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förstatsrådet och chefenTill

Socialdepartementet

chefen förbemyndigadebeslut den oktober regeringen2 1997Genom
utredare förtillkalla särskildSocialdepartementet göraattatt enen

organisationsstruktur,InstitutionsstyrelsesStatensöversyn av
framtida platsbehov.finansiella verksamheten ochstyrning av

denförordnandes Ulf Göransson 16Med stöd bemyndigandetav
december 1997 till utredare.

verkscontrollerutredningen förordnandes IanTill sekreterare i
från med den Fi1.mag. JohanssonMacArthur och l januari 1998. Per

februaribiträdande sekreterare från och med denförordnandes lsom
till den 30juni 1998.

Effektivitet och kvalitet iUtredningen överlämnar betänkandet
Institutionsstyrelse SOUfortsatt utvecklingtvångsvården Statensav-

1998:000.
slutfört.Utredningens uppdrag är

Stockholm i september 1998

Ulf Göransson

/Ian MacArthur
JohanssonPer
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Sammanfattningl

Vård individens medgivande regleras i lagen med särskildautan
bestämmelser vård LVU och lageni vårdom av unga om av
missbrukare falli vissa LVM.

Staten har, Statens institutionsstyrelse SiS, föransvaretgenom
tvångsvården missbrukare vid LVM-hem och tvångsvårdenav av unga
vid särskilda ungdomshem.

Utredningsuppdraget skall bakgrund sedanSISmot attses av
fått1994 ökande obalans ekonomin.istarten en

På grund kontinuerligt efterfråganminskad på LVM-platser harav
betydande ekonomiskt underskott uppstått. Anpassningenett av

verksamheten till kommunernas efterfrågan har varit förenad med höga
avvecklingskostnader.

Under budgetåren 1995/96 och tillsköts sammanlagt1997 mkr i153
tilläggsbudget för SIS skulle klara det uppkomna budget-att
underskottet.

Utredningen har haft i uppdrag utvärdera SiS vårdverksamhet.inte att
Den interna finansiella styrningen inom kan dockSiS inte särskiljas

från SiS mål- och resultatstyming. finansiellaDen styrningen bör
kostnadstäckning bl.a. syfta till omotiveradeutöver jämnaatt ut

kostnadsskillnader för den grundläggande vården, höja vårdkvalitet till
acceptabel basnivå, påverka hemmen i riktning bra vård ochmoten en

hemmens anslagsresurser efter skillnader vårduppdragianpassa
Kraven på drivkrafter för kostnadseffektivitet och kvalitets-

utveckling skärps, organisation, fallet med bådeSiS,när är ären som
huvudman för, finansiär och producent viss tjänst.av av en

SiS bildades den julil 1993 och startade sin vårdverksamhet den 1
april 1994.

SiS verksamheterna efter förhandlingar med dels Lands-övertog
tingsförbundet och Kommunförbundet, dels de enskilda huvudmännen.

förhandlingarnaI föreslog SiS endast de institutioner detatt som
bedömdes det skulle finnas behov skulle föras tillatt överav ny
huvudman. Vidare föreslog SiS all personal skulle desägasatt upp av
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utifrån behovenskulle skeoch nyrekryteringargamla huvudmännen att
vid de institutionerna.Övertagna

allafick 35förhandlingarna. SiSgehör iförslag inte övertaSiS vann
medLVM-hem 94lochmed platser 25särskilda ungdomshem 570

platser.
huvudmännentidigarefrån deverksamhetenInnan SiS övertog

innebarlandets LVM-hem. Dettaplatser på 38fanns det 300l enca
förhållande till tidigare LVM-cirka 350 platser imedplatsreduktion

vård.

huvudmannaskap för dessaandra bytetinnebar detBildandet SiS avav
kommunala sektorn inomoch denmellan den statligainstitutioner en

period.tioårs
70-omfattande sammanläggningSiS innebarBildandet ettavenav

självständigt.hög grad verkatital institutioner som
innebarhuvudmanunderalla institutionerBeslutet samlaatt enen

ochförutsättningarfinansiellaregelsystem,mellan olikakulturkrock
kortmycketfås fungera inomAllt skullepersonalförutsättningar. att en

tidsperiod.
format haromfattandesånågon,Få sammanläggningar, ettavom

statliga sektorn.genomförts dentidigare inom

vård-medungdomshem 638särskildaomfattar idag 33SiS verksamhet
ligger iHuvudkontoretvårdplatser.medLVM-hem 343platser och 15

