Avgifter inom Social och omsorgsnämndens område
Bakgrund
Den dåvarande omsorgsnämnden beslutade 2018 att en översyn av avgifterna inom nämndens ansvarsområde skulle
göras. Översynen resulterade bl.a. i att nämnden beslutade om en årlig justering av avgifterna i enlighet med prisbasbeloppets förändring.
De avgifter som ska justeras inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde är kostavgifter i samband med LSSinsatser, avgift avseende kost och bostad för vuxna från 19 år vid vistelse på HVB/enskilda vårdhem med beslut enligt
LSS eller SoL, avgifter för familjerådgivning samt avgifter för utbildning för blivande adoptivföräldrar.
Prisbasbeloppet för 2019 har fastställts till 46 500 kr, vilket är en förändring med + 2,1 % jämfört med 2018. Prisbasbeloppet fastställs årligen av Regeringen. För 2020 fasställs beloppet senare under året.
Vilka avgifter som får tas ut av kommunen regleras av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), och
socialtjänstförordningen(SoF) .
Avgifterna föreslås för 2020 justeras utifrån prisbasbeloppets förändring med avrundning till jämt krontal.
Ett par avgifter förslås vara oförändrade utbildning för adoptionsföräldrar samt familjerådgivning
Avgifterna för alkohol och tobak föreslås vara oförändrade 2020 men därefter omprövas årligen

Legalitet
Kommunens möjligheter att ta ut avgift för exempelvis kost enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade,
18-20 §§ LSS. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnad. Avgifter för insatser enligt SoL regleras av
socialtjänstförordningen.

Avgifter i samband med LSS-instserna bostad med särskild service för vuxna,
daglig verksamhet, korttidsvistelse, samt korttdstillsyn för skolungdom över 12 år
Inga avgifter tas ut av den enskilde för stöd och service som ges vid olika LSS-insatser. I bostad med särskild service
betalar den enskilde för hyra och sin egen mat.
I de fall de boende äter vissa måltider gemensamtkan man antingen komma överens om hur mycket var och en ska bidra
med till mat, alternativt används de kostavgifter som social- och omsorgsnämnden har fastställt.
I daglig verksamhet kan den enskilde ta med egen lunch eller äta på något närliggande matställe. I de fall lunch tillagas i
den dagliga verksamheten används de kostavgifter som nämnden har beslutat om. Vi korttidsvistelse och korttidstillsyn
för skolungdom över 12 år faktureras för mellanmål, lunch och middag beroende på vilka måltider den enskilde äter.
För barn under tre år som har korttidsvistelse tas ingen avgift ut för kost. Avgifterna som tas ut för kost utgår från den
nivå som har fastställts av social- och omsorgsnämnden.

Avgifter vid boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar
Föräldrar har, enligt 7 kap 1 § föräldrabalken FB, var för sig, underhållsskyldighet gentemot sina barn.
Underhållsskyldigheten kvarstår tills barnet fyller 18 år eller till dess att han eller hon slutar gymnasiet, dock senast till
när barnet fyller 21 år.
Storleken på ersättningen från var och en av föräldrarna får maximalt uppgå till den nivå som motsvarar
underhållsbeloppet (6 kap. 2-4 §§ socialtjänstförordningen 2001:937). Beloppet ska omräknas varje år.
Ungdomar med aktivitetsersättning som går i skolan och bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt
9 § p 8 LSS betalar avgift för kost och boende. Motsvarande gäller om den unge av särskilda skäl bor kvar i barn- och
ungdomsboendet efter avslutat gymnasium och har aktivitetsersättning. Avgiften motsvarar högst 10 % av
prisbasbeloppet varav 6 % utgör boendekostnad och 4 % utgör kost.

Information
Särskild information kommer att lämnas till Överförmyndarenheten som ansvara för godmanskap och förvaltarskap i
kommunen.
När det gäller avgifter för familjerådgivning och för utbildning av blivande adoptivföräldrar ges information på
kommunens hemsida och via utföraren.

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/Kostavgift 3-5 år

Avgift 2018

Avgift 2019

Heldag

48

53

Frukost

9

9

Lunch

24

20

Kvällsmål/Middag

15

20

Mellanmål

10

5

LSS/Kostavgift från 16
år

Avgift 2018

Avgift 2019

Heldag

73

78

Frukost

12

11

Lunch

36

31

Kvällsmål/Middag

15

31

Mellanmål

10

5

Daglig verksamhet

Avgift 2018

Avgift 2019

Avgift 2020

Avgift 2020

Avgift 2020

Lunch

36

34

Kostavgift i bostad med
särskild service

Avgift 2018

Avgift 2019

Heldag

83

88

Frukost

12

15

Lunch

36

34

Kvällsmål/middag

25

34

Mellanmål

10

5

Avgift 2020

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.
Avgift för kost för barn från 3 år som bor i bostad med särskild service för barn och unga (gäller sedan den 1 mars 1996,
On § 310/95)
Avgiften differentieras med hänsyn till hur många dagar per månad barnet normalt vistas i bostaden. Vi bestående
förändring omprövas avgiftsklassen. Vid utflyttning erläggs avgift till och med utflyttningsdagen.

