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Reviderande instans Socialnämnden   
Beslutsinstans:  Diarienummer: 22/SN 0180 
Datum: 2022-12-14 Paragraf: §190 

    

Taxa för kost inom funktionshinderomsorgen 
LSS och SoL 
§ 1 Principer för kostnadsberäkning 
Avgifter för mat inom funktionshinderomsorgen LSS1 och SoL2 ska utgå i nivå med 
kommunens självkostnad för mat. Konsumentverkets beräknade matkostnader används 
som utgångspunkt vid denna beräkning. Avgifterna gäller även för korttidsvistelse och 
korttidstillsyn enligt SoL för barn och unga.  

För mat som ingår inom ramen för insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn 
och unga beräknas en åldersindelad avgift efter ett genomsnitt av Konsumentverkets 
belopp för pojkar och flickor. Följande åldersgruppering och månadsbelopp ligger till 
grund för taxan. I tabellen nedan visas ett exempel på en månad med 30 dagar.  

 Åldersgrupp Månadsbelopp Månadsbelopp +4% 

1 2 – 5 år 1510 kr 1 570 kr 

2 6 – 9 år 2 190 kr 2 278 kr 

3 10 – 13 år 2 750 kr 2 860 kr 

4 14 – 17 år 3 310 kr  3 442 kr 

5 18 → 3 525 kr 3 666 kr 

Konsumentverket använder följande schablonfördelning av kostnaderna för olika måltider: 
frukost 20 %, huvudmål 40 %, mellanmål 10 %, kvällsmål 30 %. 

Aktuella matkostnader för vuxna baseras på genomsnittet för män och kvinnor i 
åldersgrupperna 18 - 60 år med avrundning till närmaste hela krontal. 

Tillägg för förbrukningsartiklar görs med 4 % på avgift för matkostnader. Som 
förbrukningsartiklar räknas artiklar för tillagning, förvaring och rengöring.  

Avgifterna är desamma för sondnäring/näringsdryck som för ordinarie mat.  

 

                                                 
 
1 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
2 Socialtjänstlagen (2001:453) 
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§ 2 Avgift för mat vid insatserna korttidsvistelse eller 
korttidstillsyn – barn/unga/vuxna enligt LSS och SoL 
Ålder Måltid Avgift 

2 - 5 år  Heldag inkl. mellanmål 52,33 kr 

 Frukost  10,47 kr 

 Lunch/huvudmål   20,93 kr 

 Mellanmål 5,23 kr 

 Middag 15,70 kr 

6 - 9 år  Heldag inkl. mellanmål 75,93 kr 

 Frukost  15,19 kr 

 Lunch/huvudmål  30,37 kr 

 Mellanmål 7,60 kr 

 Middag 22,79 kr 

10 - 13 år  Heldag inkl. mellanmål 95,33 kr 

 Frukost  19,07 kr 

 Lunch/huvudmål  38,13 kr 

 Mellanmål 9,53 kr 

 Middag 28,60 kr 

14 – 17 år Heldag inkl. mellanmål  114,73 kr 

 Frukost  22,95 kr 

 Lunch/huvudmål  45,90 kr 

 Mellanmål 11,47 kr 

 Middag 34,42 kr 

18 år → Heldag inkl. mellanmål 122,2 kr 

 Frukost 24,44 kr 

 Lunch/huvudmål 48,88 kr 

 Mellanmål 12,22 kr 

 Middag 36,66 kr 
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§ 3 Avgift för mat vid insatsen bostad med särskild 
service – vuxna och bostad med särskild service enligt   
5 kap. 7 § SoL 
Ålder Måltid Avgift 

Vuxna Heldag inkl. mellanmål  122,20 kr 

 Frukost  24,44 kr 

 Lunch/huvudmål 48,88 kr 

 Mellanmål 12,22 kr 

 Middag 36,66 kr 

   

§ 4  
Socialnämnden bemyndigas att årligen justera avgifterna i enlighet med Konsumentverkets 
beräknade matkostnader.  
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