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Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m m 
 
Svenska Kommunförbundet har i cirkulär 1991:74 och 1991:89 informerat om riksdagens 
beslut i fråga om statsbidrag till missbrukarvård m m och fördelningen av kommunbidraget 
för första halvåret 1991. 
 
Uppgörelse har nu träffats om den slutliga fördelningen av statsbidraget för år 1991. 
Innehållet framgår av bifogade förhandlingsprotokoll. 
 
Statsbidraget fördelar sig på följande sätt 
 
Anordningsbidrag  75 000 000:- 
Utvecklingsbidrag  30 000 000:- 
Platsbidrag 
- landsting och kommunalförbund 155 825 000:- 
- primärkommuner  74 266 667:- 
Kommunbidrag  614 907 543:- 
  949 999 210:- 
 
Kommunbidraget 
 
Fördelningen av kommunbidraget baseras på ett genomsnitt av dels, som tidigare nyttjade 
vårddagar vid hem för vård eller boende 1986 och 1987 dels de uppgifter om nyttjade 
vårddagar vid hem för vård eller boende 1990 som kommunerna lämnat till Svenska 
Kommunförbundet (cirkulär 1990:166). 
 
Vid den ytterligare analys av det senare materialet som gjorts har det upptäckts några 
felaktiga uppgifter. Dessa uppgifter har justerats, vilket har medfört att det skett en del 
förändringar i fördelningen av kommunbidraget. 
 
I kommunbidraget ingår vidare det tidigare öppenvårdsbidraget till alkoholpolikliniker och 
vårdcentraler för narkotikamissbrukare. De kommuner som hade sådant bidrag 1985 har 
behållit detta. Dessa båda komponenter, genomsnittligt antal vårddagar och det tidigare 
öppenvårdsbidraget, har för att underlätta bearbetningen vid fördelningen av 
kommunbidraget omvandlats till 500 000-delar. Varje sådan andel är för år 1991 värd 1 
229:82 kr. Genom att multiplicera detta belopp med kommunens antal andelar erhålles det 
belopp kommunen får i kommunbidrag 1991. 
 
Ex Botkyrka 6 949 andelar x 1 229:82 kr = 8 546 019 kr. 
 
I bilaga 3 till bifogade förhandlingsprotokoll redovisas samliga kommuners antal 500 000-
delar och storleken på kommunbidraget år 1991. Bilagan redovisar också utgående 



platsbidrag till landsting, kommunalförbund och enskilda kommuner som är huvudmän för 
institutioner avsedda för tvångsvård enl LVU och LVM. 
 
Vårddagar 1991 
 
Svenska Kommunförbundet har för avsikt, som informerades om i cirkulär 1990:166, att 
samla in vårddagar från kommunerna också för 1991. Denna insamling kommer att ske 
under januari 1992. Vi återkommer med information om detta i ett cirkulär inklusive 
blankett för ändamålet vid årsskiftet. 
 
Statsbidrag för år 1992 
 
Kommunförbundet har för närvarande inte kännedom om några förändringar av 
statsbidraget avseende år 1992. Det innebär att kommunerna kan räkna med i stort sett 
samma bidrag som för 1991. Detta under förutsättning att antalet platsbidrag och antalet 
vårddagar inte ökar alltför dramatiskt. 
 
Fårgor med anledning av detta cirkulär besvaras av sektionschef Karl- Axel Johansson, tfn 
08-772 43 18 och sekreterare Margareta Erman, tfn 08-772 43 23. 
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