Avgift 2018
per
åldersgrupp
3-15 år

Avgift 2019
per
åldersgrupp
3-15 år

Upp till
65
och med
20 dagar

670 kr

700 kr

1 028 kr

1050 kr

21-25
dagar

80

831 kr

870 kr

1 264 kr

1325 kr

26-31
dagar

100

1 039 kr

1090 kr

1 582 kr

1660 kr

Närvaro

Avgifts
klass
%

Avgift 2020

Avgift 2018
per
åldersgrupp
16 år -

Avgift 2019 Avgift 2020
per
åldersgrupp
16 år

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 2018

Avgift 2019

Avgift för bostad

62 kr/dag

70 kr/dag

Avgift för kost

83 kr/dag

88 kr/dag

Avgift 2020

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 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. Linköpings kommun har tidigare tagit ut en avgift om 180 kr per par och samtal vilket från
2019 föreslås höjas till 200 kr per par och samtal. Oförändrad nivå 2020

Avgifter On

Avgift 2018

Avgift 2019

Avgift 2020

Familjerådgivning

180 kr

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. Det är valfritt för kommunen att
avgiftsbelägga utbildningen. I Linköping var avgiften för utbildning till blivande adoptivföräldrar 1 590 kr under 2018.
Denna förslås höjas under 2019 till 1700 kr. Oförändrad avgift föreslås för 2020

Utbildning till blivande
adoptivföräldrar

Avgift 2018

Avgift 2019

Avgift 2020

1590 kr

1700 kr

1700 kr

Avgifter för alkohol och tobak
Nämnden har det kommunala ansvaret för tillstånd och kontroll enligt, Alkohollag, Tobakslag, Lotterilag, Lag om
handel med vissa receptfria läkemedel samt Lag om anordnande av visst automatspel.
Alkoholhandläggarna på Social- och omsorgsförvaltningen handlägger bland annat stadigvarande och tillfälliga
serveringstillstånd, samt utövar tobakstillsyn och tillsyn över restaurangernas alkoholservering i Linköping. De har
också ansvar för kontroll av läkemedel och tillsyn av försäljning och servering av folköl. Alkoholhandläggarna arbetar
också på uppdrag i Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner vad gäller frågor rörande alkohollagen.

Serveringstillstånd för alkohol
Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt
Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning.
Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap;
exempelvis en förening eller i en festvåning.
Tillståndet kan vara permanent eller tillfälligt. Ansökan måste också göras när ett beviljat tillstånd ska ändras vad gäller
tid, serveringsyta, ägare etc.
För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serveringstillstånd bara får ges till den som kan visa att han
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.
Detta innebär bland annat
 att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
 att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
 att serveringsstället skall uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler
Serveringstillstånd - ansökningsavgifter (SEK)

Avgift 2018

Avgift 2019

Nyansökan/ägarskifte

11 000

11 000

Stadigvarande ändring i tillstånd

4 395

4 395

Tillfällig ändring i tillstånd

1 310

1 310

Tillfälligt tillstånd till allmänheten*

4 395

4 395

För varje ytterligare dag

1 105

1 105

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap**

875

875

Stadigvarande provsmakningstillstånd till allmänheten
för tillverkare

8 800

8 800

Tillfälligt provsmakningstillstånd till allmänheten för
partihandlare

4 395

4 395

För varje tillkommande partihandlare

1 105

1 105

För varje tillkommande dag

1 105

1 105

Cateringtillstånd till slutna sällskap

11 000

11 000

Gemensamt serveringsutrymme

4 395

4 395

Tillkommande tillståndshavare (tre el. fler)

1 105

1 105

Ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inom
tre månader från avslagsbeslut som enbart grundar sig
på tre underkända prov

5 500

5 500

*Vid avslag återbetalas 300 kr respektive 700 kr.
**Vid avslag återbetalas 100 kr

Tillsynsavgifter (SEK/år)

Avgift 2018

Avgift 2019

Fast avgift

0

0

Extra avgift för serveringstid efter kl. 01.00

3 000

3 000

För sen inlämning av restaurangrapport (tillämpas
fr.o.m. 2013)

