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Utdrag ur tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre omsorg och
omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun

Kapitel 2. Avgifter LSS

1. Service och omvårdnad
Den enskilde betalar inget för service och omvårdnad när insatser beviljats enligt LSS.

2. Kommunal hälso- och sjukvård
Kommunal hälso- och sjukvård är den sjukvård som faller inom kommunens ansvar.
Kommunal hälso- och sjukvård omfattar t.ex. inte den person som kan ta sig till
landstingets vårdcentral för att få sjukvårdsinsats av sjuksköterska eller behandlande insats
av sjukgymnast.
Med kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser menas insatser som utförs av sjuksköterska,
sjukgymnast, arbetsterapeut eller insatser som utförs av annan personal efter delegering
eller ordination.
Insatserna kan t ex vara medicinsk bedömning, behandling, läkemedelshantering, injektion,
provtagning, infusion, suturtagning, syrgasbehandling, funktionsträning ordinerad av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, utprovning av hjälpmedel och uppföljning.
Sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut svarar för att leverera uppgift till
avgiftshandläggaren om de patienter som får sjukvårdsinsats. Beslut om avgift är delegerad
till avgiftshandläggare.
Huvudregeln är att alla som erhåller kommunal hälso- och sjukvårdsinsats betalar
avgift. Dock görs vissa undantag.
1. Grupper som inte betalar avgift för kommunal hälso- och sjukvårdsinsats är:
 Omsorgstagare som beviljats avlösning för anhörig
 Barn och ungdomar 18 år och yngre
2. Situationerna när ingen avgift tas ut är dessa:
I vissa situationer debiteras ingen avgift. Ett sådant ställningstagande föregås av en
individuell bedömning av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. En sådan
situation kan vara när den enskilde saknar insikt i de allvarliga negativa
konsekvenser av social och/eller medicinsk karaktär som utebliven kommunal
hälso- och sjukvårdsinsats skulle medföra.

3. LSS 9 § 2. Personlig assistans
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.

4. LSS 9 § 3. Ledsagarservice
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.

5. LSS 9 § 4. Kontaktperson
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.

6. LSS 9 § 5. Avlösarservice
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.

7. LSS 9 § 6. Korttidsvistelse
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.
Kost debiteras enligt omsorgsnämndens årligen beslutade taxa. Hygien/sänglinne debiteras
med 8 kronor per dygn från och med juli månad det år den enskilde fyller 19 år.
Enstaka måltider
Frukost
Middag inkl dryck
Kvällsmat
Kaffe/fika
Heldygnskost

0-13 år
(33%)
7 kronor
19 kronor
11 kronor
3 kronor
40 kronor

13-19 år
(66%)
15 kronor
39 kronor
21 kronor
7 kronor
79 kronor

19 år >
(100%)
22 kronor
59 kronor
32 kronor
10 kronor
120 kronor

Prisjustering sker från och med juli månad det år man fyller 13 respektive 19 år.
7.1 Skolgång på annan ort
Avgift för kost tas ut enligt omsorgsnämnden årligen beslutade taxa. Vid beräkning ska
avdrag göras för måltider som ersätts på annat sätt, till exempel skollunch.
7.2 Läger och folkhögskola
Den enskilde betalar en egenavgift som respektive anläggning har fastställt. Saknas
uppgifter om egenavgift debiteras den enskilde avgift enligt omsorgsnämndens årligen
beslutade taxa. Hygien/sänglinne debiteras med 8 kronor per dygn från och med juli månad
det år den enskilde fyller 19 år.

