte överstiga kommunens självkostnad.
Av LSS § 19 framgår
”Av dem som har folkpension i form av hel förtidspension eller hel ålderspension
eller som har annan inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen
bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.”
Om någon som är under 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna med stöd av
LSS, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader
för omvårdnaden.
Möjligheten att ta ut avgift av personer med funktionsnedsättning, begränsas av en
viktig handikappolitisk princip att en person inte skall ha merkostnader på grund av
sin funktionsnedsättning.
BOSTÄDER MED SÄRSKILD SERVICE FÖR VUXNA ENLIGT LSS
För vuxna personer som bor i bostad med särskild service tar kommunen inte ut någon avgift. Den enskilde betalar hyra och sin egen mat.
Den enskilde betalar bruksvärdeshyra som fastställts i förhandling mellan kommunen
och hyresgästföreningen. I kommunen finns ett inbyggt högkostnadsskydd för höga
hyror kopplat till prisbasbeloppet.
Omsorgsnämnden har fastställt detaljerade regler/rutiner för förvaltning av privata
medel. Reglerna har tillkommit i samråd med kommunens revisorer och innebär en
god kontroll över de privata penningmedel som personal i boendeenheter har att förvalta för enskilds räkning.
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FRITIDSVERKSAMHET OCH KULTURELLA AKTIVITETER I SAMBAND
MED EN LSS INSATS
Kommunen tar inte ut någon avgift för fritids- och kulturaktiviteter som kommunen
anordnar.
Den enskilde betalar alltid för sina egna fritids- och kulturaktiviteter som anordnas
av någon annan t ex besök i simhall, konserter.
KOLONI-, LÄGER- OCH VERKSAMHET UNDER LOV SOM KOMMUNEN
TILLHANDAHÅLLER ENLIGT 15 § LSS
Denna verksamhet erbjuds utan biståndsbeslut, för närvarande av Område
LSS/LASS på uppdrag av omsorgsnämnden. Vid deltagande i denna verksamhet
betalar den enskilde/föräldrar självkostnad för eventuella resor samt avgift för kost .
Kommunen svarar för hyror samt personalkostnader.
Vid semesterresor för vuxna betalar den enskilde resa, kost och logi. Kommunen
svarar för personalens kostnader.
LUNCH I SAMBAND MED DELTAGANDE I DAGLIG VERKSAMHET
Den enskilde ska kunna värma medhavd mat vid deltagande i daglig verksamhet. Där
mat tillagas som en del av dagverksamheten betalar den enskilde avgift för kost. Den
som äter på annat matställe betalar där gällande lunchpris.
BOENDE I FAMILJEHEM ELLER BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE FÖR
BARN OCH UNGDOMAR
Kommunen tar ut avgift för kost.
Föräldrars underhållsskyldighet
Föräldrar har, enligt 7 kap 1 § föräldrabalken FB, var för sig, underhållsskyldighet
gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten kvarstår tills barnet fyller 18 år eller till
dess att han eller hon slutar gymnasiet, dock senast till när barnet fyller 21 år.
Föräldrars ersättningsskyldighet
För barn och ungdomar som stadigvarande bor i bostad med särskild service enligt
9 § p 8 LSS är båda föräldrarna enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning
bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. I omvårdnaden ingår kost.
Storleken på ersättningen från var och en av föräldrarna ska inte överstiga
vad som för varje tid motsvarar underhållsbeloppet (6 kap. 2-4 §§ socialtjänstförordningen (2001:937). Ersättningen ska bestämmas efter samma grunder som om det
gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av föräldrarna enligt
lagen om underhållsstöd (1996:1030 socialförsäkringslagen). Beloppet ska omräknas
varje år.
Avdrag från föräldrars ersättning kan göras, efter ansökan från föräldern, om barnet
varit hemma under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller i minst sex
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hela dygn under en kalendermånad. Som helt dygn räknas tiden mellan kl. 00.00 och
24.00. Avdraget på föräldrarnas ersättning är 1/40 för varje helt dygn. Avdrag kan
göras tre månader bakåt från den kalendermånad vistelsen avslutades.
När ungdomen fyller 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen.
Föräldrar bidrar i stället direkt till ungdomen för dennes omkostnader om han eller
hon bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Studiebidrag betalas
direkt till ungdomen som då ska stå för sina egna kostnader i motsvarande utsträckning.
Unga vuxnas skyldighet att betala avgift
Ungdomar som inte längre går i skolan när de fyller 18 år betraktas som vuxna varvid föräldrarnas underhållsskyldighet upphör. Om den unge stadigvarande bor i bostad med särskild service enligt 9 § p 8 LSS och inte har någon inkomst saknas förutsättningar för kommunen att ta ut avgift. Om den unge saknar möjlighet till egen
försörjning ska information om möjlighet att söka försörjningsstöd hos kommunen
ges.
Ungdomar som till följd av funktionsnedsättning har förlängd skolgång kan från juni
det år man fyller 19 år beviljas aktivitetsersättning från försäkringskassan för att fullfölja sin skolgång t o m gymnasienivå. Aktivitetsersättningen utgör ett försörjningsstöd under den unges utbildningstid och är att betrakta som inkomst. Kommunen får
därmed ta ut en skälig avgift av den unge för kost och boende.
Ungdomar med aktivitetsersättning som fortfarande går i skolan och bor i bostad
med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § p 8 LSS betalar avgift för kost
och boende. Motsvarande gäller om den unge av särskilda skäl bor kvar i barn- och
ungdomsboendet efter avslutat gymnasium och har aktivitetsersättning. Avgiften
motsvarar högst 10 % av basbeloppet, varav 6 % utgör boendekostnad och 4 % utgör
kost.
Den unge ska förbehållas tillräckliga medel för sina personliga behov och andra
normala levnadskostnader efter att avgiften för boende och kost är betald.
Hyra
Hyror i bostäder med särskild service för barn och ungdomar förhandlas på samma
sätt som övriga bostäder som kommunen tillhandahåller. För barn under 18 år uttas
ingen hyra. Ungdomar som fyllt 18 år och är mantalsskriven på det särskilda boendets adress kan ansöka om BTP
För elever vid riksgymnasierna, gäller särskilda regler.
KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR HEMMET I FORM AV KORTTIDSHEM,
STÖDFAMILJ ELLER LÄGER
Barnets vårdnadshavare/ den enskilde betalar ingen omsorgsavgift. Vid korttidsvistelse finns inget hyresförhållande och därmed debiteras ingen hyra.
Barnets vårdnadshavare/ den enskilde betalar avgift för kost. Avgift för kost till barn
under tre år tas dock ej ut. Beviljar kommunen korttidsvistelse i form av läger, har
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kommunen möjlighet att ta ut avgift för kost, fritids- och kulturaktiviteter. Omsorgsnämnden tar ut avgift för kost.
KORTTIDSTILLSYN FÖR SKOLUNGDOM ÖVER 12 ÅR
Vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år betalar barnets vårdnadshavare ingen
omsorgsavgift. Vid korttidstillsyn betalar barnets vårdnadshavare avgift för kost.
FÖRSLAG TILL PRISJUSTERING
Avgift för kost för barn från 3 år och uppåt som bor i bostad med särskild service för
barn och unga förändrades senast den 1 mars 1996. Taxan för kost vid korttidsvistelse och övriga insatser enligt LSS förändrades senast den 1 mars 2004. Prisbasbeloppet har enligt Statistiska Centralbyrån förändrats för tiden 1996 – 2009 enligt
följande,
Prisbasbeloppet respektive år, kronor (källa: SCB)
1996
2004
2005
2006
2007
2008
36 200 39 300 39 400

