Författning 4.5.5
Antagen av kommunfullmäktige § 126/05,
132/06, 153/07, 43/09, 44/09, 64/10, 74/11,
75/11, 97/15, 136/16
Redaktionella ändringar samt uppdatering av
avgiftsbelopp 2014-01-01, 2015-01-01,
2016-01-01, 2016-10-17, 2017-01-01, 2018-0101, 2019-01-01, 2020-01-01, 2021-01-01
Avgifter inom Vård och Omsorg
Lagstadgade regler för avgift
Enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL), får kommunen ta ut avgifter för hemtjänst,
särskilt boende eller annan social tjänst, enligt grunder som kommunen bestämmer.
Avgiften ska vara skälig och får inte överstiga kommunens självkostnader.
En lagstadgad högsta avgift - "maxtaxa" regleras i 8 kap 5 § SoL.
Den enskilde måste förbehållas tillräckliga medel för personliga behov, boende och
andra normala levnadskostnader.
Kommunen skall också ta hänsyn till make/sambos ekonomiska situation då en av
makarna flyttar till särskilt boende.

För insatser som ges enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, ”LSS”
(1993:387) får kommunen ta ut en självkostnad för bostad, fritidsaktiviteter, kulturella
aktiviteter, resor samt måltider. Självkostnaden får inte överstiga kommunens
självkostnader och får inte heller omfatta kostnader för personal eller gemensamma
lokaler.
Kostnaden tas ut under förutsättning att den enskilde har en egen inkomst eller om det
för barn och ungdom finns ett föräldraansvar.
Aktuellt prisbasbelopp för 2021

47 600 kr/år

Maxtaxa 2021
2 139 kr/mån
Högsta sammanlagda månadsavgift för biståndsprövade insatser och hemsjukvård.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbelopp är det belopp den enskilde har rätt att behålla av sin inkomst för att
täcka normala levnadskostnader. I förbehållsbeloppet ingår ett lagstadgat
schablonbelopp för personliga behov samt bostadskostnad.
Regleras enligt SoL 8 kap §§ 6 och 7
Lagstadgat schablonbelopp – minimibelopp
Ensamstående
Makar och registrerade partners

135,46 % av prisbasbeloppet
114,46 % av prisbasbeloppet för var
och en av sammanlevande makar eller
registrerade partners
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Individuellt tillägg till minimibeloppet
Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av
särskilda omständigheter har ett varaktigt behov av ett inte oväsentligt högre belopp än
det generella minimibeloppet.
Kommunen får minska det generella minimibeloppet i skälig omfattning om den
enskilde inte har en kostnad för något som ska täckas av beloppet.
Tillägg för barn 0-17 år beräknas enligt konsumentverkets riktlinjer.

Avgifter 2021

HEMTJÄNST
I begreppet Hemtjänst ingår flera olika typer av insatser.

Service
Med service avses insatserna städning, inköp och tvätt som beviljats efter
biståndsbedömning.
Avgift
350 kr/utförd timme

Omvårdnadsavgift
Nivå 1
35% av maxtaxa
Nivå 2
70% av maxtaxa
Nivå 3
100% av maxtaxa
Trygghetslarm
Installation av trygghetslarm
Avgift

749 kr/mån
1 497 kr/mån
2 139 kr/mån
200 kr/larm
250 kr/månad per larmknapp.

Dagvård
Avgiften för dagvård är en besöksavgift.
Avgift

130 kr per besök

Lunch och kaffe i samband med dagvårdsbesöket serveras till självkostnadspris. För
besök vid demensdagvård tillkommer eventuellt kostnad för resor till och från
dagvården med 20 kronor per enkelresa.
Ledsagarservice, personlig assistent
Se avgift för Hemtjänst, Omvårdnad.
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Avlösning i hemmet
Avgiften är avgiftsfri upp till 10 timmar per månad, därefter tillkommer en avgift på 150
kr per timme.
BOENDESTÖD
Ingen avgift

HEMTEAM
Hel hemteamsperiod
Del av hemteamsperiod, per påbörjad vecka
HEMSJUKVÅRD
Nivå 1:
1 – 4 besök/mån

Nivå 2:
4 eller flera besök/mån

900 kr
300 kr/vecka
150 kr/besök
600 kr/mån

Avgift för sjukvårdsinsatser ingår i avgift för omvårdnad, korttidsvård och dagvård. I
dessa fall uttages ingen avgift för hemsjukvård.
KORTTIDSVÅRD
För vistelse vid korttidsenhet debiteras:
Vårddygns avgift
Kost

