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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 gäller perioden 1990-92 och avser platsbidrag,
utvecklingsbidrag och kommunbidrag.
Kommunbidraget fördelas till kommunerna i relation till deras nyttjande av
platser på hem för vård eller boende i såväl offentlig som enskild regi. För 1990
har fördelningen grundats på nyttjandet åren 1986 och 1987 vilka var det vid
tidpunkten för överenskommelsen senast tillgängliga uppgifterna. Statistik över
nyttjandet hämtades från SCB. Från och 1989 inhämtar SCB ej längre sådana
uppgifter. Det visade sig sedermera att SCBs statistik ej var helt korrekt vilket
fick konsekvenser vid fördelning av kommunbidraget.
Vårddagar 1990
Mot bakgrund av att tillförlitlig offentlig statistik numera saknas har Svenska
Kommunförbundet bedömt att korrekt underlag lämpligast inhämtas direkt
från kommunerna. Förbundet har därför i cirkulär 1989:154 rekommenderat
kommunerna att införa sådana rutiner för redovisning av vårddagarna under
1990 att dessa lätt kan sammanställas vid årets slut.
Kommunerna skall därvid redovisa samtliga debiterade vårddagar vid hem för
vård eller boende. Även vårddagar som kommunerna utnyttjat vid de egna
institutionerna skall redovisas. 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.
Underlaget kan redovisas på bilagd blankett, som insänds till Svenska
Kommunförbundet, socialsektionen, Margareta Erman, 118 82 Stockholm.
Uppgifterna önskas senast 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.
Vårddagar 1991
Kommunerna uppmanas att under 1991 fortsätta med sådana rutiner att antalet
debiterade vårddagar vid hem för vård eller boende lätt kan redovisas vid årets
slut.
Förfrågningar med anledning av detta cirkulär besvaras av Margareta Erman,
tfn 08-772 43 23.
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