Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)

Avgifter
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Ingen ska orsakas merkostnader för sin
funktionsnedsättning
Genom handikappreformen (LSS) ändrades reglerna om vilka avgifter landstinget och
kommunen har rätt att ta ut av den enskilde.
Ingen ska orsakas merkostnader för sin funktionsnedsättning. Däremot ska var och en efter egen
förmåga bidra till sina kostnader. De avgifter som kan bli aktuella är fastställda i LSS paragraf
18-21.
Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov,
paragraf 19, LSS

Rådgivning och annat personligt stöd
Insatserna kan vara rådgivande och allmänt stödjande. De ges bland annat av kurator, psykolog,
dietist, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, förskolekonsulent, med flera yrkesgrupper som
kan behövas för att erbjuda ett fullgott stöd. Avsikten är inte att ge sjukvårdande behandling
eller rehabilitering, eller insatser som faller inom tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagen
och inte heller ge den typ av social service som socialtjänsten erbjuder eller pedagogiska insatser som hör till undervisning.

Korttidsvistelse

Avgift för kost i samband med korttidstillsyn betalas av den enskilde:
Frukost
16 kronor per måltid
Lunch eller middag
38 kronor per måltid
Kvällsmål eller mellanmål 19 kronor per måltid
Resor till och från korttidstillsyn betalas av den enskilde. Reducering av resekostnaderna kan ske efter särskild prövning. Resor från särskolan till korttidstillsyn
kan betalas av särskolan. I vissa fall kan merkostnadsersättning för de som har
vårdbidrag eller handikappersättning utges av försäkringskassan. Se indexreglering..

Daglig verksamhet
Den 1 juli 2010 försvann habiliteringsersättningen. I stället betalas en

dagersättning/timersättning ut som idag uppgår till 8 kronor per timme, max 8
timmar per dag för arbetsliknande uppgifter. Var och en betalar en avgift för
lunch med 45 kronor per måltid exklusive moms.
För resor erlägger den enskilde ett månadsbelopp, för närvarande 393 kronor. De
som använder taxi betalar samma belopp.

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels att den funktionsnedsatte personen
ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga därigenom kan beredas avlösning i
omvårdnadsarbetet.

Fritid och kultur

Avgift för kost i samband med korttidsvistelse betalas av den enskilde. Betalning sker för hel
eller halv dag, 73 respektive 38 kronor. Matkostnaden beräknas till 2 182 kronor per månad.
Alla betalar samma belopp oavsett ålder.

Kostnader för fritids- och kulturella aktiviteter är sådant som den enskilde själv
ska svara för, dock inte kostnader för eventuella följeslagare som behövs för att
kunna genomföra aktiviteter.

Resor betalas av den enskilde. Reducering av resekostnaderna kan ske efter särskild prövning.
Resor från särskolan till korttidsvistelse kan betalas av särskolan.
I vissa fall kan merkostnadsersättning för dem som har vårdbidrag eller handikappersättning
utges av försäkringskassan. Se indexreglering,

Korttidstillsyn
Genom LSS får barn som är över tolv år och har funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför
det egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov, som
sommarlov.

Indexreglering
Habiliteringsersättning och avgifter för kost är indexreglerade och bygger på
basbeloppet. Justering sker i januari månad varje år i anslutning till att basbeloppet för det aktuella året fastställts.
Basbelopp 2021 = 47 600 kronor.