90 kr/dygn
100 kr/dygn

Förbrukningsartiklar
Hyra

200 kr/mån
varierar

Helkost, korttidsvård
Helkost, särskilt boende

100 kr/dygn
3 000 kr/månad

SÄRSKILT BOENDE
Omvårdnad och service
2 139 kr/mån
Helkostabonnemang
3 000 kr/mån
Avdrag enbart vid sjukhusvistelse eller längre frånvaro överstigande 5 dygn

ANDRA KOSTNADER
Nedanstående kostnader ingår inte i beräkning av maxtaxa utan betalas i sin helhet.

Sondnäring
500 ml/dag
1000 ml/dag

280 kr/mån
560 kr/mån
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1500 ml/dag
Kosttillägg, ett/dag

840 kr/mån
140 kr/mån

KOSTNADER/ERSÄTTNINGAR INOM LSS VERKSAMHETSOMRÅDE
Kontinuerlig korttidsvistelse
Måltider:
barn 0-12 år
ungdom och vuxna från 13 år och uppåt
och barn

75 kr/dag
100 kr/dag Enstaka måltider, vuxna
30 kronor/dag

I dagspriset ingår tre mål mat, mellanmål samt hygienartiklar. Härtill kommer kostnader
för fritidsaktiviteter och resor.
Kostnader vid tillfällig korttidsvistelse – ex läger, semester
Resor till och från korttidsvistelse samt måltider betalas av föräldrarna eller den
enskilde.
Vid tillfällig korttidsvistelse bekostar den enskilde mat, boende, fritidsaktiviteter och
resor.
Vid de tillfällen arrangörerna inte tillhandahåller information om kostnadsfördelning,
eller om kostnaderna fördelas oskäligt, beräknas självkostnaden till utsatt egenavgift
samt 10 % av prisbasbeloppet för lokaler och aktiviteter per vecka.
Omvårdnad och förhöjd lägeravgift på grund av god tillgänglighet, när så anses
behövligt, bekostas av kommunen.
Öppen fritid
Aktiviteter i samband med öppen fritid bekostas av den enskilde. Eventuella måltider
bekostas i enlighet med taxan för korttidsvistelse.
Korttidstillsyn
Enstaka måltider
Eftermiddagsmål

30 kr
10 kr

Kostnader för fritidsaktiviteter vid speciella arrangemang tillkommer.

Habiliteringsersättning
För att stimulera den enskildes deltagande i daglig verksamhet erhålls en särskild
ekonomisk ersättning, habiliteringsersättning. Habiliteringsersättning utgår till den dag
man fyller 67 år.
Ersättning utgår med 14 kr per arbetad timme.
Vid sjukdom utgår sjukersättning med 5,50 kr för varje timme som skulle ha arbetats.
Vid semester utgår semesterdagpeng med 5,50 kr för varje timme som skulle ha
arbetats, gäller max 25 dagar per år.
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Sjuklöneersättningen utbetalas när en person är oförmögen att delta i verksamheten på
grund av sjukdom som ej beror på personens funktions-nedsättning och gäller de
timmar då personen enligt schema skulle ha deltagit i daglig verksamhet.
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar utanför
föräldrahemmet (9§ p. 8 LSS)
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning, efter ekonomisk förmåga, bidra till
kommunens kostnader för barnet enligt 8 kap. 1§ SoL och 20§ LSS.
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Tillämpningsanvisningar för avgifter inom vård och omsorg
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende service,
omvårdnad, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm,
korttidsvård, avlösarservice, ledsagarservice, personlig assistent, dagvård och särskilt
boende.
Samma tillämpningsregler gäller oavsett boendeform.
1.

2.

Avgiftspliktiga personer
Avgift ska uttas för varje person som erhåller biståndsinsats jml SoL eller
sjukvårdsinsats jml HSL.