Heldygn

0-13 år
(33%)
40 kronor

13-19 år
(66%)
79 kronor

19 år >
(100%)
120 kronor

8. LSS 9 § 7. Korttidstillsyn
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.

9. LSS 9 § 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service
för barn och ungdomar.
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn
under 18 år får vård i ett annat hem än det egna. Kommunen får i sådana fall erhålla
underhållsbidrag för barnet (LSS 20 §). Då inget annat än underhållsbidrag nämns i lagen
får inga ytterligare avgifter tas ut.
Det högsta belopp som kommunen kan kräva får inte vara högre än vad som motsvarar det
högsta underhållsstödet (lagen om underhållsstöd 1996:1030), 1 273 kronor per månad,
per förälder. Även om föräldrarna vill betala en högre ersättning är det inte möjligt.
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader.
9.1 Beräkning av underhållsbidrag
Beräkning av föräldrars inkomst och grundavdrag regleras i lagen om underhållsstöd
25-27 §§. Beräkningsunderlag och beräknad ersättning meddelas respektive förälder.
En omräkning ska ske i februari varje år, och respektive förälder ska underrättas om det
nya ersättningsbeloppet. Om försörjningsskyldigheten ändras för att fler eller färre barn ska
försörjas, görs ny omräkning.
9.1.1 Inkomstberäkning och grundavdrag
Inkomstberäkningen baseras på den senaste taxeringen. Skatteverket ska på kommunens
begäran lämna de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som behövs. Följande inkomster
ska tas med:
1. Inkomst av tjänst
2. Inkomst av kapital (vid beräkning av kapitalinkomster ska hänsyn tas till
realisationsförluster och uppskovsavdrag vid byte av bostad)
3. Inkomst av näringsverksamhet
Ett grundavdrag på nettoinkomsten ska göras med 100 000 kronor.
Denna beräkning ligger till grund för ersättningen till kommunen.
9.1.2 Procentsatser
Ersättningsbeloppet beräknas med en viss procent av föräldrarnas inkomst. Procentsatsen
varierar med det totala antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för.
Procentsats per barn
1 barn 14 %
2 barn 11.5%
6 barn 5.5 %
7 barn 4.85 %

3 barn 10 %
8 barn 4.38 %

4 barn 7.75 %
9 barn 4 %

5 barn 6.4 %
10 barn 3.7 %

Exempel 1: En förälder är försörjningspliktig för två barn varav ett är placerat enligt
LSS 9 § 8. Nettoinkomsten är 250 000 kronor, ett grundavdrag görs med 100 000 kronor,
då kvarstår 150 000 kronor. Procentsatsen för 2 barn är 11.5 %, 150 000 x 0,115 =
17 250 kronor per år/ på tolv månader = 1 438 kronor per månad. Föräldern får i detta
fall betala maxbeloppet 1 273 kronor per månad.
Exempel 2: En förälder är försörjningspliktig för två barn varav ett är placerat enligt
LSS 9 § 8. Nettoinkomsten är 190 000 kronor, ett grundavdrag görs med 100 000 kronor,
då kvarstår 90 000 kronor. Procentsatsen för 2 barn är 11.5 %, 90 000 x 0,115 = 10 350
kronor per år/ på tolv månader = 863 kronor per månad. Föräldern får i detta fall betala
863 kronor per månad.
9.1.3 Barn som har en egen inkomst
Om ett barn har egen inkomst som överstiger 48 000 kronor per år, till exempel
barnpension, efterlevandestöd eller pengar från försäkring kan detta påverka föräldrarnas
ersättning till kommunen. I dessa fall ska barnets inkomster beräknas på samma sätt som
föräldrarnas men med ett grundavdrag på 48 000 kronor. Föräldrarnas
ersättningsskyldighet minskas med hälften av den överskjutande delen. Kommunen har
inte rätt att ta ut högre ersättning från föräldrarna för att barnet har en egen inkomst.
Exempel: Barnets inkomst är 52 000 kronor per år. Grundavdrag görs med 48 000 kronor.
Kvar finns 4 000 kronor. Hälften av kvarstående belopp, 2 000 kronor, (1 000 kronor per
förälder) reduceras på beloppet som föräldrarna ska betala i underhållsbidrag till
kommunen.
9.1.4 Jämkning
Underhållsbidraget beräknas täcka hela barnets försörjning. Om en förälder står för vissa
kostnader minskas ersättningen till kommunen med skälig nivå. Konsumentverkets
kostnadsberäkning ska ligga till grund vid eventuell jämkning. Föräldrarna ges möjlighet
att begära jämkning när de blir informerade om ersättningsbeloppet.
9.1.5 Överklagan
Beslut om ersättning till kommunen kan inte överklagas med förvaltningsbesvär.
9.1.6 Umgängesavdrag
Om barnet vistas hos förälder mer än 5 hela dygn i följd eller 6 dygn utspridda per
kalendermånad reduceras underhållsbidraget med 1/40 per helt kalenderdygn.
9.2 Ungdom över 18 år
När barnet fyller 18 år upphör föräldrarnas skyldighet att bidra till kommunens kostnader.
Istället kan kommunen ta ut skäliga avgifter av de ungdomar som har hel
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. Finns inga inkomster får
ingen avgift tas ut.
Konsumentverkets beräkning av vad ungdomar med egen inkomst ska betala hemma, ska
ligga till grund för avgiftsuttaget.
Man
Kvinna

