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Avgifter inom LSS
Insatserna enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) är kostnadsfria med några undantag. Du betalar
själv kostnaderna för bostad, mat, fritidsaktiviteter, kulturella
aktiviteter och resor.

LSS innehåller tio insatser för särskilt stöd och
särskild service:
rådgivning och annat personligt stöd
personlig assistans
ledsagarservice
kontaktperson
avlösarservice i hemmet
korttidsvistelse utanför det egna hemmet
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn
eller ungdom
• bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad
• daglig verksamhet

•
•
•
•
•
•
•
•
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Insatser enligt socialtjänstlagen
Alla som ansöker om insats enligt LSS genomgår en bedömning där
kommunen undersöker funktionsnedsättningens omfattning och
varaktighet.
Om din funktionsnedsättning inte motsvarar kraven för insatser
enligt LSS, kan du ansöka om insats enligt socialtjänstlagen (SoL).
Insatser enligt SoL är avgiftsbelagda. Hur mycket det kostar beror på
din inkomst och vilka utgifter du har. Avgifterna relegeras i
socialtjänstlagen och baseras på ett nationellt prisbasbelopp.

Hälso- och sjukvårdsinsatser
Hälso- och sjukvårdsinsatser för dig med insatser enligt LSS
debiteras enligt kommunala riktlinjer. Undantag från denna
huvudregel är nedanstående.
• Om insatsen ingår som en aktivitet i daglig verksamhet
• Om insatsen är handledning till personal
• Medicinhantering och sondmatning i LSS bostad med
särskild service för vuxna
• Hjälpmedelsabonnemang

I broschyren ”Avgifter inom vård och omsorg” kan du läsa om hur din
eventuella avgift beräknas.
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Kortidsvistelse utanför
det egna hemmet
Kortidsvistelse
Korttidsvistelse utanför hemmet kan beviljas för att ge dig rekreation,
miljöombyte och personlig utveckling och/eller för att ge anhöriga
avlösning i omvårdnadsarbetet.

Korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år
Skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning kan
beviljas korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven
när föräldrarna studerar eller arbetar. Insatsen ges dock längst fram till
det att du gått ut gymnasiet.

Avgifter för måltider inom kortidsvistelse och korttidstillsyn
Frukost
27 kr
Mellanmål
27 kr
Lunch
50 kr
Middag (huvudmål)
55 kr
Du betalar dock högst

109 kr/dygn

Stödfamilj
Stödfamilj är en korttidsvistelse utanför det egna hemmet där barn med
funktionsnedsättning kan bo hos en familj, vanligtvis ett veckoslut per
månad.
Måltidsavgift är 109kr/dygn.
Avgifter för resor och eventuella externa aktiviteter kan tillkomma.
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Läger (kollo)
Läger är en korttidsvistelse utanför det egna hemmet för dig som har
någon funktionsnedsättning och bor hemma med din familj.
Måltidsavgift är 109kr/dygn.
Avgifter för resor och eventuella externa aktiviteter kan tillkomma.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder och inte
har något arbete eller går i skola och behöver någon stimulerande och
meningsfull sysselsättning på dagarna.
Daglig verksamhet beställer mat från något skolkök eller äter på någon
av kommunens dagcentraler.
Avgift för lunch beställd från skolkök är 65kr/portion.
Avgift för lunch på dagcentralen är 75kr/portion.
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Bostad med särskild
service för vuxna
Det finns tre huvudformer för insatsen ”Bostad med särskild service till
vuxna” enligt LSS:

Särskild anpassad bostad
En särskild anpassad bostad vänder sig till dig som klarar vardagen på
egen hand. Boendet har ingen fast bemanning. Stöd kan ges i form av
annan insats enligt LSS eller i form av hemtjänstinsatser/boendestöd
enligt Sol. I denna form av bostad ingår inte omvårdnad, fritids- eller
kulturella aktiviteter.

Servicebostad
Servicebostad vänder sig till dig som behöver ett visst stöd i ditt
boende. I servicebostad finns tillgång till gemensam service och fast
bemanning. I boendet ingår omvårdnad, fritids- och kulturella
aktiviteter.

