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Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård 
 
Svenska staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet träffade den 20 juni 
1989 en överenskommelse om konstruktion av statsbidraget till missbrukarvård m m för 
åren 1990-92 (cirkulär 1989:89). 
 
Staten har därefter beslutat att denna konstruktion för fördelning av statsbidraget skall gälla 
även för första halvåret 1993. 
 
Den 6 april 1993 har en överenskommelse träffats mellan företrädare för 
Socialdepartementet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet om slutlig 
fördelning av statsbidraget för budgetåret 1992-93. 
 
Statsbidragets storlek 
 
Den totala ramen för statsbidraget är 950 miljoner kronor. 
 
Förbrukat under budgetåret 
 
Under budgetåret har utvecklignsbidrag utgått med 30 miljoner kronor. Plats- och 
kommunbidrag har utgått med 426 125 004 kronor. Av anordningsbidraget, som uppgår till 
75 miljoner kronor, återstår 22 792 000 miljoner kronor, som överförts till det belopp som 
skall fördelas till plats- och kommunbidrag för första halvåret 1993. 
 
Statsbidraget första halvåret 1993 
 
För första halvåret 1993 återstår 441 666 996 miljoner kronor att fördela som platsbidrag och 
kommunbidrag. Fördelningen per kommun respektive landsting framgår av bilagda 
förhandlingsprotokoll. 
 
Nytt statsbidragssystem 
 
Staten har bestämt att statsbidraget till missbrukar- och ungdomsvården även i 
fortsättningen skall utgå som ett riktat bidrag till kommunerna. Grunderna för fördelningen 
kommer att bestämmas av staten. 
 
Totalramen kommer, som hitills, att vara 950 miljoner kronor. Av dessa pengar kommer 470 
miljoner kronor att föras till Statens institutionsstyrelse att användas till drift av de särskilda 
ungdomshemmen enligt 12 § LVU och för hem enligt §§ 22-23 LVM. Kommunerna kommer 
att få dela på de återstående 480 miljoner kronorna. Inom socialdepartementet pågår ett 
arbete med att ta fram de fördelningsnycklar som skall användas vid fördelningen. 
 
Kommunförbundet återkommer med information så snart beslut fattats om statsbidragets 
konstruktion. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av förbundssekreterare Margareta Erman, 
tfn 08-772 43 23. 
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