Avgiftsutrymme
Innan avgift kan tas ut, ska den enskildes avgiftsutrymme beräknas för att
tillförsäkra att den enskilde förbehålls tillräckliga medel för bostadskostnad
och medel för personligt bruk.
Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:
Avgiftsgrundande inkomst minus förbehållsbelopp och bostadskostnad
= avgiftsutrymme
Den enskildes sammanlagda avgift för vård och omsorg för insatser som
omfattas inom maxtaxan kan aldrig överstiga den enskildes
avgiftsutrymme. Om avgiftsutrymmet är lägre än den sammanlagda
avgiften skall avgiftsreducering ske enligt 6 §.

3.

Lagstadgad högsta avgift
Den sammanlagda månadsavgiften för vård och omsorg kan uppgå till högst
1/12 av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad. (8 kap. 5 § SoL)

4.
4.1

Avgiftsberäkning
Avgiftsgrundande inkomst
Avgiftsgrundande inkomst består av den enskildes nettoinkomst samt
bostadstillägg.
Nettoinkomst
Vid beräkning av nettoinkomsten används innevarande årsinkomster.
Inkomstuppgift hämtas från den enskilde och RFV. Vid svårighet att
beräkna inkomsten kan senast aktuella deklaration användas.
Nettoinkomsten per månad beräknas som 1/12 av nettoårsinkomsten. Om
inkomstuppgift inte lämnas, debiteras maxtaxan.

4.2
4.2.1
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4.2.2

Nettoinkomsten beräknas utifrån följande inkomstslag:
• Garantipension
• Tilläggspension
• Premiepension
• Äldreförsörjningsstöd
• Tjänstepensioner
• Privat pension
• Pensionsförsäkring
• Inkomstpension
• Utlandspension
• Efterlevandepension/ efterlevandestöd
• Hustrutillägg
• Barntillägg
• Omställningspension
• Livränta
• Inkomst av tjänst
• Sjukpenning, sjukbidrag
• Sjuk-/ aktivitetsersättning
• Inkomst av näringsverksamhet
• Utlandsinkomst
• Studiebidrag
• Föräldrapenning
• Hyresinkomster – vid
• uthyrning av privatbostad
• Inkomst av kapital: ränteinkomster, utdelning av obligationer, aktier,
fonder el dyl. Reavinst och reaförlust beaktas ej, däremot beräknas en
ränteinkomst på reavinsten. Själva kapitaltillgångarna lämnas
ograverade.

Handikappersättning inkluderas ej vid beräkning av nettoinkomsten.
Från inkomsten ska göras avdrag för begravningsavgift.
4.2.3

Vid inkomstberäkning för makar eller registrerade partners, beräknas den
sammanlagda inkomsten som därefter delas lika.
Med makar jämställs personer som bor tillsammans och är eller har varit
gifta med varandra och som har/haft barn tillsammans.
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

5.

Om makar eller med makar jämställda personer, stadigvarande lever
åtskilda från varandra skall de vid beräkning av inkomst räknas som
ensamstående personer.
Med stadigvarande åtskillnad avses att de bor på olika adresser och inte har
någon permanent hushållsgemenskap.
För makar eller med makar jämställda personer som lever åtskilda på
grund av att en av dem bor i särskilt boende skall den sammanlagda
nettoinkomsten ligga till grund för avgiftsberäkningen i de fall där den
make/maka som har den högsta inkomsten bor i särskilt boende. I annat
fall ska inkomstberäkningen ske enligt punkt 4.2.4.

Ny beräkning av nettoinkomsten ska göras snarast möjligt efter anmälan
om att inkomsten förändrats i förhållande till tidigare redovisad inkomst.
Bostadstillägg
Om den enskilde inte har bostadstillägg och har ett lågt/negativt
avgiftsutrymme bör den enskilde informeras om möjligheten att ansöka om
bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.
Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp avses det belopp den enskilde har rätt att behålla av
egna medel, innan avgift får tas ut för insatser jml SoL och HSL.
I förbehållsbeloppet ingår lagstadgat schablonbelopp, bostadskostnad samt
individuellt tillägg/avdrag.
+ lagstadgat schablonbelopp
+/- individuellt tillägg eller avdrag
+ bostadskostnad
= Förbehållsbelopp
Om avgiftsgrundande inkomst inte uppgår till beräknat förbehållsbelopp
bör den enskilde informeras om möjligheten att söka bostadstillägg se
punkt 4.3 där pensionsmyndigheten även prövar om den enskilde har rätt
till äldreförsörjningsstöd.

