
Cirkulärnr: 1991:130 
Diarienr: 1991:1978 
Handläggare: Per-Olov Nylander 
Avdsek: KES Samhbygg 
Datum: 1991-09-26 
Mottagare: Kommunstyrelsen 
 Kommundelsnämnden 
 Fastighetsnämnden 
 Socialnämnden 
Rubrik: Information om tillfälliga statsbidrag till 
 äldre- och handikappomsorgen 
 
 
 
Information om tillfälliga statsbidrag till äldre- och handikappomsorgen 
 
Regeringen har den 12 september 1991 beslutat om förordningar som reglerar det tillfälliga 
statsbidraget till anordnande av gruppbostäder, tillfälligt statsbidrag för viss ombyggnad av 
sjukhem m m samt om en förändring i § 3 i förordningen om allmänna förutsättningar för 
statligt stöd vid ny- och ombyggnad av bostäder (SFS 1991:149). 
 
GRUPPBOSTÄDER (SFS 1991:1280) 
 
*  Statsbidraget gäller för gruppbostäder och andra alternativa boendeformer för 
åldersdementa och andra äldre långtidssjuka, fysiskt handikappade och psykiskt sjuka samt 
för personer som omfattas av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt 
utvecklingsstörda m fl. 
 
*  Bidraget utgår med 500 000 kronor per boendeenhet som färdigställs under åren 1991-
1995. 
 
*  Bidraget lämnas till den som bedriver verksamhet i boendeenheten. 
 
*  Boendeenheten ska uppfylla bestämmelserna i § 3 
bostadsfinansieringsförordningen (SFS 1991:149), vilket betyder att de tidigare 
"ålderdomshemsreglerna" gäller även för gruppbostäder. Regeringen har dock samma dag 
beslutat om en ändring i § 3 i förordningen om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid 
ny- och ombyggnad av bostäder som innebär att undantag får göras från kravet på 
köksutrustning i gruppbostäder för åldersdementa (SFS 1991:1286). 
 
*  Med boendeenhet avses ett mindre antal bostadslägenheter där de boende har tillgång till 
personalstöd och gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro. 
 
Utöver de regler som finns i bostadsfinansieringsförordningen om att bostäderna bör vara 
väl integrerade i bebyggelsen finns inga bestämmelser som hindrar samförläggning av 
gruppboendeenheter. 
 
*  Beslut om bidrag fattas av socialstyrelsen till vilken även ansökan ska ställas. 
Socialstyrelsen kommer senare att meddela när ansökan ska inlämnas. 
 
*  Bidrag kan inte samtidigt utgå till gruppbostäder och till ombyggnad av sjukhem m m. 
 
OMBYGGNAD AV SJUKHEM M M (SFS 1991:1281) 
 
*  Bidrag utgår till 
 
-  ombyggnad och annan förändring av sjukhem och andra 
vårdinrättningar som avses i 1 och 2 §§ lagen (1991:1402) om övertagande av vissa sjukhem 
och andra vårdinrättningar (dvs de sjukhem som kommunerna tar över från landstinget vid 
årsskiftet 1991/92 genom Ädelreformen). 
 



-  andra långvårdsenheter och enskilda vårdhem med huvudsaklig omvårdnadsinriktning 
(dvs motsvarande ovannämnda verksamheter med landstings- eller enskild drift). 
 
-  nybyggnad av särskilda boendeformer för service och omvårdnad samt bostäder med 
särskild service enligt socialtjänstlagen (§§ 20 och 21) under förutsättning att reglerna i 
förordningen (1991:149) om allmänna förutsättningar för statligt stöd vid ny- och 
ombyggnad av bostäder är uppfyllda. 
 
*  Statsbidraget lämnas med 50 000 kronor per tillkommande enbäddsrum eller 
bostadslägenhet som färdigställs under åren 1992 till 1996. 
 
*  Bidraget lämnas till den som driver verksamheten. 
 
*  Bidrag kan inte samtidigt utgå till gruppbostäder enligt förordningen SFS 1991:1280 och 
till ombyggnad av sjukhem m m. 
 
*  Ansökan om bidrag ska ställas till socialstyrelsen som också beslutar om bidrag ska utgå. 
Socialstyrelsen kommer senare att meddela när ansökan ska inlämnas. 
 
ÖVRIGT 
 
Socialstyrelsen har i de båda statsbidragsförordningarna fått rätt att utfärda de föreskrifter 
som behövs för verkställigheten av förordningarna. Dessa föreskrifter förväntas bl a 
innehålla bestämmelser om ansöknings- och utbetalningstillfällen. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Per-Olov Nylander, tfn 08 - 772 41 03. 
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