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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387), trädde i kraft den 

1 januari 1994. I lagen regleras bl.a. kommunernas rätt att ta ut avgifter. 
 

 
 

I anslutning till en insats får skäliga avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt 

kulturella aktiviteter. 

 

Kommunen får ta ut avgift av den som har pension i form av sjuk- eller aktivitetsersättning 

eller av den som har inkomst av motsvarande storlek (LSS 19 §). 

 

Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 

omvårdnaden då någon som är under 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna (LSS 20 

§). 

 

Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den 

enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. 

 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter av den enskilde efter grunder som kommunen själv 

bestämmer och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen 

(KL 2 kap 5-6 §§). Kommunfullmäktige kan fastställa taxor för de olika insatserna. 
 

 
 

Beslut om lagligheten av kommunens beslut om avgiftstaxor kan överklagas av 

kommunmedlem. Överklagan görs till förvaltningsrätten. (KL 15 kap 1-2 §§) 
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Avgifter för måltider räknas upp utefter konsumentverkets kostnadsberäkningar, KPI 

(Konsumentprisindex) och prisbasbelopp. 

 
Avgift för barn och ungdomar under 18 år tas ut vid 

• Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

• Korttidsvistelse 

• Korttidstillsyn 

• Lägervistelse 

 
Avgift för barn som fyllt 18 år samt vuxna tas ut vid 

• Familjehem eller Bostad med särskild service för barn och ungdomar, för ungdomar 

som fyllt 18 år utan egen inkomst 

• Familjehem eller Bostad med särskild service för barn och ungdomar, för ungdomar 

som fyllt 18 år med egen inkomst 

• Korttidsvistelse 

• Korttidstillsyn 

• Lägervistelse 
 
 

Avgift vid fritidsresor med verksamhetens/Individ- och familjeförvaltningens bilar och bussar 

tas ut enligt nedan: 

 

• Den enskilde skall i första hand använda sig av allmänna kommunikationsmedel. 

• Vid behov av att personal medföljer på resan och efter att enhetschefen gett sitt 

godkännande står kommunen för personalens kostnad. 

• I andra hand skall färdtjänst användas av den enskilde. Har den enskilde ledsagare 

beviljad i färdtjänstintyget inkluderas kostnaden för ledsagaren i resekostnaden den 

enskilde erlägger. Vid längre resor som inte omfattas av färdtjänstens 

upptagningsområde skall riksfärdtjänst användas. Samma regler gäller för ledsagare 

enligt riksfärdtjänst som för färdtjänst. 

• För personer som reser i kommunens bilar/bussar är kostnaden för den enskilde 30 kr 

per påbörjad mil. Är man flera delas kostnaden per mil av antal resande. Kostnaden 

debiteras den enskilde månadsvis av kommunen. 

• Efter godkännande av enhetschef kan resa med personalens egna bilar ske i 

undantagsfall. Personalen erhåller då bilersättning från kommunens enligt gällande 

avtal. Den enskildes kostnad för resan är då 30 kr per påbörjad mil. Är man fler delas 

kostnaden per mil av antal resande. Kostnaden debiteras den enskilde månadsvis av 

kommunen. 
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• De handikapbussar som finns inom Individ och familjeförvaltningen ska i första hand 

användas till transporter av personer med rörelsenedsättningar eller på grund av 

speciella säkerhetsskäl. 

• Handikappsbussarna ska prioriteras för gruppresor. 
 

 
 

 

Avgift för alla typer av trygghetslarm i ordinärt boende uttas med belopp per månad 

motsvarande den kommunala självkostnaden för en timma. Avgiften är 353 kr per månad. 

Avgift uttages från installationsdag till återlämnandedag. Beloppet justeras årligen utifrån 

Konsumentprisindex. 
 
 

Individ- och familjeförvaltningen debiterar kunden för förlorat larmtillbehör. 

Larmknapp 444 kr 

Armband 89 kr 

Halsband 137 kr 

Ej återlämnat larm 1 913 kr. Priserna inkluderar moms med 25 %. 
 
 

Levereras till den som beviljats insatsen Matdistribution. Avser det pris den enskilde 

betalar för matdistribution. Beloppet justeras årligen utifrån    Konsumentprisindex. 

 
Måltidspris för 2023, 75:73 kr per portion 

 

 
Individ- och familjeförvaltningens självkostnadspris för köp av kost av måltidsservice 

utgör grunden för abonnemangspriset. I de fall näringsdryck eller sondmat används 

jämställs det med ordinarie måltidspris. Beloppet justeras årligen utifrån    

Konsumentprisindex. 

 
Måltidspriserna för helinackordering/abonnemangspris är per månad 4 803 kr för år 2023. 

 
Måltider Kronor 

Frukost 31,08 

Lunch 64,81 

Kvällsmål 32,32 

Kaffe (x2) 15,97 

Dagsportion 160,09 
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Dagsportion x 30 4 803,00 
 

 

 

 

 

  
 

Måltidspris för lunch på daglig verksamhet, 64:81 kr. 
 
 

 
För brukare boende vid boendestöd levereras middag och kvällsmat i kantiner. 

