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Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård
Riksdagen har den 15 maj 1991 fattat beslut med anledning av proposition 1990/91:96 och
SoU betänkande 1991/91:14.
Innehållet i prop 1990/91:96 har tidigare redovisats i cirkulär 1991:42.
Riksdagens beslut innebär att statsbidraget till missbrukarvård och ungdomsvård blir
oförändrat 950 miljoner kronor för vardera åren 1991 och 1992. Statsbidraget fördelar sig på
följande poster.
Anordningsbidrag
Riksdagsbeslutet innebär att 75 miljoner kronor avsetts för ett särskilt anordningsbidrag för
vardera åren 1991 och 1992. Anordningsbidrag utgår med högst 500 000 kronor per sluten
plats och 250 000 kronor per öppen plats i särskilda ungdomshem enl 12 § LVU och hem för
särskild tillsyn enligt 23 § LVM. Bidraget kan dock utgå med högst 50 % av de reella
kostnaderna för nybyggnad eller ombyggnad.
Platsbidrag
Riksdagen avslog regeringens förslag enligt propositionen om höjda platsbidrag.
Platsbidragen är därför oförändrade åren 1991 och 1992 och utgår enligt nedan
* Särskilda ungdomshem
Slutna platser
Öppna platser

400 000 kr/plats/år
200 000 kr/plats/år

* Hem för särskild tillsyn enl 23 § LVM
Slutna platser
Öppna platser

300 000 kr/plats/år
100 000 kr/plats/år

Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidrag utgår med oförändrat belopp, dvs 30 miljoner kronor per år.
Kommunbidrag
Kommunbidraget uppgår till det belopp som återstår av den 950 miljoner kronorna efter
avräkning av anordningsbidrag, platsbidrag och utvecklingsbidrag.
Beräkningar av årets kommunbidrag pågår för närvarande. Förbundet återkommer med
ytterligare information när kommunbidraget är framräknat.
Huvudmannaskapet

Riksdagen har beslutat att huvudmannaskapet för de särskilda ungdomshemmen skall
övergå till staten under 1992. Riksdagsbeslutet grundar sig på vad socialutskottet anfört i sitt
betänkande SoU 1990/91:14 att staten är mer lämpad som huvudman för tvångsvården i de
särskilda ungdomshemmen. För att undvika en ytterligare fördröjning av den nödvändiga
utbyggnaden bör en huvudmannaskapsförändring ske snarast. Utskottet anser sålunda att
förändringen skall vara genomförd under 1992.
Även frågor som rör missbrukarvårdens innehåll och utformning kan komma att behöva
belysas ytterligare.
En viss utbyggnad av institutionsvården pågår och planeras redan nu. För att den planerade
utbyggnaden inte skall stanna av skall de investeringar, som nuvarande huvudmän
fortsättningsvis kommer att göra, beaktas i samband med de ekonomiska överläggningar
som kommer att ta vid mellan staten och dessa huvudmän samt att garantier skapas för att
huvudmännen kompenseras för sådana investeringar vid den kommande ekonomiska
regleringen parterna emellan.
Genomförandet
Enligt uppgift kommer socialdepartementet att tillsätta en utredning med uppgift att
redovisa förutsättningar och åtgärder som behöver vidtagas t ex förändringar i
lagstiftningen, ekonomiska uppgörelser mellan berörda parter. Utredningen kommer att
ligga till grund för huvudmannaskapsförändringens genomförande.
Förbundet bevakar ärendet och återkommer när ytterligare information är tillgänglig.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av sekreterare Margareta Erman, tfn 08-772
43 23.
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