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Avgiftstaxa inom LSS-verksamheten
§ 1 Resor till/från daglig verksamhet
Egenavgiften motsvarar Västtrafiks priser för kollektivtrafik. Månadskort för arbetsresor
följer lägsta priset för Västtrafiks månadskort för kommun, vilket för närvarande är 815
kronor per månad. Vid färre resor än 15 enkelresor per månad fastställs ett styckepris
(54 kronor per resa).

§ 2 Avgift för resor med ”minibuss” eller personbil
Så långt möjligt bör kostnad för resor motsvara Västtrafiks priser för kollektivtrafik. Priset
för flerkommunladdning är för närvarande (2022) 1825 kronor per månad. Om den
enskilde väljer att åka personbil oftare än det individuella behovet kräver så kan en
månadskostnad överstiga 1825kronor.
a) Egenavgifterna för resa med personbil eller minibuss är följande:
0 – 2 mil:
23 kronor per resa.
2 – 5 mil:
45 kronor per resa
5 mil > :
11 kronor per mil
Priset följer prisbasbeloppet med avrundning till närmaste heltal kronor.

§ 3 Mat i gruppbostäder
a)

Ett individuellt synsätt genom att varje gruppboende disponerar matpengarna. Om
den enskilde behöver någon form av hjälp i matsituationen så skall det framgå av
den individuella planen.

b) Om de boende vid enstaka tillfällen äter gemensamt bidrar var och en till den
gemensamma matkostnaden.

c)

Om det finns skäl, efter en individuell bedömning, att den enskilde mer regelbundet
äter i gruppbostadens gemensamhetsutrymme betalas matavgift enligt nedan. Priset
justeras årligen 1 januari och prisförändringen följer prisbasbeloppets förändring.

År 2022 innebär det följande måltidspriser:
Frukost

23

kr/måltid

Lunch/Huvudmål

47

kr/måltid

Middag/kvällsmål

28

kr/måltid

Abonnemang

98

kr/dag

2940 kr/månad
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§ 4 Lunch på dagcenter
Priset följer lunchpriset i fastställd taxa för särskilt boende inom äldreomsorgen, vilket för
år 2022 innebär 47 kronor per lunch.

§ 5 Elevhem, avgift för de som har aktivitetsersättning
Avgiften för mat ligger på samma nivå som på gruppbostäder (§ 3 c). Vid frånvaro minskas
avgiften med 1/30 per hel dag. Avgift för hyra är 5 % av basbeloppet, vilket för år 2022
innebär 2.380 kronor per månad.

§ 6 Elevhem och familjehem, avgift för de som inte har aktivitetsersättning
a) Underhållsstöd från var och en av föräldrarna i enlighet med Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), § 20, vilket för år 2022 innebär en
högsta avgift på 1 673 kronor till och med månaden när barnet fyller 11år,
därefter 1823 kronor till och med barnet fyller 15år och 2 223 kronor efter att
barnet fyllt 15år per månad och förälder.
b) Beräkning och eventuell jämkning av avgift sker enligt Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendation i cirkulär 2006:54.
c) Om eleven erhåller inackorderingstillägg så är avgiften för boende 50 % av
inackorderingstillägget. Inackorderingstillägget avser hjälp till kostnader för
boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.

§ 7 Korttidsvistelse på LSS-enheter, avgift för de som har aktivitetsersättning
Avgift för kost debiteras enligt avgift för gruppbostäder (§ 3 c). Matavgift för korttids
halvdygn är hälften av heldygnsavgift. Avrundning sker till närmast högre heltal kronor.
Avgift för resor enligt § 2.

§ 8 Korttidsvistelse, avgift för de som inte har aktivitetsersättning
Grundsynen för införande av avgift är att familjens kostnad inte ska påverkas av om
barnet är på korttidshem eller hemma. Av den anledningen föreslås att avgiften för mat
skall motsvara kostnad för livsmedel i socialtjänstförordningens (SFS 2001:937) avsnitt
avseende riksnormen.
2022 innebär det en avgift enligt följande (kr):
Ålder
0 - 3 år
4 - 10 år
11 -20 år

Frukost Lunch
10
12
14
17
23
27

Huvudmål Summa/dag
17
39
26
57
41
90

För förbrukningskostnader – vatten, el, rengöring, papper etc – uttages en avgift med 12 kr
per heldygn och 6 kronor per halvdygn. Avgift för resor enligt § 2.

