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Bildningsförvaltningen informerar om 

 

AVGIFTER INOM LSS barn och ungdom (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-12, §134. 

 

Måltider – gäller ledsagarservice/korttidsvistelse/korttidstillsyn 
 

Frukost 30:- 

Middag 55:- 

Kvällsmat 30:- 

Per dag 115:- 

 

Mellanmål för barn/ungdomar över 12 år vid korttidstillsyn 30:- (skoldagar). 

 

 

Regler vid resor och fritidsaktiviteter 
 

Vid ledsagning: 

Transporter ingår inte i ledsagning. Om den enskilde inte kan ta sig till aktiviteten 

på grund av sitt funktionshinder får den enskilde ansöka om färdtjänst. 

(Görs hos KLT) 

 

Kostnader för entréer, mat mm står den enskilde för själv. 

 

Vid korttidsvistelse: t ex  på Kotten 

Varje aktivitet utanför Kotten som kostar står man själv för t ex inträde, biljetter 

mm. 

 

Vid korttidstillsyn: 

Varje aktivitet utanför Kotten som kostar står man själv för t ex inträde, biljetter 

mm . 

 

 

Läger / längre resor 
 

Till varje läger eller en- eller flerdagarsresa ska en ansökan lämnas till LSS- 

handläggaren. Handläggaren gör en bedömning i varje enskilt fall. 

Vid läger betalar den enskilde själv egenavgiften. Vid en- till flerdagarsresa betalar 

den enskilde själv kostnaden för mat, resor och aktiviteter. 

 

 

BILDNINGSKONTORET 

Box 100 

361 22  EMMABODA 

http://www.emmaboda.se/


 

Ersättning till kontaktperson och kontakt-/stödfamilj som 

korttidsvistelse enligt LSS 
 

Sveriges kommuner och landsting SKL har utfärdat rekommendationer avseende 

omkostnads-ersättning samt förslag till beräkningssätt och storlek på 

arvodesersättning för kontaktpersoner och kontakt-/stödfamiljer. Ersättningarna 

grundas på basbeloppet.  

 

 

 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar  (LSS § 9:8) 

 
Insatsen är avsedd för barn och ungdomar med behov av speciellt stöd – oftast 

komplicerade omvårdnadsbehov, som trots olika stödinsatser inte kan bo hos 

föräldrarna. 

 

1. Ej pensionsberättigade barn och ungdomar 

 

Avgifter för barn i den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan, som 

vistas i bostad med särskild service för barn och ungdomar, beräknas efter taxan 

för måltider i samband med korttidsvistelse. Vårdnadshavaren svarar för fritids-

resor och övriga personliga omkostnader. 

 

2. Pensionsberättigad person 

 

Den boende betalar den faktiska kostnaden för hyra och mat, samt för del i 

telefon- och TV-avgift. Den boende betalar också för sina fritidsresor och 

övriga omkostnader. 

 
 

 

I de fall där vi köper tjänster från/i andra kommuner följs deras taxor. 
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