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Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avgifter inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet fastställs enligt omsorgsnämndens 

förslag. 

2. Avgifterna gäller från 1 september 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2021-04-28 § 53 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avgifter 

inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet enligt förslag samt att beslutet föreslås verkställas 

från den 1 september 2021. 

Efter översyn av taxor och avgifter har det framkommit att det inte tas ut avgifter för skäliga 

kostnader inom LSS-verksamheterna. Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 9 § är avgiftsfria avseende personalstöd och omvårdnad, men 

kommunen har rätt att ta skäliga avgifter för mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Avgifterna 

måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. Förvaltningen tillser att 

skäliga avgifter tas ut som ersättning för kostnader i samband med insatser enligt Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). Samtliga insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock 

har kommunen enligt 19 § LSS rätt att ta ut skälig ersättning för kostnader såsom t ex mat, resor, 

bostad och fritidsaktiviteter. Vidare har kommunen rätt att uppbära underhållsbidrag enligt 20 § 

LSS gällande barn som får vård i ett annat hem än det egna. 

Avgifter tas ut enligt nedan: Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn 

eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9 § p.8 LSS  

Om någon som är under 18 år får vård i ett annat hem än det egna, exempelvis i familjehem eller 

elevhem, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 

omvårdnaden. Kommunen får då uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS. Det belopp som var 

och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som motsvarar det för tidpunkten 

gällande underhållsstödsbeloppet. Detta belopp återfinns i 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken 

(SFB). I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och 

fickpengar. Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter 

och fickpengar. Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 

1/30 av den totala avgiften per dag som barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende 

fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.  

Underhållsstöd 2021-06-01, 18 kap. 20 § SFB:  

• Tom månaden då barnet fyller 11 år: 1673 kr/månad  

• Från och med månaden efter då barnet fyllt 11 år t om månaden då barnet 

  fyller 15 år: 1823 kr/månad  

• Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år: 2223 kr/månad  

Korttidsvistelse utanför hemmet, 9 § p.6 LSS 

Avgift för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter etc) i samband med 

korttidsvistelse:  
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• Barn och ungdomar upp till 21 år: 75 kr/dygn  

• Vuxna från 21 år:110 kr/dygn  

Korttidstillsyn, 9 § p.7 LSS (för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen samt under lov)  

Avgifter för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter etc) i samband med 

korttidstillsyn: 

• Heldag  75 kr  

• Frukost  11 kr  

• Lunch  35 kr  

• Kvällsmål/middag 35 kr  

• Mellanmål  10 kr     

 

Yrkanden 

Monica Forsgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

 