4 220 kronor per månad
3 750 kronor per månad

10. LSS 9 § 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad.
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.
10.1 Hyra
Den enskilde får ett hyreskontrakt på sin bostad och betalar hyra enligt hyreslagen. Hyran
betalas i förskott. Hyran bör endast avse den enskildes privata bostad. Den enskilde bör
inte ha några kostnader för gemensamma utrymmen eller personalutrymmen, dessa bör
betraktas som del av den särskilda service och omvårdnad som ges i anslutning till
bostaden.
Uppsägningstiden är tre månader, utom vid dödsfall då uppsägningen är 1 månad plus
innevarande månad. Uppsägning, besiktning och flyttstädning sköts av den enskilde eller
dennes företrädare.
Vid flyttning mellan två av nämnden anvisade lägenheter upphör den enskildes
betalningsansvar i samband med avflyttningsdagen från den gamla lägenheten.
(ON 980826 § 138) Den enskilde får ha kvar den tidigare lägenheten i 2 veckor efter man
fått ett nytt kontrakt för att kunna tömma, städa och besiktiga lägenheten. I annat fall
debiteras dubbelhyra.(ON 20101117 § 140)
10.2 Kost
Den enskilde betalar för sin egen kost.
10.2.1 Mat som beställs från omsorgsnämndens verksamhet
Avgift för kost för den som bor i en bostad enligt LSS 9 § 9 får endast avse kostnaden för
råvaror. Kommunen får inte, oavsett om det sker inom ramen av kommunens självkostnad,
ta ut någon avgift för tillhörande kostnader i form av exempelvis transport, utrustning och
tillagning.
Konsumentverkets kostnadsberäkning gruppen 31-60 år, för livsmedel, ska ligga till grund
för avgiftsuttaget. För 2015 beräknas råvarukostnad för kvinnor vara 1 810 kronor och för
män 2 310 kronor. Dessa båda belopp läggs samman och divideras med två, det vill säga
(1 810+2 310)/2=2 060 kronor.
Frukost
Middag inkl dryck
Kvällsmat
Kaffe/fika
Helkost
Sondmat

13 kronor
34 kronor
18 kronor
6 kronor
2 060 kronor
1 130 kronor

10.2.2 Gemensam mat och hushållskassa
I ett boende kan man ha en gemensam mat och hushållskassa. Storleken på den bestäms av
de som bor där och eller deras företrädare. Mat och hushållskassan kan därför variera
mellan olika boenden. Överenskommelsen ska vara skriftlig och i den ska framgå hur man
gör avdrag vid frånvaro. En vägledning när man bestämmer mat och hushållskassa kan
vara konsumentverkets årliga kostnadsberäkningar.
10.3 Avgift för hygienartiklar och sänglinne
Avgift för abonnemang av hygienartiklar uttages med 114 kronor per månad.
Avgift för abonnemang av sänglinne uttages med 113 kronor per månad.
Avgiften för hygien- och sänglinne justeras enligt konsumentprisindex, huvudgrupp
diverse varor och tjänster, varje år.

11. LSS 9 § 10. Daglig verksamhet
Ingen avgift för insatsen. Den enskilde betalar sina egna omkostnader.
11.1 Kost
Den enskilde betalar för sin egen mat och fika.
För mat och fika som serveras inom omsorgsförvaltningens verksamhet debiteras den
enskilde avgift enligt omsorgsnämndens årligen beslutade taxa.
Lunch

56 kronor

11.2 Resor till och från daglig verksamhet
Avgift tas ut motsvarande färdtjänsttaxans periodkort för arbetsresor. Den enskildes
kostnader för resor i samband med deltagande i daglig verksamhet enligt LSS ska inte
överstiga kostnaden för färdtjänsttaxans periodkort för arbetsresor inom zon 1. (KF
131218)
För arbetsresor under 2015 betalar den enskilde 40 kronor per enkel resa, dock högst 600
kronor per månad.

