
Statens institutionsstyrelses författningssamling

Utgivare: Kent Ehliasson

SiSFS 2012:2 
Utkom från trycket
den 14 augusti 2012

1

Statens institutionsstyrelses föreskrifter om 
vissa vårdavgifter vid LVM-hem;
beslutade den 8 augusti 2012.   

Statens institutionsstyrelse föreskriver med stöd av 11 § andra stycket för-
ordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse följande.  

1 § I denna föreskrift ges bestämmelser om 2012 års vårdavgifter vid Statens 
institutionsstyrelses LVM-hem för de missbrukare som vårdas med stöd av lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

2 § Avgift betalas från och med dagen för ankomst till institutionen (intagning-
en).

3 § Vid Statens institutionsstyrelses LVM-hem finns akut- och behandlingsverk-
samheter. Nedanstående avgifter tas ut vid placering vid dessa verksamheter. 

Tjänst Avgift per vårddygn Kommentar

Akut verksamhet 
med stöd av 13 § 
LVM

3 950 kr Avgiften tas ut till den dag 
förvaltningsrätten beslutar 
om vård med stöd av 4 § 
LVM.

Avgiften gäller även vid 
direktinskrivning med stöd 
av 4 § LVM, utan föregå-
ende avgiftning.

Behandlingsverk-
samhet med stöd av 
4 § LVM

3 275 kr

För klienter som vårdas i enskildhet vid dessa verksamheter betalas 2 000 kr 
utöver ordinarie vårdavgift från och med dag åtta. 
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4 § För vissa klienter med särskilda vårdbehov gäller en särskild avgiftsnivå. 
Nedanstående avgifter tas ut vid placering av dessa klienter på vissa LVM-hem. 

Tjänst Institution Avgift per  
vårddygn

Vård med stöd av 
4 § LVM för vissa 
klienter med sär-
skilda vårdbehov

SiS LVM-hem Hornö 

SiS LVM-hem Hessleby

SiS LVM-hem Gudhemsgården

SiS LVM-hem Lunden 

SiS LVM-hem Runnagården

SiS LVM-hem Ekebylund/
Östfora

3 700 kr

5 § Vid tillfällig vistelse utanför institutionen, som beslutats av institutionsche-
fen, betalas full avgift. Detsamma gäller i de fall en klient blir intagen på sjuk-
hus.

Vid avvikning betalas gällande vårdavgift under åtta dagar efter dagen för 
avvikningen. Avgift vid avvikning tas ut av den institution som håller plats re-
serverad för den avvikna klienten.

När klienten är intagen på kriminalvårdsanstalt eller är häktad tas ingen avgift 
ut. 

6 § Vid överflyttning mellan institutioner tar den avlämnande institutionen ut 
avgift för flyttningsdagen och för de dagar då klienten är under flyttning mel-
lan institutioner. Mottagande institution tar ut avgift från och med dagen efter 
ankomstdagen. Vid överflyttning, då klienten är avviken, tar den mottagande 
institutionen ut avgift från och med dagen efter att överflyttning blivit verkställd 
i de fall avgift ska betalas under avvikning.

7 § I vårdavgifterna ingår följande: 

•	 Alla de vård-, behandlings- och rehabiliteringsåtgärder som ingår i SiS-
tjänsten eller som vidtas på initiativ av hemmet. 

•	 Inställelse till domstolsförhandlingar, besök hos socialtjänst och överflytt-

ningar mellan institutioner inom SiS. 

•	 ID-handlingar om de behövs med hänsyn till behandlingen och klienten har 
försörjningsstöd och inte kan stå för kostnaden själv.

•	 Kostnaden för resor från institutionen till placering enligt 27 § LVM eller 
återtagning från vård enligt 27 § LVM. 

•	 Tand- och sjukvård av akut karaktär samt medicinkostnader till dess hög-
kostnadsskyddet träder in.

•	 Tolkkostnader ingår när tolkning krävs på institutionen eller när institutionen 
i övrigt har ansvaret. 
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8 § I vårdavgifterna ingår inte följande: 

•	 Klientens fickpengar.

•	 Resor till och från hemorten i samband med intagning och utskrivning (detta 
påverkar inte institutionschefens rätt att begära handräckning vid intagning).

•	 Resor för klienten som inte är beslutade av institutionen.

•	 Resor till domstolsförhandlingar av privaträttslig natur.

•	 Anhörigas resor.

•	 Utrustning av privat karaktär, som kläder, cyklar, mopeder, sportutrustning 
med mera som inte är nödvändig för att kunna följa hemmets behandlings-
program.

•	 Transport/transportkostnader av klientens tillhörigheter i samband med ut-
skrivning.

Finns särskilda skäl kan institutionschefen besluta om undantag från ovan-
stående.

9 § När det bedöms som nödvändigt kan avtal slutas om förhöjd avgift om kli-
enten är särskilt vårdkrävande eller har mycket stora medicinska behov och om 
socialtjänsten önskar särskilda insatser som inte ingår i SiS-tjänsten. Avgiften 
ska beräknas på tjänstens självkostnad. 

Avtal mellan socialtjänsten och institutionen om den förhöjda avgiften ska 
vara skriftligt och träffas i samband med placeringen eller så snart det är möj-
ligt. Institutionschefen ingår avtal om förhöjd avgift. Om storleken på avgiften 
uppgår till dubbel vårddygnskostnad eller mer ska samråd ske med regionchefen 
före beslutet.
____                              ______________

Denna författning träder i kraft den 1 september 2012. 

På Statens institutionsstyrelses vägnar

KENT EHLIASSON

   Urban Lindberg