5.1

Lagstadgat schablonbelopp
Schablonbeloppet är ett lagstadgat lägsta belopp som den enskilde har rätt
till för personligt bruk. Beloppet fastställs årligen efter prisbasbelopp
Ensamstående

135,46 % av prisbasbeloppet
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Makar och registrerade
partners

5.2

114,46 % av prisbasbeloppet för var och
en av sammanlevande makar eller
registrerade partners

Schablonbeloppet ska täcka normalkostnader för:
- livsmedel
- kläder
- skor
- hygien
- dagstidning, telefon
- förbrukningsvaror
- hushållsel
- möbler, husgeråd
- hemförsäkring
- öppen hälso- och sjukvård
- tandvård
- läkemedel
- fritid
- resor

Individuellt tillägg eller avdrag
Det kan finnas situationer när den enskilde har fördyrade levnadskostnader
eller har andra levnadskostnader än de som ingår i det lagstadgade
schablonbeloppet. I dessa fall ska nivån på schablonbeloppet höjas i skälig
omfattning. Detta gäller under förutsättning att kostnaderna är av varaktig
karaktär samt att behovet avser ett inte oväsentligt belopp.
För hushåll med hemmavarande barn mellan 0-17 år, utgår ett tillägg enligt
konsumentverkets riktlinjer.

5.3

I vissa fall kan miniminivån bestämmas till ett lägre belopp än det
lagstadgade. Detta gäller om den enskilde inte har en kostnad som normalt
ingår i minimibeloppet, därför att kostnaden för detta ingår i hemtjänstavgift eller hyra eller avser insats/tjänst som tillhandahålles kostnadsfritt.

Bostadskostnad
Ordinärt boende
Med bostadskostnad avses:
• Hyresrätt – faktisk hyra exklusive hushållsel.
• Bostadsrätt – faktisk hyra exklusive hushållsel, ej avdragsgilla räntor
på bostadslån.
• Småhus – ej avdragsgilla räntor på bostadslån, fastighetsskatt.
Driftskostnader såsom värme, vatten, sophämtning mm, beräknas
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som schablonbelopp enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS
2013:6). Hushållsel ingår inte.
Särskilt boende
Med bostadskostnad avses:
• Hyra - för bostad som omfattas av hyreslagen avses faktisk hyra exklusive
hushållsel.
• Bostadsavgift - för annan bostad, t ex rum utan eget hygienutrymme el
flerbäddsrum uttages en bostadsavgift.
Bostadsavgiften får högst uppgå till en tolftedel av 0,5539 gånger
prisbasbeloppet
5.4

Jämkning vid dubbel bostadskostnad
Efter ekonomisk prövning kan jämkning beviljas vid tillfällig dubbel
bostadskostnad i samband med inflyttning till särskilt boende.
Jämkning beviljas i högst 3 månader vid boende i hyreslägenhet. För boende
i egen fastighet eller bostadsrätt kan beviljas uppskov med hyreskostnad i
högst sex månader.
Följande kriterier ska vara uppfyllda för att jämkning eller uppskov ska
medges:
•

•
6.

den enskilde har inte något betalningsutrymme kvar när hänsyn tagits
till förbehållsbeloppet och kommunala vård- och omsorgsavgifter.
den enskildes förmögenhet understiger 30.000 kronor

Reducering av avgift
Om den totala avgiften för insatser enligt SoL och HSL är högre än
avgiftsutrymmet skall avgiften reduceras i följande ordning:
1. kommunal hälso- och sjukvård
2. omvårdnad
3. växelvård/avlösning
4. korttidsboende – omvårdnadsavgiften
5. dagvård
6. hemteam
7. ledsagarservice
8. personlig assistent
9. service
10. trygghetslarm
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7.

8.
8.1

8.2

9.
9.1

9.2

9.3

9.3.1

9.4

Uttag av faktiska kostnader
När försäkring eller skadeståndsrättsliga regler gör att vården ska bekostas
av annan än den enskilde, uttages kommunens faktiska kostnader.

Beslut om avgiftens storlek
Skriftligt avgiftsbeslut
Den enskilde ska alltid erhålla ett skriftligt beslut om beräknat
avgiftsutrymme. Beslutet kan kompletteras med beräkningsunderlag om så
önskas.
Överklagande
Den enskilde har rätt att överklaga sitt avgiftsbeslut genom förvaltningsbesvär. Skriftlig information om denna rätt och hur man överklagar ska
alltid bifogas ett avgiftsbeslut.

