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Inledning
Insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip
avgiftsfria. I förarbeten till lagen framgår att utgångspunkten är att människor inte ska
ha merkostnader till följd av sin funktionedsättning. Dock finns vissa avgifter
reglerade i 18-20 § LSS och i 5-6 §§ förordningen (1993:1090) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Av 19 § LSS framgår att kommunen får ta ut skäliga avgifter för bostad,
fritidsverksamhet samt kulturella aktiviteter. Detta under förutsättning att den enskilde
har hel allmän ålderspension, hel sjukpenning, hel aktivitetsersättning eller annan
inkomst av motsvarande storlek. Avgifterna får dock 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.
De personer som har beslut om bostad med särskild service (LSS 9.9) för vuxna
betalar hyra för bostaden och köper själv sin mat, alternativt gör inköp tillsammans
med de andra boende. För mat i samband med korttidsvistelse, korttidstillsyn och
bostad med särskild service för barn och unga (LSS 9.8) eller familjehem finns
avgifter för mat i detta dokument. Detsamma gäller för kost vid insatsen daglig
verksamhet.
Föräldrars underhållsskyldighet
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. Detta syftar då på familjehem, bostad med
särskild service för barn och ungdomar samt korttidsvistelse.

Avgifter och ersättningar för barn och ungdomar under 18 år
Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS 9.8
Valdemarsviks kommun tar ut en avgift av föräldrarna för kommunens kostnader för
barn som stadigvarande bor i familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS
9.8. Storleken på avgiften ska fastställas per förälder på samma grunder som vid
betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap Socialförsäkringen. (1) En lägre
avgift kan fastställas utifrån överenskommelse med föräldrarna om att de ska stå för
vissa av barnets kostnader.
Kommunen gör individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av respektive
förälders betalningsförmåga. För var och en av föräldrarna ska fastställas ett belopp
som de ska betala till kommunen. Beräkningen utgår från respektive förälders
inkomst och antalet barn de är försörjningsskyldiga för. Beräkningen kan därför leda
till att föräldrarna ska betala olika belopp.
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Korttidsvistelse utan för det egna hemmet LSS 9.6
Korttidsboende eller stödfamilj
För barn och ungdomar under 18 år, som vistas i korttidshem eller hos stödfamilj
enligt LSS 9.6, tar kommunen ersättning för kost.(2) Resor till och från
korttidsvistelsen anordnas och betalas av vårdnadshavaren.
Lägervistelse
Lägervistelse är en form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9.6.
För barn och ungdomar under 18 år som är på lägervistelse, tar kommunen ut en
ersättning som beräknas för varje enskilt läger eftersom lägerarrangemangen ser
olika ut med bl.a. resor och externa aktiviteter. Ersättningen tas ut per dygn och
omfattar kost, förbrukningsvaror samt resor och eventuella entrébiljetter för externa
aktiviteter.
Helgresor
Helgresor är en form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9.6. För
ungdomar som är på sådan helgresa, bekostas logikostnaden av kommunen och mat
och fritidskostnaden av den enskilde själv.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS 9.7
Vid korttidstillsyn i samband med skoldag eller under lov enligt LSS 9.7 tar
kommunen ut ersättning för kost. (3)

Avgifter och ersättningar för ungdomar över 18 år och vuxna
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. Ungdomar som inte längre går i skolan när de fyller 18 år
betraktas som vuxna, varvid föräldrarnas underhållsskyldighet upphör.
Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS 9.8
För ungdomar som fyllt 18 år och har egna inkomster och bor i familjehem eller
bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 9.8, tar Valdemarsviks
kommun ut en avgift för boende och kost. (4)
För ungdomar mellan 18 och 19 år som inte har egna inkomster och bor i bostad
med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 9.8, tar Valdemarsviks
kommun ut ersättning för kost. (4)

