Social och omsorgsnämndens avgifter
för kost och boende vid insatser med
stöd av LSS och SoL
1. 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
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 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
Omvårdnad

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

4. 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

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
Lunch

Avgift 2021
35 kr

6. 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.

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

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 avliden från kommunens särskilda
boenden
Avgift 2021
Transport av avliden

156 kr

12. 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

200 kr

13. 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

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
2021

Avgift
2022

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

Tillsynsavgifter (SEK/år)

Avgift
2021

Avgift
2022

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

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

Årlig avgift baserad

på omsättningen av alkoholdrycker, kr Avgift
kr
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

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
2021

Avgift
2022

Avgiften om stadigvarande
försäljningstillstånd

5000

5 000

Nytt fr
om
201907-01

Ansökan om tillfälligt
försäljningstillstånd

2000

2 000

Nytt fr
om
201907-01

Stadigvarande ändring av
försäljningstillstånd

2000

2 000

Nytt fr
om
201907-01

Tillsynsavgifter (SEK/år)

Avgift
2021

Avgift
2022

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
2021

Avgift
2022

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, Valdemarsviks 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.

