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Beslut om övriga vårdavgifter vid SiS särskilda ungdomshem 
2012 
 

Inledning  
I Statens institutionsstyrelses författningssamling (SiSFS 2012:1) anges storleken på de 
avgifter som gäller vid Statens institutionsstyrelse (SiS) för de ungdomar som vårdas 
med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. 
 
För ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU, socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller 
fängelselagen (2010:610) gäller de vårdavgifter som framgår nedan. Avgift tas ut fr.o.m. 
inskrivningsdatum, det vill säga fr.o.m. den dag plats reserverats för den unge. 
 
Om institutionen tillhandahåller eftervård gäller de avgifter som framgår nedan. Med 
eftervård avses vård efter utskrivning från SiS institutioner. 
 
Slutligen ges information om skolkostnaderna vid institutionen. 
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Verksamhet vid SiS institutioner (ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU 
och SoL) 

Tjänst Avdelning Avgift per vårddygn 

Akutverksamhet  Öppen akutavdelning 4 250 kr 
Utrednings-
verksamhet  

Utredning vid öppen avdelning 4 750 kr 

Behandlings-
verksamhet  

Öppen behandlingsavdelning 3 600 kr 

 
För vård som bedrivs med stöd av 11 kap. 3 § fängelselagen betalas samma avgift som 
för ungdomar som vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL om inte annat avtalats. 
 
 
I vårdavgifterna ingår följande:  
 

• De vård-, behandlings- och rehabiliteringsåtgärder som ingår i SiS-tjänsten. 

• Inställelse till domstolsförhandlingar, besök hos socialtjänst och 
överflyttningar mellan institutioner inom SiS.  

• Skolkostnader för skolgång vid institutionen. 

• Kostnader för social träning/permission kan ingå om de är ett led i 
behandlingen och överenskommelse gjorts i behandlingsplanen. 

• ID-handlingar om de behövs med hänsyn till behandlingen. 

• Kläder av normal kvalitet och kostnad ingår vid vård på 
behandlingsavdelning. Det förutsätts att den unge är utrustad med 
nödvändiga kläder vid inskrivning på institutionen.  

• Tand- och sjukvård av akut karaktär samt medicinkostnader till dess att 
högkostnadsskyddet träder in.  

• Tolkkostnader ingår när tolkning krävs på institutionen eller när 
institutionen i övrigt har ansvar. Vid nämndsammanträde eller 
domstolsförhandlingar har socialnämnden respektive rättsväsendet 
betalningsansvar.  

• Fickpengar. 
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I vårdavgifterna ingår inte följande:  
 

• Resor till och från hemorten i samband med in- och utskrivning. 

• Anhörigas resor. 

• Anhörigas eventuella boende och måltider på institutionen ingår normalt 
inte. 

• Kläder vid vård på akut- och utredningsavdelning.  

• Socialtjänstens resor eller resor som den unge gör och som inte är 
beslutade av institutionen. 

• Skolgång vid skola utanför SiS. 

• Utrustning av privat karaktär, t.ex. kläder, cyklar, mopeder, 
sportutrustning, som inte är nödvändig för att kunna följa institutionens 
behandlingsprogram. 

• Resor som inte kan motiveras av vården vid institutionen.  

• Psykoterapi som utförs av terapeut utanför institutionen. 

• Transport/transportkostnader av den unges tillhörigheter i samband med 
utskrivning. 

 
Finns särskilda skäl kan institutionschefen besluta om undantag från ovanstående. 

Vid frånvaro  
Frånvaro på grund av sjukhusvistelse och annan tillfällig frånvaro medför ingen 
nedsättning av vårdavgiften. 

Överflyttning mellan institutioner/avdelningar inom SiS 
Överflyttning mellan SiS särskilda ungdomshem beslutas av placerande 
socialtjänst/kommun efter samråd med inblandade institutioner och 
Placeringsenheten vid SiS huvudkontor. 
 
Institutionschefen beslutar om omplacering mellan avdelningar inom den institution 
som den unge befinner sig på. 
 
Fr.om. dagen efter överflyttningen/omplaceringen tas den avgift ut som gäller för den 
nya avdelningen. 
 
Vid överflyttning mellan institutioner tar den avlämnande institutionen ut avgift för 
flyttningsdagen och för de dagar då den unge är under flyttning mellan institutioner. 
Mottagande institution tar ut avgift fr.om. dagen efter ankomstdagen.  
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Verksamhet efter utskrivning (gäller alla ungdomar som vårdats vid SiS 
institutioner oavsett lagrum) 
Vid eftervård tas en avgift ut som motsvarar självkostnaden förutom vid MultifunC 
eftervård då en avgift tas ut med 1 575 kr. 
 

Särskilt beträffande skolkostnader 
I vårdavgiften som socialtjänsten betalar ingår normalt skolkostnaderna och uppgår 
till 550 kronor per vårddygn. Kostnaderna redovisas på fakturan.   
 
Skolkostnaden är schablonberäknad per vårddygn och uträknad på 365 dagar som 
övriga vårdkostnader och finns därför på fakturan hela året. SiS tar ut kostnaden av 
socialtjänsten för hela vården/behandlingen vilket medför att socialtjänsten måste 
fakturera utbildningsnämnden om den anser att utbildningsnämnden ska betala 
själva skolkostnaden.  
 
För de elever som går i skola utanför SiS regleras denna kostnad genom 
interkommunal ersättning mellan hemkommunen och den kommun där den unge får 
sin skolgång. Vårddygnskostnaden hos SiS minskar emellertid inte när den unge går i 
skola utanför institutionen. 
 

Övrigt 
På SiS webbplats www.stat-inst.se finns information om avgifterna. 
 
Ytterligare upplysningar om avgifterna lämnas av Placeringsenheten.  
 
Vid klagomål på avgifterna hänvisas till Juridiska enheten. 
 
Juridiska enheten och Placeringsenheten nås via SiS växel på telefon 010-453 40 00. 

 

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