Bostad med särskild service för vuxna LSS 9.9
Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS 9.9 har eget hyresavtal och betalar direkt till Valdemarsviks kommun. Den
enskilde betalar själv sina mat-/hushållskostnader. Görs gemensamma inköp
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baseras betalningen på de faktiska kostnaderna. Den enskilde står själv för
kostnader för privata resor och fritidsaktiviteter.
Resa med kommunens fordon
När brukaren ej använder färdtjänst utan reser med kommunens fordon debiteras det
enligt taxa. (5)
Korttidsvistelse utanför hemmet LSS 9.6
Korttidsboende eller stödfamilj
Av personer som har fyllt 18 år och som har insatsen korttidsvistelse i korttidshem
eller stödfamilj enligt LSS 9.6, tar Valdemarsviks kommun ut en avgift för kost. (6)
Lägervistelse
Lägervistelse är en form av korttidsvistelse enligt LSS 9.6. För vuxna som är på
sådan lägervistelse, tar Valdemarsviks kommun ut en avgift som beräknas för varje
enskilt läger. Avgiften som tas ut per dygn omfattar kost, förbrukningsvaror samt
resor och eventuella entrébiljetter för externa aktiviteter.
Helgresor
Helgresor är en form av korttidsvistelse enligt LSS 9.6. Valdemarsviks kommun
bekostar logi och för mat och fritidskostnaden betalar den enskilde själv de faktiska
kostnaderna.

Daglig verksamhet LSS 9.10
Resor till och från daglig verksamhet anordnas och betalas av brukaren själv om
inget annat överenskommit . Brukaren betalar själv för sin kost på daglig verksamhet.

Ledsagare
Den enskilde betalar sina egna kostnader vid ledsagning. Ledsagarens kostnader
betalas av kommunen.

Kontaktperson LSS 9.4
Den enskilde betalar för sina kostnader vid aktiviteter och resor i samband med
träffar med kontaktpersonen. Kontaktpersonens kostnader betalas av
kontaktpersonen själv som i sin tur kompenseras via det fastställda arvode som
kontaktpersonen uppbär.

Personlig assistans
De extrakostnader som uppstår för personalen när hon/han följer med brukaren på
aktiviteter (resor, entrébiljett, matkostnader mm) bekostas av Valdemarsviks
kommun.
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Transport av avliden
I de fall kommunen ansvarar för transport av avliden till bårhus, faktureras dödsboet
den faktiska kostnaden för transporten.

AVGIFTSTAXA 2020-01-01
Insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Verksamhet

Avgift kronor

Period

1600
1752
2108

månad
månad
månad

27.00
49.00
33,50
61.00
39.00
71.00

Halvdag
Heldag
Halvdag
Heldag
Halvdag
Heldag

17.00
81.00

Mellanmål
Heldag

94.00
1971

Heldag
Månad

1,85

kr/km

Under 18 år
1. Familjehem eller bostad med
särskild service för barn och
ungdomar (max per förälder)
0 - 10 år
11 – 14 år
15 – 18 år
2. Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet (korttidsboende
eller stödfamilj)
Kost
0-5 år
0-5 år
6-12 år
6-12 år
13-17 år
13 - 17 år
3. Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år
Kost
Kost
Över 18 år
4. med egna inkomster och bor i
familjehem eller bostad med
särskild service för barn och
ungdomar
Kost
Boende

5. Resor med kommunens fordon
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6. Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet
Kost
Kost
7. Transport av avliden

49.00
94.00
45

Halvdag
Heldag
st

Ovanstående belopp för avgifter och ersättningar gäller för år 2020. Beloppen utgör en viss
procentenhet av prisbasbeloppet och kommer i fortsättningen, varje år, indexregleras utifrån
prisbasbeloppet. Detta gäller dock inte boende i familjehem enligt 9 § 8 p LSS för barn och ungdomar
under 18 år, eftersom denna ersättning till kommunen beräknas utifrån föräldrarnas
ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap. 2- 4 § socialtjänstförordningen (2001:937).
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