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Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser avseende personer 
tillhörande LSS personkrets 
___________________________________________________________ 
 Gäller från 
antagen av kommunfullmäktige 2013-11-14, reviderad av kommunfullmäktige  2020-01-01 
2017-10-18 § 138, 2018-06-13 § 69, 2019-03-13 § 21, 2019-06-12 § 66 
Redaktionell korrigering: 2019-12-27  
 
Rätten att ta ut avgifter 
Insatser 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. 
 
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 har räknats fram. 
 
Eftersom beloppen utgår från Konsumentverkets årliga kostnadsberäkning, 
kommer avgifterna varje år regleras utifrån konsumentverkets beräkningar. 
 
Korttidsvistelse 
För barn och ungdomar som visats i korttidshem eller i stödfamilj enligt LSS 9§6 
LSS tar Svedala kommun ut en avgift för kost enligt nedanstående. Ersättningen 
regleras utifrån åldersgrupperna. 
 
För år 2020 är avgiften per dag: 
 
Ålder Hel dag Halv dag 
-10 år 59 kr 29:50 kr 
11-17 år 82 kr 41 kr 
18 år -  98 kr 49 kr 
 
Hel dag: om man äter två eller fler måltider  
Halv dag: om man äter en måltid  
 
 
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 
anslutning till skoldagen samt under lov enligt LSS 9§7 
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Avgift för kost tas ut vid lov och studiedagar för skolungdom över 12 år som har 
korttidstillsyn utanför det egna hemmet enligt LSS 9§7. 
  
Avgift för kost i samband med lov och studiedagar motsvarar 75 % av kostnaden för heldag på 
korttidsvistelse i åldersgruppen 11-18 år.  
 
För år 2020 är avgiften vid lov och studiedag: 
Kostavgift 62 kr per dag 
 
Gruppbostad 
Vid gruppboende inom LSS betalar man hyra för lägenheten. Denna är beroende 

     på storlek och reglers årligen efter hyresindex som tas fram av Svedalahem. För 
hyror inom LSS finns inget hyrestak. 
 
Kostnader för fritids- och kulturella aktiviteter är sådant som den enskilde själv 
ska svara för, dock ej kostnader för eventuell personal som behövs för att kunna 
genomföra aktiviteten Medföljande personals kostnad i samband med 
fritidsaktiviteter betalas av huvudmannen. 
 
Gällande kost finns det två alternativ: den enskilde själv står för sina mat- 
/hushållskostnader eller att den enskilde har ett boendeabonnemang. 
 
I boendeabonnemanget ingår kost och förbrukningsvaror (tvätt- och 
rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper m.m.). I kosten ingår även om man 
behöver sondnäring eller näringsdryck samt måltidskuponger på daglig 
verksamhet. 
 
Fördelningen är gjord efter Konsumentverkets årliga beräkning av råvarukostnad 
för åldersgruppen 31-60 år samt Konsumentverkets årliga beräkning av 
förbrukningsvaror för en persons hushåll. 
 
Boendeabonnemang år 2020 Kr/mån 
Kost 2 770 
Förbrukningsvaror 130 
Totalt 2 900 
 
För personer som bor på gruppbostad eller trapphusboende är trygghetslarm och 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser avgiftsfria 
 
Daglig verksamhet 
Kostnad för måltidskupong på daglig verksamhet uppgår till 35 % av 
prisbasbeloppet för aktuellt avgiftsår/365 dagar. 
 
Måltidskupong 45 kr per dag 
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Habiliteringsersättning 
Habiliteringsersättning betalas ut till personer som har beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS, då de deltar i den dagliga verksamheten. Ersättningen är 
undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst. 
 
Som frånvaro och därmed grund för avdrag från habiliteringsersättning räknas: 

• brukarens sjukfrånvaro 
• semesterledighet 
• stängning av den dagliga verksamheten, exempelvis vid planering, 

fortbildning, klämdagar etc. 
• hemmadagar i bostaden 

 
Habiliteringsersättning utgår tills man går i pension, dock längst till och med den 
månad den enskilde fyller 67 år 
 
Habiliteringsersättningen grundar sig på prisbasbeloppet. 
Heldag (5-8 timmar) 0,11 % av prisbasbeloppet 
Halvdag (1-4 timmar) 0,054 % av prisbasbeloppet. 
 
Ersättning från och med 2020-01-01 beräknat på 2020 års prisbasbelopp 
Heldag (5-8 timmar) 52 kr  
Halv dag (1-5 timmar) 26 kr 
 
Antal timmar räknas tiden på arbetsplatsen, inklusive raster. 
 
Habiliteringsersättning betalas inte ut till personer, som ej har ett LSS-beslut om 
daglig verksamhet.  
 
Justering av avgifterna 
Dessa avgifter får justeras med ändringen av prisbasbelopp och ändringar i 
konsumentverket årligen utan nytt beslut i kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen. Avgifterna justeras per den 1 januari årligen fr o m den 1 
januari 2014. 
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