2016-12-12

Vårdavgifter år 2017 för ungdomar som vårdas med stöd av
2 § LVU eller SoL (frivillig vård), m.m.
Avgifterna i detta dokument gäller för ungdomar som vårdas med stöd av
 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
 socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
I Statens institutionsstyrelses författningssamling (SiSFS 2016:1) anges de avgifter som
gäller vid Statens institutionsstyrelse (SiS) för ungdomar som vistas vid särskilda
ungdomshem med stöd av 3 § LVU.
Om institutionen tillhandahåller eftervård gäller de avgifter som framgår på sidan 2.
På sidan 3 ges också information om skolkostnaderna vid institutionen.

Avgifter för vård med stöd av 2 § LVU och SoL
SiS-tjänst
Akutverksamhet
Utredningsverksamhet
Behandlingsverksamhet

Avdelning
Öppen akutavdelning
Utredning vid öppen avdelning
Öppen behandlingsavdelning

Avgift per vårddygn
6 200 kr
5 700 kr
4 500 kr

Avgift tas ut från och med den dag plats har reserverats för den unge (inskrivningsdagen) till och med utskrivningsdagen.
I vårdavgifterna ingår:
 vård- och behandlingsåtgärder vid institutionen
 inställelse till domstolsförhandlingar och till socialnämndens sammanträden
samt överflyttningar mellan institutioner inom SiS
 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 av normal kvalitet och kostnad ingår vid vård inom behandlingsverksamheten.
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egenavgiften för öppen hälso- och sjukvård till dess att högkostnadsskyddet
träder in
akut tandvård
läkemedelskostnader till dess att högkostnadsskyddet träder in
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.

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.
Om det finns särskilda skäl kan institutionschefen besluta att även annat ska ingå som
normalt inte ingår i vårdavgiften.

Ingen nedsättning av vårdavgiften vid tillfällig frånvaro
Om den unge är frånvarande på grund av sjukhusvistelse eller annan tillfällig frånvaro
medför det ingen nedsättning av vårdavgiften.

Överflyttning mellan institutioner/avdelningar inom SiS
Om den unge flyttas mellan institutioner tar den avlämnande institutionen ut avgift för
dagen för avflyttning. Mottagande institution tar ut avgift från och med dagen efter
avflyttning.
Vid omplacering till annan avdelning inom samma institution tas den avgift ut som
gäller för den nya avdelningen från och med dagen efter omplaceringen.

Information som gäller alla ungdomar som vårdas vid SiS institutioner
oavsett lagrum
Avgifter för eftervård
Eftervård avser vård efter utskrivning från SiS enligt ett specificerat uppdrag. Om
institutionen ska tillhandahålla eftervård eller andra insatser som anknyter till SiS verksamhet ska institutionen upprätta ett särskilt avtal med kommunen.
Vid eftervård tas en avgift ut som motsvarar full kostnadstäckning. För eftervård
MultifunC tar SiS ut en avgift på 2 000 kronor per vårddygn.
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Skolkostnader ingår i vårdavgiften
I vårdavgiften ingår skolkostnader med 800 kronor per vårddygn. Kostnaderna redovisas på fakturan.
Skolkostnaden är schablonberäknad per vårddygn och minskas inte även om den unge
går i skola utanför institutionen. Kostnaden är uträknad på årets alla dagar som övriga
vårdkostnader och finns därför på fakturan hela året.
För de elever som går i skola utanför SiS regleras skolkostnaden genom debitering
mellan hemkommunen och den kommun där den unge får sin skolgång.

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.