12. Debitering
Debitering av avgifter, förutom hyra, sker månadsvis i efterskott.

Kapitel 3. Övrig debitering
1. Andrahandshyror
Hyran ska betalas i förskott. Om hyran avser särskilt boende med bistånd eller beslut om
boende enligt LSS 9 § 9, är uppsägningstiden tre månader, utom vid dödsfall då
uppsägningen är 1 månad plus innevarande månad. I annat fall gäller tre månaders
uppsägningstid oavsett orsak till avflyttning. Uppsägning till kommunen, tömning och
flyttstädning sköts av den enskilde eller dennes företrädare. Besiktning ombesörjs av
omsorgsnämnden.
Vid flyttning mellan två av nämnden anvisade lägenheter upphör den enskildes
betalningsansvar i samband med avflyttningsdagen från den gamla lägenheten.
(ON 980826 § 138) Den enskilde får ha kvar den tidigare lägenheten i 2 veckor efter man
fått ett nytt kontrakt för att kunna tömma, städa och besiktiga lägenheten. I annat fall
debiteras dubbelhyra.(ON 20101117 § 140)

2. Mat i omsorgsförvaltningens restauranger
Omsorgstagare som inte har beslut om måltidsinsats eller matdistribution debiteras avgift
enligt omsorgsnämndens årligen beslutade taxa.
Pris för restauranggäster och personal
Frukost
Kvällsmat
Middag inkl dryck och kaffe

40 kronor
50 kronor
78 kronor

Pris för pensionärer eller personer som deltar i
omsorgsnämndens verksamhet
Middag inkl dryck, kaffe, dessert

66 kronor

3. Dagvårdsavgift
Omsorgstagare som deltar i kommunens dagverksamhet betalar en dagvårdsavgift.
Avgiften avser kost.
Dagvårdsavgift

56 kronor/dag

4. Träffpunkt omsorg funktionsnedsättning
Omsorgstagare som deltar i omsorg funktionsnedsättnings träffpunkter betalar en avgift för
kost.

Lunch

< 19 år
(66%)
37 kronor

19 år >
(100%)
56 kronor

5. Fritidsaktiviteter genom Oms fritid
Omsorgstagare som deltar i aktiviteter som anordnats av Oms fritid debiteras kostnaden för
aktiviteten. Den enskilde står för omkostnader kring aktiviteten.

6. Resor med omsorgsförvaltningens fordon
Omsorgstagare som åker med i omsorgsförvaltningens fordon (leasingbil och leasingbuss)
debiteras en avgift per person.
Avgiften baseras på taxan för färdtjänst. Färdtjänstens zoner är omräknade till
kilometerintervall. Kilometerantalet mäts per enkelsträcka. Om den enskilde åker tur och
retur debiteras två enkelresor.
zoner
1
2
3
4
5
6
7

kilometer
0-14
15-28
29-42
43-57
58-72
73-87
88-100

<20 år
30 kronor
35 kronor
45 kronor
50 kronor
60 kronor
70 kronor
80 kronor

>20 år
40 kronor
55 kronor
70 kronor
80 kronor
95 kronor
115 kronor
130 kronor

Vid resor som överstiger 100 km debiteras avgift motsvarande riksfärdtjänstens taxa.
kilometer
101-125
126-150
151-175
176-200
201-225
226-250
251-275
276-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-600
601-750
751-1 000
1 001-1 250
1 251-1 500
1 501-och längre

<26 år
91 kronor
115 kronor
136 kronor
154 kronor
178 kronor
192 kronor
210 kronor
224 kronor
259 kronor
294 kronor
318 kronor
336 kronor
374 kronor
420 kronor
458 kronor
476 kronor
490 kronor
528 kronor

>26 år
130 kronor
165 kronor
195 kronor
220 kronor
255 kronor
275 kronor
300 kronor
320 kronor
370 kronor
420 kronor
455 kronor
480 kronor
535 kronor
600 kronor
655 kronor
680 kronor
700 kronor
755 kronor

7. Resor med hyrda fordon
Omsorgstagaren/omsorgstagarna debiteras kostnaden för det hyrda fordonet. Om det
behövs ett fordon med fler platser för att personal ska följa med står omsorgsnämnden för
merkostnaden.

8. Transport av avliden
Om närstående vill att kommunen ansvarar för att den avlidna kroppen ska transporteras
från särskilt boende/tillfällig placering till bårhus, ska personalen kontakta de entreprenörer
som kommunen har avtal med. I sådana fall debiteras dödsboet en avgift för transporten.
Avgiften grundar sig på avtalat pris för transporten plus tillägg för administrationskostnad.
Transport av avliden

195 kronor exkl moms

9. Debitering
Debitering av avgifter, förutom hyra, debiteras månadsvis i efterskott.

