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Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m m
Regeringen har i sin proposition 1990/91:96 föreslagit förändringar avseende statsbidraget
till missbrukarvård och ungdomsvård m m.
Regeringens förslag innebär att staten ensidigt river upp det avtal som, för perioden 1990-92,
slutits mellan staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. De båda
kommunförbunden har vid flera tillfällen protesterat mot regeringens agerande men hittills
utan resultat. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att få en ändring till stånd. En
uppvaktning av socialutskottet är bestämd.
I propositionen föreslås att 1990 års totalram om 950 miljoner kronor skall gälla även för
1991. Det innebär att kommuner och landsting inte får någon kompensation för löne- och
prisutvecklingen under 1990.
Regeringen föreslår nu inom oförändrad totalram en uppräkning av platsbidragen och att 75
miljoner kronor avsätts för ett särskilt anordningsbidrag. Kommunbidraget kommer
därigenom att minska från 727 miljoner kronor 1990 till ca 500 miljoner kronor 1991.
ANORDNINGSBIDRAG
Propositionen föreslår att 75 miljoner kronor årligen, för åren 1991 och 1992, avsätts för ett
tillfälligt anordningsbidrag. Bidrag skall kunna ges till de huvudmän som tar nya platser i
bruk under respektive år.
Anordningsbidrag föreslås utgå med högst 500 000 kronor per sluten plats och högst 250 000
kronor för öppen plats i särskilda ungdomshem och hem för missbrukare som anordnas
enligt § 23 LVM. Anordningsbidrag bör dock högst kunna utgå med 50 % av de reella
kostnaderna för nybyggnad eller ombyggnad. Genom detta anordningsbidrag räknar
regeringen med ett tillskott av 200 nya institutionsplatser per år.
PLATSBIDRAG
Platsbidraget föreslås uppräknas enligt följande
Nu

Förslag

Särskilda ungdomshem
slutna platser
öppna platser

400 000 500 000
200 000 300 000

§ 23-hem
slutna platser
öppna platser

300 000 400 000
100 000 150 000

Under förutsättning att 100 slutna och 100 öppna platser tillkommer under vartdera åren
1991 och 1992 kommer platsbidragen att för år 1991 utgöra ca 345 miljoner kronor, vilket
innebär en ökning med ca 135 miljoner kronor. För 1992 kommer platsbidragen med samma
beräkningsgrund att ökas med ytterligare 70 miljoner kronor.

UTVECKLINGSBIDRAG
Utvecklingsbidrag föreslås utgå med oförändrat belopp, dvs 30 miljoner kronor per år.
KOMMUNBIDRAG
Kommunbidraget uppgår till det belopp som återstår av de 950 miljoner kronorna efter
avräkning av anordningsbidrag, platsbidrag och utvecklingsbidrag.
Kommunbidraget kan med denna utgångspunkt för år 1991 beräknas till ca 500 miljoner
kronor. Detta innebär en kraftig minskning av de medel som kommunerna fritt kan
disponera som bidrag till täckning av kostnaderna för institutionsvård och
öppenvårdsinsatser.
Förbundet avser att återkomma med ytterligare information i ärendet så snart beslut i
Riksdagen föreligger.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av sekreterare Margareta Erman, tfn 08-772
43 23.
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