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Avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen (utdrag 
ur riktlinjen fastställd av Kommunfullmäktige, diarienum-
mer KS 2013/0614) 

 
Nedanstående belopp för avgifter gäller för år 2021. Beloppen utgör en viss procenten-
het av prisbasbeloppet och indexregleras varje år utifrån prisbasbeloppet. Förändrade 
belopp är gulmarkerade. 

Barn och ungdomar under 18 år  
Insats:  
Bostad med särskild service för barn och ungdomar (LSS), familjehem (LSS, 
SoL, LVU), HVB (SoL, LVU) 
 
Föräldrar är skyldiga att bidra till kommunens kostnader för det barn som är placerat el-
ler får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Det högsta belopp var och en av föräld-
rarna ska bidra med, är 1 573 kr för barn till och med 11 år, 1 723 kr för barn 11-14 år 
samt 2 073 kr för barn från och med 15 år.  Beloppet är beroende av förälderns inkomst 
samt hur många andra barn som finns att försörja. Beloppet beräknas enligt Försäk-
ringskassans regler för betalningsskyldighet för underhållsstöd. Inga ytterligare avgifter 
utöver underhållsskyldigheten får tas ut av föräldrarna.1 
Om vården är kostnadsfri för nämnden (t.ex. genom finansiering med statsbidrag) har 
föräldrarna ingen ersättningsskyldighet. 
 
Insats:  
Korttidsvistelse, lägervistelse och korttidstillsyn  
Socialförvaltningen får ta ut en avgift för kost som är skälig och som inte överskrider 
kommunens självkostnad.2  
 

Korttidsvistelse 
Åldersgrupp Frukost Lunch Middag Kvällsmål Förbrukningsvaror 
0 - 5 år   9:00 kr 13:50 kr 13:50 kr 5 kr 2 kr 
6 - 12 år 13:00 kr 22:50 kr 22:50 kr 7 kr 2 kr 
13 - 17 år 15:00 kr 26:00 kr 26:00 kr 9 kr 2 kr 

 
1 SoF (2001:937) 6 kap 2§ 
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, art nr 2012-6-57. Socialstyrelsen; 2012  
2 KL (1991:900) 3 kap 9§ 
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Lägervistelse som beviljats som LSS-insatsen korttidsvistelse 
Lägervistelse är en form av insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 
6 p LSS. Logi och aktiviteter anses ingå i insatsen. En avgift för kost som är skälig och 
som inte överskrider kommunens självkostnad får dock tas ut. Insatsen kan således 
inte anses innefatta bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter på det sätt att 
kommunen kan ta ut avgifter för annat än kosten.3 
 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför hemmet i anslutning till skoldagen 
samt under lov 

Frukost Lunch Mellanmål  
15:00 kr 26:00 kr 15:00 kr  

Ungdomar som fyllt 18 år - fram till juli det år de fyller 19 år 
När den unge fyller 18 år upphör föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden. Aktivitetsersättning betalas ut till den unge först i juli det år då den en-
skilde fyller 19 år. Under denna period får kommunen inte ta ut någon ersättning för kost-
nader från föräldrarna eller den enskilde. I samband med LSS-insatser gäller 18 års-grän-
sen vare sig den unge fortfarande går i skola eller ej. 
 
Ungdomar från juli det år de fyller 19 år och som går i skola - dock högst 
till 23 år  
Insats: 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar eller familjehem 
Fram till dess att den unge avslutar sin gymnasieutbildning anses den unge kunna bo kvar 
i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar. En avgift kan tas 
ut av kommunen när den enskilde fått en egen inkomst i form av t ex aktivitetsersättning.4   
 
Insats: Bostad med särskild service för barn och ungdomar eller Familjehem 
Frukost Lunch Middag Kvällsmål Boendekostnad 
15:00 kr 26:00 kr 26:00 kr 9:00 kr 2 197 kr per månad 

Vuxna 
Vuxna bär som grundregel sina egna kostnader för boende, kost och aktiviteter vare sig det är 
beslut enligt LSS eller SoL. Vuxna som får stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär ska 
däremot inte stå för kostnaden för det.  
 
Insats:  
Missbruksvård 
Kommunen får, som undantag till huvudreglerna ovan, ta ut en avgift för vård och behandling 
av vuxna personer med missbruksproblem. Avgiften är 80 kr/dygn för vård som är antingen 
frivillig eller under tvång.  
 
Insats: 
Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse 
Frukost Lunch Middag Kvällsmål Förbrukningsvaror 
15:00 kr 26:00 kr 26:00 kr 9:00 kr 2 kr 

 
 
 
 

 
3 HFD 2012-06-05, mål nr 5521-11 
4 Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, art nr 2012-6-57. Socialstyrelsen; 2012 
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Insats:  
Lägervistelse 
Lägervistelse är en form av insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 
p LSS. Logi och aktiviteter anses ingå i insatsen. En avgift för kost som är skälig och som 
inte överskrider kommunens självkostnad får dock tas ut. Insatsen kan således inte anses 
innefatta bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter på det sätt att kommunen kan 
ta ut avgifter för annat än kosten.5 
 
 

 
5 HFD 2012-06-05, mål nr 5521-11 
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