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Rätt att ta ut avgifter
Utgångspunkten är att stöd och service som ges enligt LSS ska vara avgiftsfri. Kommunen
får dock ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter (19 §
lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Sådan avgift får tas
ut av dem som har hel ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning
enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de
grunder kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens
självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för
sina personliga behov.
Den som har bostad enligt LSS får själv ansvara för sina matkostnader. Kommunen kan ta
ut avgift för måltid som serveras i anslutning till en insats.
Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av
LSS, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för
omvårdnaden (20 § LSS). Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som
avser barnet. För barn som är placerade utanför det egna hemmet längre tid än en månad
ska beslut om föräldrars ersättningsskyldighet fattas enligt bildnings- och
omsorgsnämndens Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för
placerade barn, BON 2016:300). För kortare placeringar t.ex. på korttidshem eller
stödfamilj tas det ut en avgift för mat.
Tillämpningsanvisningar avgifter inom äldreomsorgen, BON 2016/298, ska tillämpas
även för personer med funktionsnedsättning som beviljas insatser med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453). Detta gäller avgifter för t.ex. hemsjukvård, trygghetslarm
och hjälpmedel.

Taxetabell
Korttidsvistelse på korttidshem, korttidsfamilj eller läger
Mat

53 kronor/dag (2 el. fler måltider: frukost, lunch,

middag)
27 kronor/halvdag (1 måltid: frukost, lunch eller
middag)
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Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Barn under 18 år

enligt Riktlinjer för handläggning av förälders
ersättningsskyldig för placerade barn

Ungdomar som fyllt 19 år
och har aktivitetsersättning

1 772 kronor/månad för mat