Stockholm.
ekonomisk styrning,förhuvudkontoretSiS genomsvarar

forskningmetodutveckling,kontroll och förresultatuppföljning och
utvecklingsarbete.och

huvud-pådrygt 50tillsvidareanställda,har drygt 2 500SiS varav
kontoret.

deanslag ochhuvudsakifinansierasVerksamheten genom
kommunerna.vårdavgifter tas ut avsom

mkr.till 504budgetpropositionenenligtför uppgåranslag 1998SiS
till omkringuppskattasavgifter under 1998kommunalaIntäkterna av

mkr.intäkter cirka l5andraTill detta kommermkr.705 om
ochforskningmetodutvecklingsarbete,huvudkontor,SiS

med anslag.skall finansierasutvecklingsarbete
kostnadernaför cirka 50svarade anslagUnder 1997 SIS procent av

och 40avvecklingskostnader,inklför LVM-hemmen, procent avca
för ungdomshemmen.kostnaderna
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Staten beräknades vid SiS bildande för ungefär hälftensvara av
kostnaderna för de särskilda ungdomshemmen och ungefär tredjedelen

kostnaderna för LVM-hemmen.av
Vårdavgifterna differentierade syftei återspeglaär att

kostnadsskillnader mellan olika vårdtyper. Differentiering har ökat
successivt sedan tillkomst.SiS

Utvecklingen missbrukarvårdeninom har präglats minskningav en av
antalet platser för klara anpassningen till kommunernas minskandeatt
efterfrågan. Samtidigt har försök gjorts differentiera vårdutbudet föratt

erbjuda platser för särskildaatt grupper.
platserDe 343 SiS erbjuder vänder huvudsaksig i till mål-som

med svårare problem och innebär därmed kostnads-grupper en mer
krävande vård och behandling.

Redan förstaunder SiS verksamhetsår visade det sig det faktiskaatt
platsantalet, framförallt på LVM-hemmen, inte överensstämde med det
redovisade.

rördeDet sig platser sedan längre eller kortare tid varitom som
drift för vilka huvudmannen erhöll fortsatt statsbidrag såtagna ur men

länge de redovisades förteckningeni antalet vårdplatser.översom
Det rörde sig vårdplatser visserligen nyttjadesäven om som men

inte uppfyllde kravet på god vårdstandard.som
höjaFör platsutnyttjandet och samtidigt platsantalet tillatt anpassa

nivå stämde med faktiska förhållanden minskades antaleten som
officiella LVM-platser till redan791 i augusti 1994.

Platsantalet har därefter flerajusterats gånger till följd vikandeav
efterfrågan.

totala kostnader förKommunernas missbrukarvården har relativtvarit
konstanta under 1990-talet.

har underDet hela l990-talet funnits ambition hos socialtjänstenen
utveckla öppenvårdsinsatser och minska institutionsvården inomatt

missbrukarvården. fortsattEn utveckling sker öppenvård, skyddatav
boende och s.k. mellanvård, samtidigt utnyttjandetsom av
tvångsvården minskar.

finns fleraDet aktörer på området, såväl offentliga privata,som som
erbjuder olika vård. Konkurrensen har ökat liksomtyper av
variationema i kostnaderna.

Intäkterna i missbrukarvården har minskad efterfrågan gått nedgenom
från mkr till355 227 mkr. beräknasFör 1998 intäkterna till mkr.189
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Till dettamkr.mkr till 297minskat från 486Kostnaderna har
förKostnadernamkr.avvecklingskostnader på 63kommer

mkr.beräknas till 271verksamheten 1998

medfört successivefterfråganungdomsvården ökandeharInom enen
diffe-ytterligarefunnitsBehov harantalet vårdplatser.utbyggnad attav

vård.utbudetrentiera av
låsbara ochuteslutandedrygt sjuttio,platserna,De nästanär gernya

former.slutnamöjlighet till vård i mer
krävande vårdbehov,medockså tillvänder sigPlatserna ettgrupper

vårdbedrivsplatsernatillkommandevård. Vid debl.a. psykiatrisk en
kostnadsläge genomsnittet.väsentligt högrehar änettsom

alltmerplatser ochutbyggnadenoch medKostnaderna har ökat i av
frånökat 710kostnadernaUnder perioden harungdomar.vårdkrävande

mkr till 886 mkr.
undermarkantockså ökatungdomsvården harIntäkterna inom

bliintäkternaberäknasmkr. 1998mkr till Förperioden, från 363 511
mkr.529

stabiliserats.budgetår verksamhethar SiSUnder innevarande
nuvarandeimissbrukarvården motsvararVårdplatsema inom stort

ungdomsvårdenplatser inomefter utbyggnadenefterfrågan. kanSiS av
påefterfrågenivåfinns stabildessavårdplatser.erbjuda 638 För en