Avgifter för omvårdnad
Avgiftsnivåer
Avgiften för omvårdnad är indelad i tre nivåer. Insatsernas omfattning per
månad bestämmer omsorgsnivån enligt nedanstående tabell:
omsorgsnivå
1
2
3

tim/mån
0-6
7-29
>30

Nya insatser
Vid beslut av en insats som pågår under maximalt 15 dagar per
kalendermånad debiteras halv avgift och vid beslut av en insats som
överstiger 16 dagar per kalendermånad debiteras full avgift.

Omprövning av insatser
Avgiftens storlek omprövas när nytt beslut om insatsernas omfattning tas.
Omprövning sker endast vid varaktig förändring av behovet (> 30 dagar).

Avgift vid förändrad omsorgsnivå under innevarande månad
Vid förändring till annan omsorgsnivå debiteras avgift enligt den
omsorgsnivå som avser flest antal dagar i månaden. Detta gäller oavsett om
nivån blir högre eller lägre.
Insatserna avslutas
Om insatserna avslutas innan halva månaden gått debiteras halv avgift. I
annat fall utgår hel avgift.
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9.5

9.6
10.
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

10.7

Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse kan medges då den enskilde minst en vecka i förväg
meddelar att man önskar uppehåll av insatsen. Kravet på en veckas
uppsägning gäller dock inte vid akut sjukhusvistelse eller vistelse vid
korttidsenhet avseende rehabilitering, terminalvård eller utredning.
Avgiftsbefrielsen gäller under en eller flera perioder på 30 dagar i följd.
Debitering
Avgift för hemtjänst debiteras en gång per månad i efterskott.

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård
Ordinärt boende
Avgift för hemsjukvård är indelad i två nivåer: Nivåerna grundas på
sjukvårdsinsatsernas omfattning per månad. Om den enskilde är beviljad
bistånd till omvårdnad ingår avgift för hemsjukvård i omvårdnadsavgiften.
Särskilt boende, korttidsvård och dagvård
Avgift för sjukvårdsinsatser i särskilt boende, korttidsvård och dagvård
ingår i dessa insatsers respektive avgifter.
Sjukvårdsmaterial
I avgiften ingår inte material som normalt ingår i ett husapotek.

Nya insatser
Den månad insatserna påbörjas debiteras avgift för den nivå som
motsvarar antalet besök.

Förändring av insatsnivå under innevarande månad
Vid förändring till annan omsorgsnivå under pågående månad, debiteras
avgift enligt den omsorgsnivå som avser flest antal dagar i månaden. Detta
gäller oavsett om nivån blir högre eller lägre.
Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse kan medges då den enskilde minst en vecka i förväg
meddelar att man önskar uppehåll av insatsen. Kravet på en veckas
uppsägning gäller dock inte vid akut sjukhusvistelse. Avgiftsbefrielsen
gäller under en eller flera perioder på 30 dagar i följd.

Debitering
Avgift för hälso- och sjukvård debiteras en gång per månad i efterskott.
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11.
11.1

11.2

Trygghetslarm
Ny installation
Vid installation av trygghetslarm tillkommer en installations avgift och för
månadsabonnemanget debiteras halv avgift om installationen sker efter
15:e och hel avgift om installationen sker innan den 15:e.

11.3

Avgiften kan ses som en hyra av larmutrustningen och debiteras så länge
larmet är installerat oavsett om larmet används eller ej.

Debitering
Avgiften är en fast månadsavgift och debiteras en gång per månad i
efterskott. I vissa fall kan debitering ske varannan månad.

12.

Avgift per hushåll
Om två eller flera i ett hushåll är beviljade trygghetslarm uttas avgift per
beviljat beslut om trygghetslarm.

12.1

Samma avgift gäller oavsett orsak till vistelsen.
Dygnsavgiften ingår vid beräkning av högsta avgift och kan alltså aldrig bli
högre än maxbeloppet.
Måltidskostnaden reduceras per portion vid vistelse delar av dygn.

13.

14.

Korttidsvård
För vistelse vid korttidsenhet debiteras:
- dygnsavgift för vård och omvårdnad
- måltidskostnad för helkost

Debitering
Avgift för korttidsvård gäller oavsett var korttidsvården erhålls.
Avgiften debiteras en gång per månad i efterskott.

