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Socialnämnden
Individ- och familjeomsorgen

Ett kontrakt för livet - stöd till en förstärkt missbrukarvård
I höstens budgetproposition (prop 2004/05:1) aviserade regeringen att en
förstärkning av missbrukarvården skulle ske under de närmaste tre åren.
Satsningen, som fick namnet ”Ett kontrakt för livet”, innebar att ett särskilt
statsbidrag skulle inrättas för att stimulera en utbyggnad av missbrukarvården.
Tanken var att man därmed skulle möjliggöra för flera missbrukare att genom
kvalificerade insatser få sina vårdbehov tillgodosedda.
Regeringens satsning sker i huvudsak inom två olika områden:
•

100 miljoner kronor per år förs över till Statens institutionsstyrelse att
användas för att stimulera samarbetet mellan SiS och hemkommunen

•

49, 100 respektive 250 miljoner kronor under 3-årsperioden fördelas ut
som ett riktat bidrag till kommunerna

Stöd till kommunerna från Statens institutionsstyrelse
Enligt regeringens beslut ska Statens institutionsstyrelse (SiS) inom ramen för den
vård som ges med stöd av LVM ge socialnämnden ekonomiskt stöd för den vård
som bedrivs enligt 27 § LVM. Syftet med det samlade ekonomiska stödet är att
förstärka vårdkedjans alla delar, från uppsökande verksamhet, avgiftning och
institutionsvård till stöd i boendet och en meningsfull sysselsättning.
Tanken är att LVM-institutionen så tidigt som möjligt och helst i samband med att
institutionen upprättar en behandlingsplan ska formulera en överenskommelse
som reglerar vård och behandlingsinnehåll under § 27-perioden och eftervården
(d v s den vård i öppna former som följer efter LVM-vården). Överenskommelsen
ska utarbetas och undertecknas gemensamt av klienten, socialtjänsten och LVMinstitutionen.
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Vårdformer enligt överenskommelsen

De vårdformer enligt § 27 LVM som kan bli aktuella för ekonomiskt stöd kan
vara:
-

dygnsvård vid HVB-hem eller familjehem

-

vård och behandling i öppna former

-

vård enligt 27 § LVM i SiS regi

Insatser efter avslutad LVM-vård

För att erhålla det ekonomiska stödet från Ett kontrakt för livet erfordras en plan
för vården efter LVM-tidens slut där klienten, socialtjänsten och LVM-hemmet
gjort en gemensam planering vilken också ska ingå i överenskommelsen.
Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd kommer att utgå för den vård som bedrivs enligt 27 § LVM.
Stödet kommer att subventioneras av SiS med den procentsats som anges i
överenskommelsen. Om den enskilde enligt 27 § LVM placeras i sin egen bostad
eller på inackorderingshem subventioneras endast vårdinsatser. Den avgift som
avser den plats som reserveras för den enskilde på LVM- institutionen under
pågående § 27-vård (450 kronor/dygn) subventioneras i sin helhet. De insatser
som ges efter LVM-tidens slut bekostas av kommunen.
För att ekonomisk ersättning ska kunna utbetalas måste således följande krav vara
uppfyllda:
•

En behandlingsplan upprättas av LVM-institutionen i samråd med klient
och socialtjänst

•

Ett LVM § 27-kontrakt upprättas mellan SiS och utföraren, ansvarig för
vård och behandling under perioden

•

En överenskommelse om vård under § 27-perioden och eftervården (den
vård i öppna former som följer efter § 27-perioden) undertecknas av klient,
socialtjänst och LVM-institutionen

•

Ett enskilt avtal som inkluderar ett kostnadsförslag tecknas av SiS och
socialtjänsten.
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Handläggning

Statens institutionsstyrelse har utformat blanketter för den överenskommelse som
ska ligga till grund för det ekonomiska stödet och kommer att sända ut särskild
information angående stödet i samband med placering. SiS administrerar stödet
och ersätter socialnämnden för styrkta kostnader för LVM-vården.
Övriga upplysningar

På hemsidan för Statens institutionsstyrelse – www.stat-inst.se - finns ytterligare
information om Ett kontrakt för livet.

En vårdöverenskommelse om missbrukarvården
Som framgick ovan kommer vid sidan av stödet till LVM-vården ytterligare stöd
att utgå till kommunernas missbrukarvård enligt följande:
•

49 milj kr 2005

•

100 milj kr 2006

•

250 milj kr 2007

En särskild utredare ska senast den 1 oktober 2005 föreslå hur den
vårdöverenskommelse ska se ut som preciserar kommunernas åtaganden för att få
ta del av dessa statsbidrag för 2006 och 2007.
I avvaktan på vårdöverenskommelsen disponerar länsstyrelserna för innevarande
år 49 miljoner kronor. Syftet med årets bidrag är att utveckla en sammanhållen
och heltäckande vårdkedja inom missbrukarvården. I dagarna har närmare
information om detta gått ut till kommunerna från respektive länsstyrelse.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Gigi Isacsson 08-452 78 46.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd för Vård och omsorg
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