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AVGIFTER FÖR INSATSER ENLIGT LSS (LAG OM STÖD OCH SERVICE 
TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE) 
 
Antagna av kommunfullmäktige den 12 september 1995, § 167. 
 
Denna taxa träder ikraft den 1 december 1995 enligt socialnämndens beslut den 
29 september 1995, § 379. 
 
1 Omfattning 
 
1.1 Allmänt 
 
Nedanstående regler avser avgifter för vissa insatser beviljade enligt LSS. (Lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade). Reglerna omfattar kostavgift vid 
gruppbostad och korttidsvistelse, serviceavgift samt avgift för resa till och från 
daglig verksamhet. 
 
Hyra/boendeavgift vid gruppbostad samt annan avgift av mindre omfattning äger 
socialnämnden rätt att fastställa. 
 
1.2 Berörda 
 
Avgifter tas ut av dem som uppbär folkpension i form av hel förtidspension eller hel 
ålderspension och av dem som har inkomst av eget arbete eller annan inkomst som i 
storlek kan jämföras med hel förtids- eller ålderspension. Sådana inkomster kan vara 
sjukpenning, betydande kapitalinkomster eller en kombination av flera inkomstslag. 
 
2 Kostnad för bostad med särskild service för vuxna, ungdomar  
 och barn 
 
2.1 Hyra 
 
Kostnad för boende betalas separat i form av hyra enligt kontrakt till hyresvärden, i 
detta fall socialförvaltningen. 
 
Socialnämnden fastställer hyran. 
 
2.2 Kostavgift och serviceavgift 
 
Kostavgift uttas för matabonnemang vid boende på gruppbostad. 
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Serviceavgift uttas för vissa hushållskostnader. I hushållskostnader ingår till vissa 
delar förbrukningsvaror, gemensamma möbler och husgeråd, tillgång till TV, radio, 
telefon, dagstidning, TV-licens mm. 
 
Socialnämnden fastställer kostavgiftens och serviceavgiftens storlek. 
 
3 Kostavgift vid korttidsvistelse 
 
Avgift uttas för måltider i samband med korttidsvistelse i stödfamilj eller 
korttidshem. 
 
Avgift erläggs för halv eller hel dag. 
 
4 Resa till och från insats enligt LSS 
 
Den enskilde skall själv bekosta sin resa till och från olika insatser. Denna regel 
gäller även i de fall den enskilde ej har inkomster av det slag som beskrivs under 
punkt 1.2. 
 
4.1 Resa till och från daglig verksamhet 
 
Den enskilde skall erlägga avgift för resa till och från daglig verksamhet. 
 
Socialnämnden fastställer avgiftens storlek. 
 
5 Förbehållsbelopp 
 
Den enskilde skall förbehållas tillräckliga medel för personliga behov. 
 
Förbehållsbeloppet för förtidspensionär utgör 69,1 % av det minskade basbeloppet 
för pensionär med pension som ensamstående. Motsvarande förbehåll för 
ålderspensionär utgör 47,9 %. Beloppen överensstämmer med de som gäller inom 
övrig äldre- och handikappomsorg. 
 
6 Individuell prövning 
 
Socialnämnden medges rätt att besluta om individuell prövning och om jämkning av 
avgift. 
 
7 Tillämpningsanvisningar 
 
Socialnämnden medges rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser till dessa 
regler. 
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