1 000

1 000

0 – 50 000

3 000

3 000

50 001 – 250 000

4 000

4 000

250 001 – 500 000

5 000

5 000

500 001 – 750 000

6 000

6 000

750 001 – 1 000 000

7 000

7 000

1 000 001 – 2 000 000

8 000

8 000

2 000 001 – 3 000 000

9 000

9 000

3 000 001 – 4 000 000

10 000

10 000

4 000 001 – 5 000 000

11 000

11 000

5 000 001 – 6 000 000

12 000

12 000

6 000 001 – 7 000 000

13 000

13 000

7 000 001 – 8 000 000

14 000

14 000

8 000 001 – 9 000 000

15 000

15 000

9 000 001 – 10 000 000

16 000

16 000

>10 000 001

17 000

17 000

Årlig avgift baserad
på omsättningen av alkoholdrycker, kr Avgift kr

Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Om du säljer folköl eller e-cigaretter måste du anmäla detta till kommunen. Du ska även skicka med ett
egenkontrollprogram med anmälan. I Linköping är det Social- och omsorgsförvaltningen som har ansvar för att ta emot
anmälan. Anmälan om handel med receptfria läkemedel sker till läkemedelsverket.
Folköl
Bestämmelser om ölförsäljning finns i alkohollagen. För att sälja folköl krävs att man har en verksamhet som är
registrerad enligt livsmedelslagstiftningen. Affären måste ha ett brett matubud.
Försäljning av tobak
Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill sälja tobak. Du som redan anmält att du säljer
tobak får fortsätta din försäljning, men du måste senast den 31 oktober ansöka om tillstånd.
När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet
och eventuell tidigare brottslighet.
Den nya tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär i korthet:
 att tillstånd krävs för att sälja tobak
 att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
 rökfria utemiljöer

Avgifter för tobaksförsäljning (SEK)

Avgift 2018

Avgift 2019

Avgiften om stadigvarande försäljningstillstånd

-

5 000

Nytt fr o m
2019-07-01

Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

-

2 000

Nytt fr o m
2019-07-01

Stadigvarande ändring av försäljningstillstånd

-

2 000

Nytt fr o m
2019-07-01

Tillsynsavgifter (SEK/år)

Avgift 2018

Avgift 2019

Tobaksförsäljning

1 540

1 540

Försäljning av tobak och folköl

2 570

2 570

Försäljning av tobak och receptfria läkemedel

3 140

3 140

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

4 170

4 170

Avgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel (SEK/år)

Avgift 2018

Avgift 2019

Tobaksförsäljning

1 540

1 540

Folkölsförsäljning

1 540

1 540

Försäljning av receptfria läkemedel

1 600

1 600

Försäljning av tobak och folköl

2 570

2 570

Försäljning av tobak och receptfria läkemedel

3 140

3 140

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

3 140

3 140

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

4 170

4 170

Principer för prissättning
I tillsynsavgiften ingår i första hand den yttre tillsyn som görs av tillståndsenhetens alkoholhandläggare. Utöver detta
tillkommer en mängd andra arbetsuppgifter som ingår i tillsynen, detta kan även vara inre tillsyn eller förebyggande
tillsyn.
Prissättningen för ansöknings- och tillsynsavgifter baseras på en självkostnadskalkyl. I denna ingår kostnader för löner,
lokaler och kostnader knutna till verksamheten såsom t.ex. datorer och kontorsmaterial. Tillsynsavgiften är avsedd att
täcka alkoholhandläggarnas löner, administrationen och övriga kringkostnader. Detta omfattar bland annat; service till
den som är tillståndshavare, rådgivning, internutbildning, bevakning av rättsläget, utbildning i ansvarsfull
alkoholservering, administration, arkivering och diarieföring, samverkan och nätverkande med myndigheter samt andra
kommuner och instanser, inre tillsyn som fortlöpande innebär myndighetskontakter med Polismyndigheten,
Räddningstjänsten, Skatteverket, Kronofogden, Miljökontoret, Tullverket, Konsumentverket m.fl., inre tillsyn som
bevakar ekonomiska förhållanden, inre tillsyn av marknadsföring i t.ex. sociala medier.
Söderköpings, Valdermarviks och Åtvidabergs kommun ersätter Linköpings kommun med 30.000, 15 500 respektive
15 500 kr per månad, exklusive moms. Månadskostnaden faktureras i förskott halvårsvis. I kostnaden ingår
lönekostnad, utbildning, fortbildning, resekostnad samt övriga overheadkostnader för personer som utför uppdraget.
Priset justeras årligen utifrån inkomstbasbelopp samt antalet stadigvarande tillstånd per den 1 november. Inträffar
väsentliga förändringar av de förutsättningar som detta avtal bygger på äger parterna rätt att påkalla omförhandling för
justering av avtalets innehåll och kostnadsnivå.

Uppräkning
Ingen uppräkning av avgifter har gjorts sedan 1 april 2014.