39 700

2009

Förändring
2004 - 2009
40 300 41 000 42 800
8,9 %

Förändring
1996-2009
18,2 %

Av tabellen framgår att förändringen av prisbasbeloppet mellan åren 2004 och 2009
är 8,9 %. Prisbasbeloppet har ökat med 18,2 % mellan åren 1996 och 2009.
Från och med den 1 maj 2009 föreslås att avgifter justeras med utgångspunkt från
förändringen av prisbasbeloppet mellan åren 2004 och 2009. Det innebär att kommunen justerar avgiften för kost i samband med insatsen bostad med särskild service
för barn och unga med hälften av förändringen av prisbasbeloppet sedan den förra
höjningen 1996. För övriga insatser justeras avgifter för kost med hela förändringen
sedan 2004.
Avgifter för kost (Gäller sedan den 1 mars 2004)
Avgifterna tas ut i samband med korttidsvistelse utanför hemmet, i form av korttidshem, stödfamilj, läger, korttidstillsyn samt koloni- läger och verksamhet under lov
som kommunen tillhandahåller enligt 15 § LSS

LSS/kostavgift 3-15 år

Heldag
Frukost
Lunch
Kvällsmål

Nuvarande Förslag till prisavgift
justering till närmast
jämnt krontal
42 kr
46 kr
8 kr
9 kr
21 kr
23 kr
14 kr
15 kr

LSS/kostavgift 16 år-

Heldag
Frukost
Lunch
Kvällsmål

64 kr
11 kr
32 kr
22 kr

70 kr
12 kr
35 kr
24 kr
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Avgift för kost för barn från 3 år som bor i bostad med särskild service för barn och
unga (gäller sedan den 1 mars 1996, ON § 310/95)
Avgiften differentieras med hänsyn till hur många dagar per månad barnet normalt
vistas i bostaden. Vid bestående förändring omprövas avgiftsklassen. Vid utflyttning
erläggs avgift till och med utflyttningsdagen.
Närvaro

Avgiftsklass

Avgift per
åldersgrupp 3-15
år

Förslag till
prisjustering
till närmast
jämnt krontal

Upp till och
med 20 dagar
21-25 dagar

65 %

600 kronor 651 kronor

80 %

740 kronor 802 kronor

26-31 dagar

100 %

920 kronor 1002 kronor

Avgift per
åldersgrupp 16
år-

Förslag till
prisjustering
till närmast
jämnt krontal
910 kronor 991 kronor

1 120 kronor
1 400 kronor

1220 kronor
1525 kronor

Avgift för familjerådgivning
För familjerådgivning uttas för närvarande en avgift på 156 kr per besök. Familjerådgivning är den enda stöd- och behandlingsinsats där en kommun kan ta ut en
avgift av den enskilde, förutom egenavgiften vid placering på behandlingshem för
vuxna. Nuvarande avgift gäller sedan 1 mars 2004. Tidigare avgift uppgick till 150
kr per besök.
Omsorgskontoret föreslår att avgiften höjs till 170 kr per besök, vilket motsvarar
prisbasbeloppets förändring mellan åren 2004-2009.
SAMRÅD
Samråd har skett med stadsjuristen som inte har något att invända mot förslage.
MBL
Förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat.
OMSORGSKONTORET
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