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Avgifter inom LSS-verksamheten

Detta dokument reglerar avgifter i samband med insatser enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att revidera dokumentet den 30 maj
2016, KS 2016/0341-6. Avgifter inom LSS-verksamheten gäller från den 1 juli
2016.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Inledning
Avgifter med mera regleras i 18-21 §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Enligt lagens förarbeten (prop. 1992/93:159 sid 98-100)
är utgångspunkten att människor inte ska ha merkostnader till följd av sin
funktionsnedsättning.
I 19 § LSS står det att kommunen får ta ut skäliga avgifter för bostad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Detta under förutsättning att den
enskilde har hel allmän ålderspension, hel sjukpenning, hel aktivitetsersättning
eller annan inkomst av motsvarande storlek. Avgifterna får inte överstiga
kommunens självkostnad och kommunen ska se till att den enskilde får behålla
tillräckliga medel för sina personliga behov.
Av lagens förarbeten framgår att en skälig avgift kan tas ut även för måltider som
serveras i samband med insatser enligt lagen.
Kommunen får inte ta ut avgift eller ersättning i andra fall än som anges i
18-20 §§ LSS.
De som har beslut om bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 p LSS) betalar
hyra för bostaden. Mat köper den enskilde själv, alternativt tillsammans med
andra på boendet via inbetalning till gemensam hushållskassa.
För mat i samband med kortidsvistelse, korttidstillsyn och bostad med särskild
service för barn och unga (9 § 8 LSS) eller familjehem finns avgifter för mat i
detta dokument.
De personer som deltar i daglig verksamhet har möjlighet att köpa lunch och fika i
anslutning till verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden fattar årligen beslut om
pris per portion. Priserna är momsbelagda.
I en del insatser ingår viss fritidsverksamhet och eller vissa kulturella aktiviteter
utan kostnad för den enskilde. Det är olika vad som ingår i olika LSS-insatser. I
övrigt betalar den enskilde själv med egna medel för de fritidsaktiviteter och
kulturella aktiviteter som han eller hon deltar i.
I punkt 2-4 nedan framgår de avgifter som finns inom LSS-verksamheten.
Avgifterna är inte momsbelagda.
2. Avgifter för måltider i samband korttidsvistelse och korttidstillsyn
Norrköpings kommun tar ut avgift för mat som serveras i samband med
•
•
•

korttidsvistelse för barn och ungdomar (vård- och omsorgsnämnden)
korttidsvistelse för vuxna (vård- och omsorgsnämnden)
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov (utbildningsnämnden).

2.1 Korttidsvistelse för barn samt ungdomar som går i gymnasieskolan
Avgift för mat vid korttidsvistelse ska vara 60 kronor per heldag och 30 kronor
per halvdag för barn samt ungdomar som går i gymnasieskolan.
Heldag innebär 2-3 måltider/dag (frukost/lunch/middag) samt mellanmål. Halvdag
innebär 1 måltid/dag (frukost/lunch/middag) samt eventuella mellanmål.
2.2 Korttidsvistelse för vuxna samt ungdomar från 18 år med egna
inkomster
Avgift för mat vid korttidsvistelse ska vara 80 kronor per heldag och 40 kronor
per halvdag för vuxna samt ungdomar med egna inkomster som har slutat
gymnasieskolan.
Heldag innebär 2-3 måltider/dag (frukost/lunch/middag) samt mellanmål. Halvdag
innebär 1 måltid/dag (frukost/lunch/middag) samt eventuella mellanmål.
2.3 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt under lov
Avgift för mat i anslutning till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är
15 kronor för skoldagar och 45 kronor för lovdagar.
Avgiften är högst 300 kronor per månad.
3 Avgift som avser kommunens kostnader för barn som bor i
familjehem eller bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS
Norrköpings kommun tar ut en avgift av föräldrarna för kommunens kostnader för
barn som stadigvarande bor i familjehem eller bostad med särskild service enligt
9 § 8 LSS.
Storleken på avgiften ska fastställas per förälder på samma grunder som vid
betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap socialförsäkringsbalken.
En lägre avgift kan fastställas utifrån överenskommelse med föräldrarna om att de
ska stå för vissa av barnets kostnader.
4 Avgift för mat och boende för ungdomar med egna inkomster i
familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga
(9 § 8 LSS)
Avgift för mat och boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
och unga (9 § 8 LSS), tas ut från och med att den unge får egna inkomster i form
av aktivitetsersättning eller inkomster på motsvarande nivå.
4.1 Mat
Avgiften för mat ska per kalendermånad vara en tolftedel av
•

0,57 gånger prisbasbeloppet om den unge äter alla måltider i
familjehemmet/boendet.

•

0,44 gånger prisbasbeloppet om den unge äter alla måltider förutom lunch
på vardagar, i familjehemmet/boendet 1.

4.2 Boende
Avgiften för bostaden 2 ska per kalendermånad vara en tolftedel av
•

0,5539 gånger prisbasbeloppet om bostaden har egen toalett och dusch.

•

0,40 gånger prisbasbeloppet om bostaden saknar egen dusch och eller
toalett.

5 Riktlinjer för tillämpning av avgiftssystemet
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om riktlinjer för tillämpning av detta
avgiftssystem för alla delar utom korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Utbildningsnämnden beslutar vid behov om riktlinjer för tillämpning för
avgifterna som gäller korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Särskilda regler för uttag av avgift i samband med att insatser inleds, vid uppehåll
av pågående insatser samt då insatser avslutas, beslutas av vård- och omsorgsnämnden respektive utbildningsnämnden för de delar av avgiftssystemet som
respektive nämnd ansvarar för.

1

Avgifterna utgår från Konsumentverkets beräkningar år 2015 av matkostnaden för personer
18-30 år.

2

Avgiften för bostad med dusch och toalett motsvarar den högsta avgift som får tas ut för bostad i
särskilt boende där hyran inte kan fastställas med hjälp av hyreslagstiftningen (SoL 8 kap. 5 §).
Avgiften för bostad som saknar egen toalett och eller dusch är något lägre på grund av en lägre
standard.

