
Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter enligt LSS 

1 
 

Hedemora kommun 

OMSORGSFÖRVALTNINGEN    2013-01-01 

   Reviderad  2020-07-01 

 

 

 

Tillämpningsföreskrifter och avgifter vid insatser enligt LSS (lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) 

Lagstiftning 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, trädde i kraft den 1 januari 1994. 

I lagen regleras bl. a kommunernas rätt att ta ut avgifter. 

Kommunen får ta ut avgifter för insatser, som ges med stöd av LSS, i den omfattning som 

framgår av LSS 18 – 20§§ och Förordningen om stöd och service 5–6 §§.  

När det gäller vuxna så har HFD i målet HFD 2012 ref 36 konstaterat att korttidsvistelse inte 

är att betrakta som bostad i den mening om avses i 19 § LSS. Avgift för korttidsvistelse kan 

därför inte tas ut enligt den bestämmelsen. Däremot kan kommunen ta ut avgift för måltider 

eftersom de inte ingår i insatsen.  När det gäller 20§ LSS och föräldrars skyldighet att bidra 

till kommunens kostnader när ett barn vårdas i ett annat hem än det egna så framgår av prop. 

1992/93:159 s 187–188 att med hem avses även korttidsvistelse. Föräldrar ska även i dessa 

fall bidra till kommunens kostnader för barnets omvårdnad.  

Avgifter får, enligt LSS 21§ inte tas ut för andra insatser som ges med stöd av LSS.  

Avgifter 

I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt 

kulturella aktiviteter.  

Kommunen får ta ut avgift av den som har pension i form av sjuk- eller aktivitetsersättning 

eller av den som har inkomst av motsvarande storlek (LSS 19§). 

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidraga till kommunens kostnader för 

omvårdnaden då någon som är under 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna (LSS 20 §). 

Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att 

den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter av den enskilde efter grunder som kommunen själv 

bestämmer och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen. 

Kommunfullmäktige kan fastställa taxor för de olika insatserna.  
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Laglighetsprövning 

Vid laglighetsprövning kan kommunens beslut om avgiftstaxor överklagas av 

kommunmedlem. Beslutet överklagas till kammarrätten. (KL 10 kap. 1 och 8§§). 

Kommunens beslut om avgiftssättning för enskild person enligt fastställda taxor och enligt 

bestämmelserna i LSS kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. 

 

Avgifter för måltider 

Matkostnader ska den enskilde själv svara för. LSS ger inga anvisningar om hur avgifter för 

måltider ska beräknas. Kostnad för måltider tas ut enligt de grunder som kommunen 

bestämmer och som bygger på skälighet och kommunens självkostnad. (LSS 19§). 

Avgifter för måltider fastställs av kommunfullmäktige och skall årligen ses över av Vård- och 

omsorgsförvaltningen. Uppräkning sker årligen enligt konsumentprisindex.  

Avdrag för enstaka måltider eller för del av dag medges ej. Enheten ansvarar för att 

redovisning sker till handläggaren på Vård- och omsorgsförvaltningen. 

För enskild som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan tillgodogöra sig vanlig eller 

specialanpassad kost, tas avgift för måltid ut enligt fastställd taxa i de fall där kommunen 

bekostar näringstillförseln. Följande avgift gäller i Hedemora kommun. 

115 kronor per dygn för måltider vid korttidsvistelse (frukost, lunch, middag och 

mellanmål). 

Avgift för resor till och från daglig verksamhet 

LSS har inga bestämmelser om reskostnader. Resor tillhör inte de insatser som den enskilde 

har rätt till enligt LSS. Kostnader för resor till och från den dagliga verksamheten ska därför 

betalas av den enskilde. Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till färdtjänst efter 

de grunder som gäller för färdtjänst i kommunen. Den färdtjänstberättigade kan ha rätt att resa 

till kostnaden av ett månadskort med allmänna kommunikationer. För arbetsresor till och från 

daglig verksamhet gäller följande avgift i Hedemora kommun. 

Arbetsresor 250 kronor per månad till och från daglig verksamhet, juli är avgiftsfri månad. 

Fritidsresor 1 krona per kilometer vid resa med gruppbostadens tjänstefordon. Enheten 

ansvarar för att rapportering sker till handläggare vid Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Ersättningar till kommunen 

För barn och ungdomar under 18 år med placering enligt 9§ 8p LSS, beräknas ersättningen till 

kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet och reglerna i 6 kap. 2–4 §§ 

socialtjänstförordningen (2001:937). Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med 

får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. 
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Kommunen ska göra individuella beräkningar och skälighetsbedömningar av respektive 

förälders betalningsförmåga. Beräkningen utgår från respektive förälders inkomst och antal 

barn de är försörjningsskyldiga för. Beräkningen kan därför leda till att föräldrarna ska betala 

olika belopp. 

Följande ersättningar gäller i Hedemora kommun. 

Elevhemsboende avgift per månad enligt individuell beräkning, juli är avgiftsfri månad. 

 


