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Avgifter inom 

handikappomsorgen 
För LSS-boende, daglig verksamhet, 
korttidsvistelse och familjehem. 

Vad kostar maten på LSS-boende? 
 
Hos de LSS-boenden som kommunen har möjlighet att erbjuda matabonnemang hos 

är priset per månad: 2 214 kronor (inklusive moms). I matabonnemanget ingår lunch 

vid besök hos daglig verksamhet. 
 

Priset är uträknat efter konsumentverkets riktvärde för livsmedelskostnader. 

Matabonnemanget betalas via faktura.  

 

Vad är bostadshyran på LSS-boende? 
 
Du som bor i en lägenhet i ett LSS-boende betalar hyra. Hyran för en lägenhet i ett 

LSS-boende varierar från 4 870 kronor till 7 134 kronor per månad beroende på 

vilken gruppbostad man bor på. I hyran ingår också tillgång till gemensamma 

utrymmen som kök, matsal och dagrum. 

 

Frånvaro LSS-boende 

 

Vid planerad frånvaro som meddelats sju dagar i förväg reduceras ersättning för mat 

från och med den 15:e dagen, vid matabonnemang. Avdraget dras av på matavgiften 

per dag och löpande under din frånvaro. Frånvaron ska vara sammanhängande. 

Hyresavgiften reduceras inte vid frånvaro. 
 

Vid sjukhusvistelse görs avdrag för matavgiften för de dagar du är frånvarande. In- 

och utskrivningsdag läggs ihop och räknas som en dag. 

 

Indexreglering  
 
Habiliteringsersättning och avgifter för kost är indexreglerade och bygger på 

prisbasbeloppet. Justering sker i februari varje år i anslutning till att prisbasbeloppet 

för det aktuella året fastställts. 

 

Prisbasbelopp 2022 = 48 300 kronor. 

 
Läs mer om avgifter 
 
Du kan läsa mer om ändrade avgifter på Götene kommuns hemsida: 

www.gotene.se/avgifterlss 

 

 

Kontaktuppgifter 
Avgiftshandläggare 

Telefon: 0511-38 62 51 

               0511-38 69 85 
 

www.gotene.se 
 

 

 

http://www.gotene.se/avgifterlss


 

 

Ingen ska orsakas merkostnader för sin funktionsnedsättning 
 

Ingen ska orsakas merkostnader för sin funktionsnedsättning. Däremot ska var och en efter egen 

förmåga bidra till sina kostnader.  
 

De avgifter som kan bli aktuella är fastställda i ”Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade” (LSS) paragraf 18-21. ”Kommunen ska se till att den enskilde får behålla 

tillräckliga medel för sina personliga behov”, LSS paragraf 19. Du kan läsa LSS-lagen på 

Sveriges Riksdags hemsida.  

 

Rådgivning och annat personligt stöd   
                        
Insatserna kan vara rådgivande och allmänt stödjande. De ges bland annat av kurator, psykolog, 

dietist, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut, förskolekonsulent med flera yrkesgrupper som 

kan behövas för att erbjuda ett fullgott stöd.  
 

Avsikten är inte att ge sjukvårdande behandling, rehabilitering eller insatser som faller inom 

tillämpningen av hälso- och sjukvårdslagen. Det gäller även den typ av social service som 

socialtjänsten erbjuder eller pedagogiska insatser som hör till undervisning. 

 

Korttidsvistelse 
 
Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att erbjuda miljöombyte och re-

kreation samtidigt som anhöriga kan bli avlösta i omvårdnadsarbetet. 
 

Avgift för kost i samband med korttidsvistelse betalas av den enskilde. Nedan finns prislistan: 

 
Frukost   16 kronor per måltid 
Lunch och middag  39 kronor per måltid 

Kvällsmål och mellanmål 19 kronor per måltid 

 

Resor vid korttidsvistelse betalas av den enskilde med undantag för resor mellan särskolan till 

korttidsvistelse – den kostnaden betalas av särskolan. Reducering av resekostnaderna kan ske 

efter särskild prövning. I vissa fall kan merkostnadsersättning för dem som har vårdbidrag eller 

handikappersättning utges av försäkringskassan. Se stycke om indexreglering,  

 
Korttidstillsyn 
 
Genom LSS får barn som är över tolv år och har funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför 

det egna hemmet: före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov 

(exempelvis sommarlov.) 

 

Avgift för kost i samband med korttidstillsyn betalas av den enskilde. Nedan 

finns prislistan: 

 
Frukost 16 kronor per måltid 

Lunch eller middag  39 kronor per måltid 

Kvällsmål eller mellanmål  19 kronor per måltid 
 

Resor till och från korttidstillsyn betalas av den enskilde med undantag för resor 

mellan särskolan till korttidstillsyn – den kostnaden betalas av särskolan. Reduce-

ring av resekostnaderna kan ske efter särskild prövning. I vissa fall kan 

merkostnadsersättning för dem som har vårdbidrag eller handikappersättning 

utges av försäkringskassan. Se stycke om indexreglering,  

 

Fritid och kultur 
 

Kostnader för fritids- och kulturella aktiviteter är sådant som den enskilde själv 

ska svara för. Dock inte kostnader för eventuella följeslagare som behövs för att 

kunna genomföra aktiviteter. 
 

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och 
ungdomar 
 

Om ditt barn blir placerat utanför hemmet i familjehem eller bostad med särskild 

service enligt LSS är du som vårdnadshavare fortfarande försörjningsskyldig. 

Detta innebär att vi kommer att göra en beräkning av din betalningsförmåga enlig 

de riktlinjer som finns. Avgiften kan dock aldrig bli högre än högsta beloppet för 

underhållsstöd. Avgift under 2022 är: 
 

1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år. 

1 723 kronor till och med månaden då barnet fyller 15 år. 

2 073 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.  
 

Avgiften tas ut per månad med avdrag för de dagar barnet vistats hemma. 

Avdraget beräknas utifrån den satta avgiften. 
 

Daglig verksamhet 
 
För sysselsättning på daglig verksamhet betalas en dag- eller timersättning ut. 

Idag är ersättningen för arbetsliknande uppgifter åtta kronor per timme där man 

jobbar max åtta timmar per dag. Om man inte har matabonnemang betalas en 

avgift för lunch på 46 kronor per måltid (inklusive moms). 

 

För resor under arbetad tid betalar den enskilde en kostnad på 27 kronor per resa. 

Vid tur och retur är kostnaden 54 kronor per dag. Maxavgiften är 530 kronor per 

månad.  

 
 


