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Avgifter för personer med beslut om boende 
med särskild service 
 
Avgifter för personer med beslut om boende med särskild service enligt 9 § punkterna 8 
och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Skäliga avgifter får tas för bostad, kost, 
fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Personer som beviljats insats enligt LSS ska 
inte betala för omvårdnad.  
 
Kommunen kan ta ut en skälig avgift för mat, aktiviteter samt hyra om dessa ingår i det 
belopp som kommunen erlägger för boendet. Betalar den enskilde själv direkt dessa 
kostnader så föreligger ingen avgift från kommunen. 
 
Hyra eller avgift för bostad med särskild service enl. LSS 
 
Hyreslagen har enligt praxis i princip ansetts vara tillämplig vid upplåtelse av lägenhet. Ett 
skriftligt hyresavtal måste också finnas för att en bostad i särskilt boende ska anses vara 
upplåten enligt hyreslagen. I sådant fall har den enskilde möjlighet att ansöka om 
bostadstillägg hos Försäkringskassan.  
 
I det fall hyresavtal saknas för boende så tar kommunen ut avgift för boendet. Avgiften för 
bostad med särskild service som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en tolftedel 
av 0,50 gånger prisbasbeloppet. För år 2011 motsvarar det 1 773 kr per månad.  
 
Avgift för mat och aktiviteter i samband med placering på 
vårdhem/internat el. dyl. 
 
Matkostnad debiteras den enskilde per närvarodag med det belopp som verksamheten 
fastställt som självkostnad. Dock är maxbeloppet samma belopp som fastställs för 
Karlshamns kommuns särskilda boende inom äldreomsorgen varje år som helkosttaxa. År 
2011 är denna maxavgift 109 kr per dag.  
 
Avgift för aktiviteter om kommunen betalar sådant till verksamheten uttas med beräknat 
belopp per närvarodag. I normalfallet skall den enskilde själv till fullo stå för sina 
kostnader. I det fall kommunen står arrangerar aktiviteten tas självkostnadspriset ut av den 
enskilde i sin helhet.  
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Ersättning för barn och ungdomar 
 
Föräldrar har, var för sig, försörjningsskyldighet gentemot sina barn. När barn är 
dygnetruntplacerade ska föräldrarna bidra till kommunens kostnader för vården. Detta 
gäller oavsett om placeringen skett med stöd av SoL eller LSS. Ersättningen bestäms efter 
samma grunder som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av 
föräldrarna enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken (SFB) avseende underhållsstöd.  
 
När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. 
Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet gentemot den unge om ungdomen 
fortfarande går i skola. Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när den unge beviljas 
aktivitetsersättning enligt 33-36 kap. SFB.  
 
 

 Boende Mat Aktiviteter 
Personer under 18 år  Faktisk kostnad delat per förälder dock max 

underhållsstöd (1 273 kr för 2011) per förälder. 
Fakturering sker till förälder.  

Personer över 18 år 
som fortfarande går i 
skola utan egen 
inkomst (föräldrar är 
underhållsskyldiga) 

 Faktisk kostnad delat per förälder dock max 
underhållsstöd (1 273 kr för 2011) per förälder. 
Fakturering sker till den enskilde personen ej 
förälder även om förälder har 
underhållsskyldighet.  

Personer över 18 år 
som fortfarande går i 
skola med egen 
inkomst 

Faktisk hyreskostnad 
där hyresavtal 
föreligger eller 
boendeavgift 1773 
kr/mån under 2011 

Faktisk kostnad dock 
max 109 kr (2011) per 
dag för helkost 

Faktisk kostnad 

Personer över 18 år Faktisk hyreskostnad 
där hyresavtal 
föreligger eller 
boendeavgift 1773 
kr/mån under 2011 

Faktisk kostnad dock 
max 109 kr (2011) per 
dag för helkost 

Faktisk kostnad 
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