Ledsagarservice
För ledsagarservice debiteras avgift motsvarande omvårdnadsavgift - se
vidare under punkt 9.

För personer som har insatser med omvårdnadsavgift är det den
sammanlagda omfattningen av insatserna som ligger till grund för
omsorgsnivån.

Personlig assistans
För personlig assistans debiteras avgift motsvarande omvårdnadsavgift - se
vidare punkt 9.
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15.

Dagvård
Avgiften för dagvård baseras på antalet dagvårdsbesök per månad.

För lunch och kaffe i samband med dagvårdsbesöket gäller
självkostnadspris. Resor till och från dagvården bekostas av den enskilde.

16.

Debitering sker en gång per månad i efterskott.

17.

Kost

17.2

17.3

18

Hemteam
Stöd av hemteam kan beviljas i högst tre veckor. Avgiften debiteras med
veckoavgift per påbörjad hemteamsvecka.
Helkost
Vid särskilt boende eller korttidsboende debiteras måltidskostnad
motsvarande helkost.
Kostnaden reduceras portionsvis vid:
• Inflyttning till särskilt boende
• Längre planerad frånvaro och sjukhusvistelse
Kostnaden debiteras en gång per månad i efterskott.

Sondmat och kosttillägg
Egenavgiften för sondmat och kosttillägg är en månadsavgift som baseras
på den enskildes förbrukning per dag. Debitering sker en gång per månad i
efterskott.

Förbrukningsartiklar
För permanent boende i särskild boendeform eller vid långvarig vistelse vid
enskilt vårdhem, debiteras en schablonkostnad för förbrukningsartiklar.
I kostnaden ingår diskmedel, rengöringsmedel, tvätt- och sköljmedel,
toalettpapper, hushållspapper, soppåsar, standardglödlampor och
standardlysrör för både den privata bostaden och de gemensamma
utrymmena.
Därutöver ingår kostnader för TV-licens, blommor, textilier, inventarier,
husgeråd o dylikt, till de gemensamma boytorna.

Avgiftsbeloppet, har fastställts utifrån dels konsumentverkets beräknade
kostnader för förbrukningsvaror i enpersonshushåll, dels utifrån
kommunens beräknade kostnader för ovan angivna produkter till
gemensamma boytor.
Då avgiften är generell och inte baseras på varje enskild boendes
förbrukning medges ingen individuell reducering.
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Hyra särskilt boende
Efter beviljat bistånd tecknar den enskilde 2:a handsavtal med
omsorgsnämnden. Hyresavtalet följer hyreslagen.

Hyresbelopp för bostad inom särskilt boende skall ändras med samma
procenttal och vid samma tidpunkt som faktisk hyra förändras efter
slutförda hyresförhandlingar med respektive hyresvärd.
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Tillämpning av kostnader för boende inom LSS verksamhetsområde
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar utanför
föräldrahemmet (9 § p. 8 Lss)
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning, efter ekonomisk förmåga, bidra till
kommunens kostnader för barnet enligt 8 kap. 1 § SoL och 20 § Lss, när ett barn är
boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar utanför
familjehemmet.
Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får dock inte överstiga vad som
för varje tid motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet, för 2006 1 273 kr/månad.

Boende i gruppbostad eller bostad med särskild service
Bostad med särskild service för vuxna, i Staffanstorps kommun benämnda ”LSSboende”, kan vara utformade på olika sätt. Tre huvudformer kan urskiljas varav två finns
i Staffanstorps kommun:
• Gruppbostad
• Servicebostad
Hyressättning
Hyra för bostad där den enskilde har tecknat 2:a hands avtal, skall ändras med samma
procenttal och vid samma tidpunkt som faktisk hyra förändras efter slutförda
hyresförhandlingar med respektive hyresvärd.
För respektive boende föreslås gälla:

Gruppbostad Nevisborg:
Hyra för respektive lägenhet samt inräkna 50 % av kostnaderna av de delar som utgör
gemensamma utrymmen, s.k. bruksvärdesytor.
Som bruksvärdesytor avses lägenhetsförråd, boendets kök, vardagsrum, tvättstuga och
entré fördelat på de som bor i gruppboendet.

Serviceboende Torget, serviceboende Nevisborg och LSS-boende Planeten:
Hyra för respektive lägenhet bekostas av den enskilde, inga kostnader för gemensamma
utrymmen.

