
 

 

  

Frågor och svar 
 
1. Vad innefattar kortvarig institutionsvård, som ingår i avgiftstaket (9 §)? 
 
I 22 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård, socialvårdslagen, framgår vad service på en institution 
innefattar. Av bestämmelsen framgår bland annat att service på en institution kan ordnas kortvarigt eller 
fortgående, dagtid, nattetid eller dygnet runt. De kortvariga perioderna på en institution kan vara 
regelbundna, då de varvas med hemmaboende, eller det kan vara fråga om enstaka perioder.  
 
Vidare stadgar klientavgiftslagen 15 § 2 punkten om långvarig institutionsvård, socialservice dygnet runt som 
getts på en institution som avses i 22 § i socialvårdslagen, om servicen beräknas pågå i minst tre månader 
från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader. 
 
Missbrukarvård kan även ges som kortvarig institutionsvård genom missbrukarvårdslagen. I de fall som 
kortvarig institutionsvård ges som specialomsorger genom specialomsorgslagen kan även en avgift för fullt 
uppehälle tas ut vid kortvarig institutionsvård (klientavgiftslagen 8 § 2 punkten).  
 
För en klient i kortvarig institutionsvård får enligt 13 § i klientavgiftslagen debiteras högst 49,60 euro per 
vårddag. Avgiften beaktas i avgiftstaket. Avgiften får endast tas ut en gång per kalenderdygn. Om klienten 
flyttas direkt till en annan institution får den remitterande institutionen inte ta ut någon avgift för den dag då 
klienten flyttas. 
 
Efter det att avgiftstaket om 300 euro/kalenderår har nåtts är det möjligt att ta ut en avgift på 22,80 euro per 
vårddag för klientens uppehälle vid kortvarig institutionsvård. 
 
 
2. Avgiftstaket (9 §) omfattar dagvård eller nattvård. Vilka situationer kan det handla om? 
  
Dagvård och nattvård kan till exempel handla om situationer där en person är i behov av vård/omsorg på ett 
serviceboende eller institution dagtid eller nattetid. Det kan till exempel handla om situationer då klienten 
behöver en utredning, övergångs-/tränings-/anpassning från till exempel hemmaboende till serviceboende 
eller vid utskrivning från sjukhusvård.  
  
Dagvård eller nattvård motsvarar inte daglig verksamhet dvs. verksamhet när den har till syfte att främja 
socialt umgänge eller verksamhet som sysselsättningsfrämjande åtgärd (ge en meningsfull dag samt 
motverka ensamhet och isolering). Klientavgiftslagen stadgar inte separat om avgifter för daglig verksamhet 
förutom när de ordnas genom specialomsorgslagen (2 § 4 punkten, arbetsterapi samt annan motsvarande 
verksamhet som främjar anpassning inom samhället) eller handikappservicelagen (8 b § Dagverksamhet). Det 
är således upp till kommunerna att fastställa avgift för daglig verksamhet inom till exempel äldreomsorgen. 
Kommunen kan även besluta att avgiften för daglig verksamhet ska vara avgiftsfri. 


