
 

 

Hyran varierar för olika lägenheter och regleras enligt hyreslagen. 
Det finns ett avgiftstak som motsvarar maxbeloppet man kan söka 
bostadsbidrag/tillägg för, vilket görs hos Försäkringskassan (under 
65 år) eller Pensionsmyndigheten (över 65 år). 
 
Avgift för bostad som inte omfattas av hyreslagen är 2229 kr/mån. 
 

För fritidsresor tas ut en kostnad på 30 kr/mil.  
Denna kostnad delas med antal resenärer. 
 

Vill man köpa måltid på dagverksamheten tas kostnad ut enligt 
följande: 
 

Lunch 53 kr 
 

Kostnader för kultur- och fritidsaktiviteter bekostas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 
 

Har du frågor gällande avgifter och kostnader eller vill ändra 
faktureringsadress kontakta: 
 
Ulrika Videdal 0533-68 16 97 
Ulrika Karlsson 0533-68 16 81 

 



För barn och unga som får omvårdnad i ett annat hem än det egna 
föräldrahemmet enligt LSS § 9.8. 
 
Upp till 18 år 
För placerat barn upp till 18 års ålder tas en föräldraavgift ut av vardera 
föräldern. Ersättningsbeloppet räknas fram individuellt för vara och en 
av föräldrarna utifrån senast taxerad inkomst samt antal barn man är 
försörjningsskyldig för. Maxavgifter för respektive förälder: 
 
 Upp till 7 år 7-14 år 15-18 år 
Avgift per månad 1673 kr  1823 kr 2223 kr 
Avgift per dygn 56 kr  61 kr 74 kr 
 
18 år och uppåt 
Ungdom 18-21 år som fortsatt går i skolan betalar en avgift för kost 
enligt nedan.  De som har egen inkomst betalar även hyra.                                                                       
 
För ungdomar över 18 år som inte går i skolan betalar, om man har 
egen inkomst, för kost enligt nedan samt hyra. 
 
 18-30 år    18-30 år  
               (exklusive lunch vardagar) 

Avgift per månad 3040 kr 2350 kr  
Avgift per dygn 101 kr 78 kr  
 
Resor till och från boendet bekostas av brukaren/vårdnadshavaren. 

För skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
skoldagen samt under lov enligt § 9.7 LSS. 
 

Matkostnader tas ut enligt följande: 
 

   12-17 år    18-21 år  
Frukost 17 kr 20 kr  
Lunch/middag 25 kr 30 kr 
Mellanmål 8 kr 10 kr  
 
Resor till och från korttidstillsynen bekostas av vårdnadshavaren. 
 

  
Utanför det egna hemmet enligt § 9.6 LSS. Omfattar även lägervistelse. 
 

Matkostnader tas ut enligt följande: 
För barn och ungdomar som går i skolan tas avgift ut för kost  
upp till 21 års ålder.                                                                       
För ungdomar över 18 år som inte går i skolan tas avgift ut för kost om 
de har egen inkomst. 
 

    2-11 år   12-17 år   18 år och uppåt 
Frukost 12 kr 17 kr 20 kr 
Lunch/middag 18 kr 25 kr 30 kr 
Mellanmål 6 kr 8 kr 10 kr 
 
 

Resor till och från korttidsvistelse samt lägervistelse bekostas av 
brukaren/vårdnadshavaren. 

 

För kost på boenden där man lagar gemensamma måltider tas kostnad 
ut enligt följande: 
 

Frukost 15 kr 
Lunch/middag 30 kr 
Mellanmål/fika 5 kr 


