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1

Kostavgift för bostad med särskild
service för vuxna med stöd av SoL och
LSS

Kostavgift för bostad med särskild service för
vuxna med stöd av SoL och LSS

För vuxna personer som bor i bostad med särskild service tar kommunen inte ut
någon avgift för boendet. Huvudregeln är istället att den enskilde betalar hyra
och sin egen mat.
Kommunen tar ut en kostavgift för de fall den enskilde väljer att äta en eller flera
måltider genom boendets försorg (8 kap. 2 § SoL).
Avgift för kost i bostad med
särskild service, vuxna

Avgift 2021

Heldag

89 kr

Frukost

15 kr

Lunch

35 kr

Kvällsmål/middag

35 kr

Mellanmål

5 kr

Undantag för unga vuxna som går i skolan
Från föräldrar till unga som fyllt 18 år men inte 21 år och som fortfarande går i
skolan tar kommunen ut en omkostnadsavgift för vård utom det egna hemmet
som beviljats med stöd av SoL (7 kap. 1 § FB). I omkostnadsavgiften ingår avgift
för kost. Se nedan under punkt 2 för beräkning av omkostnadsavgiften.
Från föräldrar till unga som har fyllt 18 år och har beslut om familjehem eller
bostad med särskild service med stöd av LSS (9 § 8 p, 9 § 9 p LSS) tar
kommunen inte ut några avgifter. Fr.o.m. 18-årsdagen är det istället den unge
själv som ska betala avgift om den unge har en egen inkomst. Eftersom
aktivitetsersättning tidigast betalas ut fr.o.m. juli det år den unge fyller 19 år
uppstår ett glapp då ingen avgift tas ut (19 och 21 §§ LSS). För unga vuxna
som fortfarande går i skolan och som bor i bostad med särskild service för unga
eller familjehem tar kommunen ut en omkostnadsavgift. I omkostnadsavgiften
ingår avgift för kost. Se nedan under punkt 2 för beräkning av
omkostnadsavgiften.

2

Omkostnadsavgift för barn under 18 år som
behöver bo utanför föräldrahemmet i familjehem
eller bostad med särskild service

För barn under 18 år som stadigvarande bor i bostad med särskild service enligt
9 § 8 p LSS är båda föräldrarna enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning
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Avgift för vuxna för tillfälligt boende och
korttidshem enligt SoL

bidra till kommunens omkostnader. Linköpings kommun tar ut en
omkostnadsavgift av föräldrarna (s.k. föräldraavgift) som ska täcka samtliga
omkostnader inklusive kost. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra
med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta
underhållsbeloppet enligt 18 kap. 20 § SFB, för närvarande 1 573 kr i månaden
till och med månaden barnet fyller 11 år, 1723 kr i månaden från och med
månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller
15 år, och 2 073 kr i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt
15 år.
Motsvarande gäller för barn som har placerats i annat hem än det egna med stöd
av SoL (8 kap. 1 § 2 st SoL).
Inga ytterligare avgifter tas ut.

3

Avgift för vuxna för tillfälligt boende och
korttidshem enligt SoL

Linköpings kommun tillämpar en fast avgift för omvårdnad som ej är av
behandlingskaraktär för tillfälligt boende eller korttidshem som beviljats med
stöd av 4 kap 1 § SoL. Den fasta avgiften ska gälla för beslut som verkställs både
inom Linköpings kommun och vid externa placeringar.
Avgift för omvårdnad för tillfälligt Avgift 2021
boende och korttidshem, vuxna
Per dygn

71 kr

Kommunen tar ut en kostavgift för de fall den enskilde väljer att äta en eller flera
måltider genom boendets försorg. (8 kap. 2 § SoL)
Avgift för kost för tillfälligt boende
och korttidshem, vuxna

Avgift 2021

Heldag

89 kr

Frukost

15 kr

Lunch

35 kr

Kvällsmål/middag

35 kr

Mellanmål

5 kr
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4

Avgift för barn och vuxna för
korttidsvistelse utanför hemmet enligt
LSS

Avgift för barn och vuxna för korttidsvistelse
utanför hemmet enligt LSS

Insatsen medför ingen omvårdnadsavgift. Kostnader för resor till och från
korttidsvistelsen samt avgift för kost betalas dock av den enskilde/föräldrar.
Avgift för kost 0-12 år

