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Vårdavgifter år 2017 för personer med missbruk som vårdas 

med stöd av SoL, fängelselagen eller 27 § LVM  
 

Avgifterna i detta dokument gäller för personer med missbruk som vårdas med stöd av 

 socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

 11 kap. 3 § fängelselagen (2010:610) 

 27 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.  

 

Avgift betalas från och med dagen för ankomst till institutionen (intagningsdagen) till 

och med utskrivningsdagen. 

 

I Statens institutionsstyrelses författningssamling (SiSFS 2016:2) anges de avgifter som 

gäller vid SiS LVM-hem för personer med missbruk som vårdas med stöd av LVM. 

Avgift för vård med stöd av SoL eller 11 kap. 3 § fängelselagen 
För vård med stöd av SoL eller 11 kap. 3 § fängelselagen är avgiften 4 100 kronor per 

vårddygn. 

 

I vårdavgiften ingår: 

 vård- och behandlingsåtgärder vid institutionen.  

 

I vårdavgiften ingår inte:  

 avgift för sluten vård på sjukhus  

 resor till olika rättsvårdande instanser.  

Ingen nedsättning av vårdavgiften vid tillfällig frånvaro  
Om klienten är frånvarande på grund av sjukhusvistelse eller annan tillfällig frånvaro 

medför det ingen nedsättning av vårdavgiften. 

Avgift för vård med stöd av 27 § LVM 
SiS ska, så snart det kan ske med hänsyn till den planerade vården, besluta att klienten 

ska beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård i annan form (vård enligt 

27 § LVM). Beslut om vård enligt 27 § LVM fattas av institutionschefen. Klienten är 

inskriven på institution, men vården kan ges till exempel på behandlingshem eller i 

öppenvård. Socialnämnden ska se till att vård enligt 27 § LVM anordnas men SiS hjäl-

per till med att finna lämplig placering. SiS utser en kontaktperson som följer upp hur 
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vården fungerar. SiS har beredskap för att ta tillbaka klienten till institution, till exem-

pel vid misskötsamhet.  

 

För vård enligt 27 § LVM är avgiften 670 kronor per vårddygn. Avgiften tas ut även om 

klienten blir intagen på sjukhus. 

 

Vid placering enligt 27 § LVM betalas avgift för institutionsvistelse till och med den 

dagen klienten lämnar institutionen och avgift för vård enligt 27 § LVM från och med 

dagen efter. 

 

Vid återtagning på ett LVM-hem från vård enligt 27 § LVM betalas avgift för vård för 

behandlingsverksamhet med stöd av 4 § LVM från och med dagen efter att återintag-

ning skett. 

 

Vid vårdavbrott, det vill säga avvikning från vård enligt 27 § LVM, tas en vårdavgift ut 

under åtta dagar efter dagen för vårdavbrottet. Avgiften motsvarar den avgift som tas 

ut vid behandlingsverksamhet enligt 4 § LVM. 

 

I vårdavgiften ingår: 

 LVM-hemmets kontakt med klient, extern vårdgivare och socialtjänst 

 reservation av plats vid ett LVM-hem. 

Information om övriga avgifter 
På SiS webbplats www.stat-inst.se/avgifter finns information om övriga avgifter. 

Kontakt för frågor och klagomål 
Frågor om avgiftsnivåerna besvaras av planeringsenheten. Övriga upplysningar om 

avgifterna lämnas av placeringsenheten. Vid klagomål på avgifterna hänvisas till 

juridikenheten. Enheterna nås via SiS växel på telefon 010-453 40 00. 

http://www.stat-inst.se/avgifter