Middag 75:73 kr och kvällsmat 32:32 kr. 
 
 

 

Avgiften baseras på hur många kalorier brukaren har blivit ordinerad. 

Patientens egenavgift/månad exklusive frakt. 

 

 

• Avgift för helinackordering, 169,23 kr/dygn. Avgiften justeras årligen utifrån 

Konsumentprisindex.  

• Ankomst- och hemresedag räknas som dag 

• Vid vistelse på sjukhus betalas ingen avgift till Individ- och familjeförvaltningen 

• Den enskilde betalar själv för kostnader för läkarvård, medicin, tandvård och sjukresor 

 
 

 

 

Avgift för transport av avliden vid bostad med särskild service till kylrum debiteras 

dödsboet i de fall då inte någon dödsbodelägare/anhörig finns som har övertagit ansvaret. 

Avgiften är 1975 kr enligt avtal med Nybro Begravningsbyrå. För tillgänglighet mellan 

17.00-08.00 görs ett påslag med 30%. 
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Nybro kommun använder datorstöd för handläggning av avgifter. Kommunen värnar 

dina personuppgifter och din integritet i enlighet med gällande lagstiftning. Ytterligare 

information om behandling av personuppgifter hittar du på www.nybro.se och kan 

lämnas av kommunens dataskyddsombud via e-post dataskyddsombudet@nybro.se 

eller på telefon 0481-450 00. 

http://www.nybro.se/
mailto:dataskyddsombudet@nybro.se
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Uppräknat efter Konsumentprisindex oktober 2022 

a) Barn och ungdomar under 18 år 

 

Insats: Bostad med särskild service för barn och ungdomar 

Åldersgrupp Frukost Lunch Middag Mellanmål 

2 - 5 år 9 kr 13 kr 13 kr 6 kr 

6 - 9 år 12 kr 19 kr 19 kr 8 kr 

10 - 13 år 12 kr 25 kr 25 kr 10 kr 

14 - 17 år 19 kr 29 kr 29 kr 11 kr 

 

 

Korttidsvistelse - Gäller LSS Barnverkställighet Stjärnan, 
Insats: Hantverkaren samt stödfamiljer 

 

Åldersgrupp Frukost Lunch Middag Mellanmål Förbrukningsartiklar* 

2 - 5 år 9 kr 13 kr 13 kr 6 kr 4 kr per dag 

6 - 9 år 12 kr 19 kr 19 kr 7 kr 4 kr per dag 

10 - 13 år 16 kr 25 kr 25 kr 10 kr 4 kr per dag 

14 - 17 år 19 kr 29 kr 29 kr 11 kr 4 kr per dag 

* Tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper etc.   

 

 

Insats: Korttidstillsyn - Mejeriet samt på Hanemålaskolan 
 

Åldersgrupp 

13 år 

14 - 17 år 

Frukost 

16 kr 

19 kr 

Lunch 

25 kr 

29 kr 

Mellanmål 

10r 

11kr 

 

 

 

 
b) Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna 

 

Ungdomar som fyllt 18 år utan egna inkomster 

Familjehem eller Bostad med särskild service för barn och 
Insats: ungdomar 

 

Åldersgrupp 

18 - 30 år 

Frukost 

20 kr 

Lunch 

33 kr 

Middag Mellanmål 

32 kr 12 kr 

Kostnad för mat / dygn 

75 kr 

83 kr 

Åldersgrupp 

10 - 13 år 

14 - 17 år 

Lägervistelse Insats: 
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Ungdomar som fyllt 18 år med egna inkomster 

Familjehem eller Bostad med särskild service för barn och 
Insats: ungdomar 

Åldersgrupp 

18 - 30 år 

Frukost 

20 kr 

Lunch 

33 kr 

Middag Mellanmål 

32 kr 12 kr 

Boendekostnad 

2 187 kr per månad 

 

 

Insats: Korttidsvistelse 

Åldersgrupp Frukost Lunch Middag Mellanmål  

18 - 30 år 20 kr 32 kr 32 kr 12 kr 4 kr per dag 

31 - 60 år 19 kr 30 kr 30 kr 12 kr 4 kr per dag 

Förbrukningsartiklar: Tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper etc.  

Sänglinne/Handdukar  

 

 

Insats: Korttidstillsyn 

Åldersgrupp 

18 - 21 år 

Frukost 

20 kr 

Lunch 

32 kr 

Mellanmål 

12 kr 

 

 

 

 
 

c) Sond-/Näringsdryck 
 

Insats: Sond-/Näringsdryck 

Sondmat alternativt näringsdryck 

Energinivå/Dag 

 
Avgift per månad 

0 - 400 kcal 168 kr 

401 - 800 kcal 407 kr 

801 - 1300 kcal 766 kr 

1301 - 1800 kcal 1 165 kr 

1801 - 2300 kcal 1 564 kr 

> 2301 kcal 1 963 kr 

 

Kostnad för mat / dygn 

109 kr 

103 kr 

Åldersgrupp 

18 - 30 år 

31 - 60 år 

Lägervistelse Insats: 


