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Barn- och ungdomsnämnden 

Justering av avgifter i samband med LSS-insatser 

Förslag till beslut 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att enskild ska erlägga avgift för matkostnad med 70 kronor per heldag och 35 kr per halvdag 
vid insatsen korttidsvistelse utanför hemmet och bostad med särskild service, 

att enskild ska erlägga avgift för mellanmål och lunch under lov, med 300 kronor i månaden 
vid insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 

att förälder t i l l barn och ungdom under 18 år som får omvårdnad i annat hem är det egna 
i skälig utsträckning enligt 20 § LSS ska bidra t i l l kommunens kostnader för om
vårdnaden, 

att enskild från 17 år ska erlägga hemsjukvårds avgift, samt 

att ovan avgifter gäller från och med 1 augusti 2012. 

Ärendet 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för måltid i anslutning t i l l LSS-insatser. Avgiften ska vara 
skälig och får inte överstiga kommunens självkostnad. Vidare är föräldrar t i l l barn och 
ungdomar under 18 år som får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS skyldiga 
att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära 
underhållsbidrag som avser barnet. 

Nämnden fattade beslut i december 2003 om att måltidsavgifter skulle tas ut av den enskilde 
då den erhåller insatser. Redovisningen av Sveriges kommuner och landstings (SKL) 
jämförelseprojekt Tumstocken (2009-09-24), visade att Uppsala kommuns måltidsersättning 
låg en tredjedel lägre i jämförelse än vad de andra kommunerna (Lund, Upplands, Väsby, 
Tierp, Sigtuna och Strängnäs) tar ut av den enskilde. 

Kontorets förslag är att den som har insatsen korttidsvistelse (korttidsboende, stödfamilj, 
helgverksamhet) ska erlägga avgift för mat med 70 kronor per heldag och 35 kr per halvdag 
(år 2003 var det 41 kr alternativt 29 kr). Vid sjukfrånvaro och planerad frånvaro utgår ingen 
ersättning. 
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Vidare föreslås att enskild med insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år ska betala 
mellanmålsavgift med 300 kronor i månaden (år 2003 var det 100 kr). För den som svarar för 
egen kost i form av näringslösning (sondmatning) tas ingen avgift ut. Kostavdrag medges 
endast för frånvarodagar utöver två hela sammanhängande dygn. 

Föräldrars ersättning t i l l kommunen för barn och ungdomar under 18 år som har meddelats 
insatserna familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS kommer att beräknas i 
enlighet med kommunförbundets cirkulär 1999:135 (högsta belopp är för närvarande 1 273 kr 
per månad och per förälder). 

Kommunen har rätt att ta ut hemsjukvårdsavgift för personer fyllda 17 år som erhåller stöd 
enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) och förbehållsbeloppet beräloias på samma sätt som 
för övriga personer. 
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