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Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlag
Överenskommelse träffades den 20 juni 1989 om statsbidrag till missbrukarvård m m.
Uppgörelsen föregicks av ett för de båda förbunden gemensamt utredningsarbete.
Detta arbete leddes av en förtroendemannaberedning bestående av fem ledamöter från
vardera förbund.
Under utredningsarbetet gjordes flera olika försök att finna en annan
fördelningsgrund än placeringar i hem för vård eller boende bland annat i
förhoppning om att kunna fånga upp eventuella satsningar på öppenvårdsinsatser
som tillkommit som alternativ till sluten vård. Det samlade statistiska materialet, som
fanns tillgängligt för sådana beräkningar var emellertid så bristfälligt och ofullständigt
att det inte kunde läggas till grund för fördelning av kommunbidraget. Parterna
enades därför om att fördela kommunbidraget efter antalet nyttjade vårddagar per
kommun vid hem för vård eller boende som är avsedda för missbrukarvård samt barn
och ungdomsvård. Viss hänsyn togs också till tidigare utgående statsbidrag för
öppenvårdsmottagningar. För 1990 valdes senast tillgängliga uppgifter, vilka avsåg
åren 1986 och 1987. Uppgifterna har hämtats ur SCBs statistik över hem för vård eller
boende. Denna statistik har upphört fr o m 1989.
Det har efter påpekanden från en del kommuner uppmärksammats att ett antal
enskilda hem för vård eller boende inte lämnat uppgifter till den offentliga statistiken.
Underlaget har därför blivit missvisande och medfört att fördelningen av
kommunbidraget inte blivit helt korrekt. Det är tyvärr inte möjligt att i efterhand rätta
till bristerna när det gäller fördelning av 1990 års kommunbidrag.
Mot bakgrund av att SCB-statistiken upphört och tydligen ej heller varit korrekt bör nu
ett sådant system införas att kommunerna själva sammanställer och redovisar samtliga
debiterade vårddagar vid hem för vård eller boende. Även vårddagar som kommunen
utnyttjat vid de egna institutionerna skall redovisas. Vidare bör vårddagar för
barn/ungdom respektive vuxna redovisas var för sig liksom huruvida vårddagarna
avser vistelse på hem för vård eller boende som drivs av offentlig eller enskild
huvudman.
Vi vill rekommendera kommunerna att införa sådana rutiner för redovisning av
vårddagarna att dessa lätt kan sammanställas vid årets slut. Underlaget skall därefter
redovisas till Svenska Kommunförbundet den 31 januari 1991. Innan beslut fattas om
fördelning av kommunbidraget för 1991 kommer förnyade studier att ske av
underlaget bland annat med beaktande av eventuella omfördelningseffekter.
Kommunförbundets kansli arbetar med att ta fram en blankett för redovisningen. Den
kommer under närmaste tiden att testas i några kommuner och därefter skickas ut till
kommunerna.
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