Avgift 2021

Heldag

54 kr

Frukost

9 kr

Lunch

20 kr

Kvällsmål/Middag

20 kr

Mellanmål

5 kr

Avgift för kost 13-17 år

Avgift 2021

Heldag

79 kr

Frukost

11 kr

Lunch

32 kr

Kvällsmål/Middag

32 kr

Mellanmål

5 kr

Avgift för kost vuxna

Avgift 2021

Heldag

89 kr

Frukost

15 kr

Lunch

35 kr

Kvällsmål/middag

35 kr

Mellanmål

5 kr
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5

Daglig verksamhet (9 § 10 p LSS)

Insatsen medför ingen omvårdnadsavgift. Kostnader för resor till och från daglig
verksamhet betalas dock av den enskilde.
Den enskilde ska kunna värma medhavd mat vid deltagande i daglig verksamhet.
Där mat tillagas som en del av dagverksamheten betalar den enskilde en avgift
för kost enligt nedan.
Avgift för kost daglig verksamhet

Avgift 2021

Lunch

6

35 kr

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov (9 § 7 p LSS)

För korttidstillsyn för skolungdom över 12 år betalar barnets föräldrar ingen
omvårdnadsavgift, däremot tas en avgift för kost ut.
Avgift för kost

Avgift 2021

Heldag

79 kr

Frukost

11 kr

Lunch

32 kr

Kvällsmål/Middag

32 kr

Mellanmål

5 kr

7

Koloni- eller lägervistelse samt annan verksamhet
under lov som kommunen tillhandahåller enligt 15 §
LSS

Denna verksamhet erbjuds utan beslut enligt LSS, för närvarande erbjuds
verksamheten av Leanlink LSS Funktionsstöd på uppdrag av social- och
omsorgsnämnden. Vid deltagande i denna verksamhet betalar den
enskilde/föräldrar ingen omvårdnadsavgift däremot tas avgift ut för kost enligt
nedan. Därutöver står den enskilde/föräldrar för resor, entréer m.m. till
självkostnadspris.
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Fritidsverksamhet och kulturella
aktiviteter för barn och vuxna

Avgift för kost 0-12 år

Avgift 2021

Heldag

54 kr

Frukost

9 kr

Lunch

20 kr

Kvällsmål/Middag

20 kr

Mellanmål

5 kr

Avgift för kost 13-17 år

Avgift 2021

Heldag

79 kr

Frukost

11 kr

Lunch

32 kr

Kvällsmål/Middag

32 kr

Mellanmål

5 kr

8

Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för barn
och vuxna

Vid övriga fritids- och kulturaktiviteter betalar den enskilde sina egna kostnader.
I samband med deltagande i Leanlink LSS Funktionsstöd fritidsverksamhet
betalar den enskilde ett självkostnadspris.

9

Semesterresor för vuxna

Vid deltagande i denna verksamhet betalar den enskilde ingen omvårdnadsavgift
däremot tas avgift ut för kost enligt nedan samt för resor, entréer, logi m.m. till
självkostnadspris.
Avgift för kost i bostad med
särskild service, vuxna

Avgift 2021

Heldag

89 kr

Frukost

15 kr
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Avgift vid tidsbegränsad placering på
HVB, externa placeringar eller
familjehem för vuxna personer

Lunch

35 kr

Kvällsmål/middag

35 kr

Mellanmål

5 kr

10

Avgift vid tidsbegränsad placering på HVB, externa
placeringar eller familjehem för vuxna personer

För tidsbegränsad placering på HVB, extern placering, eller placering i
familjehem för vuxna personer i behov av vård, rehabilitering och behandling på
grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel tas en
ersättning om 80 kr per dag ut (6 kap 1 § SoF).

11

Avgift avseende transport av avlider från
kommunens särskilda boenden
Avgift 2021

Transport av avliden

12

156 kr

Avgift för familjerådgivning

Kommunen tar ut en avgift för familjerådgivning, genom kommunens försorg
eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare (8 kap. 2 § SoL).
Avgift 2021
Familjerådgivning

13

200 kr

Avgift för utbildning till blivande adoptivföräldrar

Kommunen tar ut en avgift för föräldrautbildning inför adoption. (8 kap. 2 §
SoL)
Avgift 2021
Utbildning till blivande
adoptivföräldrar

1700 kr
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Avgift för utbildning till blivande
adoptivföräldrar

