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Statens institutionsstyrelses föreskrifter om vårdavgifter
för ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem med
stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) m.m.;

SiSFS 2021:1

Utkom från trycket
den 16 december 2021

Beslutade den 7 december 2021.
Statens institutionsstyrelse föreskriver med stöd av 11 § andra stycket
förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
följande.
1 § I denna föreskrift ges bestämmelser om 2022 års vårdavgifter vid
Statens institutionsstyrelse för de ungdomar som vistas vid särskilda
ungdomshem med stöd av 3 § LVU eller med stöd av 6 § LVU på grund
av eget beteende.
2 § Avgift betalas från och med den dag plats reserverats för den unge
(inskrivningsdagen) till och med utskrivningsdagen.
3 § Vid Statens institutionsstyrelse bedrivs akut-, utrednings-, behandlings- samt mottagning och behovsbedömningsverksamhet vid öppna
och låsbara avdelningar. Nedanstående avgifter tas ut vid placering på
dessa avdelningar.
SiS-tjänst

Avdelning

Avgift per
vårddygn

Avgift per
vårddygn efter
subvention

Akutverksamhet

Öppen/låsbar
avdelning

8 500 kr

6 375 kr

Mottagning och Öppen/låsbar
behovsbedömavdelning
ningsverksamhet

8 500 kr

6 375 kr

Utredningsverksamhet

Öppen avdelning
Låsbar avdelning

6 400 kr
8 500 kr

4 800 kr
6 375 kr

Behandlingsverksamhet

Öppen avdelning

5 200 kr

3 900 kr

Låsbar avdelning

9 000 kr

6 750 kr

Särskilt förstärkt
avdelning

14 200 kr

10 650 kr
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4 § För vissa ungdomar, som har särskilda resursbehov, behövs extra
insatser. För sådana insatser kan Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten ingå avtal om förhöjd avgift. Avtalet ska vara skriftligt och
innehålla uppgift om de särskilda insatser för den unge som är aktuella,
såsom egen avdelning med bemanning dygnet runt. Avtalet träffas i samband med placeringen eller så snart det är möjligt.
5 § Frånvaro på grund av permission, sjukhusvistelse, häktning eller
anhållande medför ingen nedsättning av vårdavgiften.
När en inskriven och intagen ungdom avviker betalas full vårdavgift i
åtta dagar efter tidpunkten för avvikningen. Från och med dag 9 till och
med dag 22 tas ingen vårdavgift ut. Önskar socialtjänsten ha kvar sin
plats från och med dag 23 tas full avgift ut.
6 § Vid överflyttning mellan institutioner tar den avlämnande institutionen ut avgift för dagen för utskrivning. Mottagande institution tar ut
avgift från och med dagen efter utskrivning från avlämnande institution.
Vid omplacering till en annan avdelning inom samma institution tas
den avgift ut som gäller för den nya avdelningen från och med dagen efter
omplaceringen.
7§
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I vårdavgifterna ingår följande:

•

Vård- och behandlingsåtgärder vid institutionen.

•

Inställelse till domstolsförhandlingar och till socialnämndens sammanträden samt överflyttningar mellan institutioner inom Statens
institutionsstyrelse.

•

Skolkostnader för skolgång vid institutionen.

•

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

•

ID-handlingar som behövs med hänsyn till behandlingen.

•

Kläder och hygienartiklar av normal kvalitet och kostnad ingår vid
behov i akut-, utrednings- och behandlingsverksamhet. Detsamma
gäller sådant som i övrigt behövs för ett fungerande vardagsliv t.ex.
glasögon, linser eller klippning.

•

Egenavgiften för öppen hälso- och sjukvård till dess att högkostnadsskyddet träder in.

•

Akut tandvård.

•

Läkemedelskostnader till dess att högkostnadsskyddet träder in.

•

Transport i samband med tand- och sjukvård av akut karaktär när
transporten inte sker med ambulans eller polishandräckning.

•

Tolkkostnader i de fall tolkning krävs på institutionen eller när
institutionen i övrigt har ansvar, till exempel i samband med akut
tand- eller sjukvård.

•

Fickpengar.

8 § I vårdavgifterna ingår inte resor till och från hemorten i samband med
in- och utskrivning, anhörigas resor, transport/transportkostnader av den
unges tillhörigheter i samband med utskrivning eller efter utskrivning.
Finns särskilda skäl kan institutionschefen besluta att även annat ska ingå
som normalt inte ingår i vårdavgiften.
9 § I särskilt beslut (Beslut om vårdavgifter år 2022 för ungdomar som
vårdas med stöd av 2 § LVU eller SoL (frivillig vård), m.m.) ges information om skolkostnaderna vid de särskilda ungdomshemmen.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.

ROBERT STENBOM
Anna Sandahl
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