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Kostavgifter  

Avgifter för kost i samband med korttidsvistelse utanför hemmet, i form av 

korttidshem, stödfamilj, läger, korttidstillsyn samt koloni- läger och 

verksamhet under lov och daglig verksamhet som kommunen tillhandahåller 

enligt 15 § LSS. 

LSS/Avgift för kost 

3-5 år  

Avgift 2019  Avgift 2020 

Heldag  53 kr 54 kr 

Frukost  9 kr 9 kr 

Lunch  20 kr 20 kr 

Kvällsmål/Middag  20 kr 20 kr 

Mellanmål  5 kr 5 kr 

 

LSS/Avgift för kost 

från 16 år  

Avgift 2019  Avgift 2020 

Heldag  78 kr 79 kr 

Frukost  11 kr 11 kr 

Lunch  31 kr 32 kr 

Kvällsmål/Middag  31 kr 32 kr 

Mellanmål  5 kr 5 kr 

        

Daglig verksamhet  Avgift 2019  Avgift 2020 

Lunch  34 kr 35 kr 

 

 

  

  
  



Avgift för kost i 

bostad med särskild 

service  

Avgift 2019  Avgift 2020 

Heldag  88 kr 89 kr 

Frukost  15 kr 15 kr 

Lunch  34 kr 35 kr 

Kvällsmål/middag  34 kr 35 kr 

Mellanmål  5 kr 5 kr 

 

I bostad med särskild service finns även möjligheten att tillsammans med de 

boende samt berörda komma överens om att man använder sig av matkassa. 

Beloppet för matkassa bestäms i dialog med boende och gode män på 

respektive boende.   

Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter 

Vid fritids- och kulturaktiviteter betalar den enskilde sina egna kostnader. I 

samband med deltagande i Leanlink LSS Funktionsstöd fritidsverksamhet 

betalar den enskilde ett självkostnadspris. 

Semesterresor 

Vid semesterresor för vuxna betalar den enskilde resa, kost och logi. Utföraren 

svarar för personalens kostnader. 

Avgift avseende kost och bostad för vuxna från 19 år 
boende i enskilda vårdhem 

Personer med behov av stöd och bostad med särskild service, som inte kan 

tillgodoses genom boende och stödinsatser inom kommunen, på grund av 

platsbrist eller särskilda behov, kan med beslut enl LSS eller SoL beviljas 

boende i enskilda vårdhem. Avgift för bostad och kost utgår från juni det år 

som den enskilde fyller 19 år.  

Avgifter   Avgift 2019  Avgift 2020 

Avgift för bostad kr/ 

dag  

70 kr 71 kr 

Avgift för kost kr/ dag  88 kr 89 kr 



Avgift vid tidsbegränsad placering på HVB, enskilda 
vårdhem eller familjehem för vuxna personer   
Tidsbegränsade placeringar på HVB, enskilda vårdhem eller i familjehem för 

vuxna personer i behov av vård, rehabilitering och behandling på grund av 

missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel betalar idag en 

egenavgift med 80 kr per dag. Detta regleras i 6 kap 1 § socialtjänstförordning 

(SoF) och 106 kap 39 § socialförsäkringsbalken (SFB).  

Avgift avseende transport av avliden från kommunens 
särskilda boenden 

 Avgift 2019 Avgift 2020 

Transport av avliden 153 kr 156 kr 

 

Avgift för familjerådgivning 

Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller 

annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det 

(SoL 5:3). Det är valfritt för kommuner att ta ut en avgift för familjerådgivande 

samtal. Oförändrad nivå föreslås gälla för år 2020. 

 Avgift 2019  Avgift 2020 

Familjerådgivning  200 kr  200 kr 

 

Avgift för utbildning till blivande adoptivföräldrar 

Sedan den 1 januari 2005 ska den som vill adoptera ett barn från utlandet ha 

genomgått föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att 

ta emot ett utländskt barn för adoption. Oförändrad avgift föreslås för år 2020. 

  Avgift 2019  Avgift 2020 

Utbildning till 

blivande 

adoptivföräldrar  

1700 kr  1700 kr 

 

 