Gruppbostad
Gruppbostad vänder sig till dig som har ett omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov. Boendet har fast bemanning dygnet runt och utöver
den egna lägenheten är boendet utrustat med gemensamma
utrymmen för umgänge och fritidsaktiviteter. I boendet ingår
omvårdnad, fritids- och kulturella aktiviteter.

Avgifter för gemensamma måltider i gruppbostad
Frukost
Lunch
Middag (huvudmål)
Du betalar dock högst

15 kr
27 kr
35 kr
77 kr/dygn
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Bostad med särskild
service för barn och
ungdomar samt
familjehem
Kommunen får ta ut avgift av föräldrar till barn under 18 år när barnet
får vård i ett annat hem än det egna.
För barn och ungdomar under 18 år som på heltid bor i familjehem eller
bostad med särskild service beräknas avgiften utifrån föräldrarnas
ersättningsskyldighet enligt Socialförsäkringsbalken.
Kommunen gör individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av
var och en av föräldrarnas betalningsförmåga.
Det högsta belopp som kommunen kan kräva ifrån dig får inte vara
högre än vad som motsvarar det högsta underhållsstödet per förälder.
Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom
betalas av vårdnadshavaren.
Föräldrar är underhållsskyldiga upp till 18 år såvida inte ungdomen
går på gymnasiet då föräldrarna är underhållsskyldiga upp till 21 år.
Avgift tas inte ut av en ungdom som är mellan 18–19 år i väntan
på aktivitetsersättning,
Av ungdomar som fyllt 19 år och har egna inkomster (exempelvis
aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst) och bor i
familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar tar kommunen ut en avgift för boende och kost på
samma sätt som för vuxna.
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Socialpsykiatri
Samtliga insatser inom socialpsykiatri är avgiftsbefriade, förutom:
• hyra eller boendeavgift
• kostnad för mat
• kostnad för resor i samband med beslutade insatser
Om du har insatser ifrån socialpsykiatri i kombination med hemtjänst
och/eller har hemsjukvårdsinsatser är även dessa insatser
kostnadsfria.
Med biståndsbedömd insats inom verksamhetsområde som särskilt
tillhör socialpsykiatri avses:

Boendestöd
Boendestöd är ett personligt praktiskt och socialt stöd för dig med
psykisk funktionsvariation. Det kan även vara en insats för dig som
har bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder,
lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumstörning.

Utflyttad strukturerad sysselsättning
Du som har en psykisk funktionsvariation kan erbjudas en strukturerad
sysselsättning på vardagarna. Du kan ansöka om denna insats hos vår
psykiatrihandläggare, som därefter gör en biståndsbedömning.

7

Behandling av
personuppgifter
Alla som beviljas vård eller omsorg blir registrerade i Omsorgsnämndens
register för vård och omsorg. Detta register är nödvändigt för att
Omsorgsnämnden ska få en så rationell och säker hantering av vården
som möjligt. Personuppgifter blir behandlade av Kävlinge kommun i
enlighet med Dataskyddsförordningens krav och de kommer enbart att
delas med behöriga inom Kävlinge kommun. Uppgifterna kommer att
gallras enligt Omsorgsnämndens informationshanteringsplan. Har du
frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter kan du
kontakta Omsorgsnämnden i Kävlinge
viaomsorgsnamnden@kavlinge.se. Du har alltid rätt att få information
om de behandlingar du deltar i, samt att rätta eventuella felaktigheter i
uppgifterna. Läs mer om Kävlinge kommuns allmänna hantering av
personuppgifter på www.kavlinge.se.
Det som registreras är följande uppgifter
• Namn, adress, telefonnummer och personnummer för den som
har beviljats vård
• Namn, adress och telefonnummer till anhöriga eller närstående
till den som beviljats vård
• Vilken typ av vård som är beviljad, hur många timmar och syftet
• Inkomster och bostadskostnader för den som beviljats vård
samt inkomster, bostadskostnader och personnummer för
registrerad partner
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har man rätt att kostnadsfritt
få ut ett registerutdrag.
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Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se

