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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.
Riksdagen har därefter beslutat om införande av ett anordningsbidrag om 75 mkr vardera
åren 1991 och 1992. Beslutet medför att den summa som skall fördelas mellan kommunerna
minskar vilket påverkar kommunbidragets storlek i alla kommuner (cirkulär 1991:89).
Enligt överenskommelsen fördelas kommunbidraget till kommunerna i relation till deras
nyttjande av platser på hem för vård eller boende i såväl offentlig som enskild regi. Statistik
över nyttjandet hämtades tidigare från SCB. Från och med 1989 insamlar SCB ej längre
sådana uppgifter. Det visade sig också att SCBs statistik ej var helt korrekt vilket fick
konsekvenser vid fördelning av kommunbidraget.
Mot bakgrund av att tillförlitlig offentlig statistik saknas har Svenska Kommunförbundet
bedömt att korrekt underlag lämpligast inhämtas direkt från kommunerna. Förbundet
rekommenderade därför, i cirkulär 1989:154; kommunerna att införa sådana rutiner för
redovisning av vårddagarna under 1990 att dessa lätt kunde sammanställas vid årets slut.
Vid fördelning av 1991 års kommunbidrag har sammanvägts dels SCBs uppgifter om
nyttjade vårddagar vid hem för vård heller boende 1986 och 1987 dels de av kommunerna
lämnade uppgifterna om nyttjade vårddagar 1990.
Kommunbidraget 1992
Det är nu aktuellt att förbereda fördelningen av 1992 års kommunbidrag. Kommunerna har i
cirkulär 1990:166 uppmanats att fortsätta med sådana rutiner att antalet debiterade
vårddagar vid hem för vård eller boende lätt kan redovisas vid årets slut.
Kommunerna skall redovisa samtliga debiterade vårddagar vid hem för vård eller boende.
Även vårddagar som kommunerna utnyttjat vid de egna institutionerna skall redovisas.
Underlaget kan redovisas på bilagd blankett, som insänds till Svenska Kommunförbundet,
Gun-Britt Svahn 118 82 Stockholm. Uppgifterna önskas senast den 31 januari 1992.
Förfrågningar med anledning av detta cirkulär besvaras av Margareta Erman, tfn 08-772 43
23.
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