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Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, § 14 
 
 
Nedanstående belopp för avgifter och ersättningar gäller för år 2012. Beloppen utgör en viss 
procentenhet av prisbasbeloppet och kommer i fortsättningen, varje år, indexregleras utifrån 
prisbasbeloppet.  
 
 
Insats: Korttidsvistelse 
Åldersgrupp Frukost Lunch  Middag Mellanmål Förbrukningsvaror 
0 – 5 8 kr 12:50 kr 12:50 kr 5 kr 2 kr 
6 – 12 12:50 kr 21 kr 21 kr 6 kr 2 kr 
13 – 17 14:50 kr 24 kr 24 kr 8:50 kr 2 kr 
 
 
Insats: Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov 
Frukost Lunch/middag  Mellanmål 
14:50 kr 24 kr 14:50 kr 
 
 
Resor till och från daglig verksamhet 
Resor till och från korttidsboende 
Avgift tas ut motsvarande månadskort på Länstrafiken utifrån åksträcka 10 mån/år 
Sträcka Pris/mån 
0 – 7 km 535 
8 – 15 km 675 
16 – 22 km 810 
23 – 30 km 930 
(Länstrafikens taxa 2011-09-01) 
 
 
Bussar 
Tväråbäcks boende debiteras via faktura. 
Vännäsby, VPS och Växhuset betalar kontant till verksamhetsadministratör inom 
Handikappomsorgen. 
Kostnaden baserar sig på de antal mil brukaren har åkt under en månad. 
Avgift tas ut motsvarande månadskort på Länstrafiken utifrån lägsta intervall, vilket innebär 27 
kr/dag 
535 kr/20 dag ≈ 27 kr/dag 10 mån/år  
Sträcka Pris/mån 
0 – 7  km 535 
(Länstrafikens taxa 2011-09-01) 
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Resor som företas på fritiden 
De antal mil brukaren åker per månad x 21 kr 
 

Rätten att ta ut avgifter 
Insatserna enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip avgiftsfria. 
Enda undantagen läggs fast i 18-20 §§ LSS och i 5-6 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.  
I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt 
kulturella aktiviteter. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader och 
kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. 
 

Av vem får avgiften tas ut? 
1. Kommunen får ta ut avgift av den som har hel ålderspension, hel garantipension, hel 

sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller som har annan inkomst av motsvarande 
storlek. 

 
Annan inkomst av motsvarande storlek kan exempelvis vara arbetsinkomst eller 
kapitalinkomster. Det kan också vara en kombination av olika slags inkomster som 
sammantaget är av den storlek som ovan angetts (19 § LSS). 
 

2. Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när deras barn får 
vård i ett annat hem än det egna med stöd av LSS. 

 
Föräldrar har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina barn och är 
försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skola, dock 
längst till barnet fyller 21 år. 
 
Enligt 20 § LSS, är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader för omvårdnaden när deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det 
egna Med begreppet ett annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som 
bostad med särskild service för barn och ungdomar samt korttidshem. 

 

Avgifter och ersättningar till kommunen 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader, som rekommenderas av socialstyrelsen 
att användas för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, har använts 
som riktlinje när beloppen för avgifter och ersättningar till kommunen tagits fram. 
 
Konsumentverkets kostnader är livsmedelskostnader som bygger på en matsedel för fyra 
veckor som uppfyller Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för olika personkategorier.  
Beloppen utgör en viss procentenhet av prisbasbeloppet (44000:-) och som varje år 
indexregleras utifrån prisbasbeloppet, dock högst upp till kommunens självkostnad.  