drygt 80 procent.
fram-överskott. EnligtverksamhetEfter första halvåret visar SiS ett

anslagsförbrukningned ikunna kommabör SiStagna enprognoser
erhållit enligt åretsmyndighetenanslagsramligger dennärasom

för 1998anslagsförbrukningenskulle innebäraregleringsbrev. Detta att
föregående budgetår.jämfört medmkr lägreblir minst 100

fyra faktorer:påberor iekonomiska problem sedanSiS stortstarten
långtkommer ininkomsterFinansieringsmodellen SiSgör att

utgifterSiSdå kostnaderna uppstår. Merparten storaän avsenare -
föravgiftsinkomsterellerbetalas före det anslagoch lönerhyror att-

till SiS.aktuella perioden kommerden
verksamheten harmed omstruktureringsambandUnderskotten i av

underbetalats SiStilläggsanslag Attfullt deinte täckts ut.ut somav
haft bety-mkr haranslagskrediten med 37,5tvingades utnyttja1997 en

likviditeten.dande effekt på
vid kvartals-förskott.regel kvartalsvis i Dettabetalas iHyrorna ger

utgift på mkr.skiftena 30en ca
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Lån hoshar ganska intensiva.varitInvesteringsprogrammen
vilketvanligtvis gång halvår,Riksgäldskontoret tas ger somupp en per

mkr.likviditetsunderskott på 15sämst ett ca

för avveckling lokalerTill detta kan läggas kostnaderna somav
utgifter.åsamkat SiS extra

uppdragitmed nedläggningar institutionerSiS har i samband av
Utfallet dessa försäljningarFastighetsverket sälja fastigheterna.att av

förluster har SiSjämförts fastighetemas bokförda värde. Vidhar med
försäljningen vinst har SiS intefått Fastighetsverket. Närersätta gett

räknats förluster vidfått del vinsten. Vinsten har inte heller motavav
finner rimligt.andra försäljningar. Utredningen inte detta system

i högGrundtanken i SiS struktur institutionernaorganisatoriska är att
generaldirektören.grad självständiga enheter direkt underär

relativtviktig faktor vid styrningen verksamheten SiSEn ärav
avgifts- och anslags-fmansieringsform, blandningovanliga en av

finansiering.

kommunernasproblemet svårigheten prognostiseraDet ärstörsta att
och lång sikt.efterfrågan på både kort

hänsyn till hittills korta livslängd har SiS i sinMed organisationens
faktorer.koncentrera sig på vissa väsentligastyrning varit tvungen att

gällerDet
förändring institutionerna verksamhets-mot0 gemensamav en
kultur

differentiering förändring vårdutbudetökad och0 av
strukturförändringar bakgrund rådande och planeradmot av
efterfrågan.

klarat dessa målsättningar.Utredningen SiS i hög gradatt treanser

ekonomiska sker främst budget och budget-styrningenDen genom
uppföljning. Budgetprocessen kompliceras avgiftsintäktemasav
betydelse.

ekonomiska förutsättningar vidInstitutionerna hade mycket olika
medan andrabildande. institutioner hade vida budgetramarSiS Vissa

kostnadspress.levde under hård
huvudman har metod framUnder de år SiS varit successivt vuxiten

tillför utjämna historiska skillnader också för hänsyntaatt attmen
institutionernas olika uppdrag.
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huvudkontor har begäranSiS på utredningens gjort en
kvalitetsbedämning SiS institutioner.av

Bedömningen kan enligt utredningen första iett stegses som en
egenutvärdering med syfte erfarenheter för utvecklaintern samlaatt att

den verksamheten.egna
bedömning har åtta förbättrad kvalitet,Enligt SiS LVM-institutioner

oförändradmedan fyra har kvalitet och har försämrad kvalitet.tre
ungdomsvården harInom enligt SiS bedömning 19 institutioner

förbättrat kvaliteten medan oförändrad kvalitet och fem harnio har
försämrad kvalitet.

Institutionschefema likartad bedömning kvalitetsutvecklingengör en av
huvudkontoret.som

Flertalet institutionschefer LVM-chefer ochnio 19 3015av av-
LVU-chefer förbättrats vidbedömer både kvalitet och kompetensatt-
sina institutioner sedan SiS bildades.

förbättrad kompetens LVM-chefer ochEn tio 25 LVU-noteras av
chefer. fallenbåda andelen något högre för förI LVU LVM.är än

vid huvudkontor inrättadesDen centrala placeringsfunktionen SiS när
SiS bildades. på differentiering och närhet i ochKraven LVU- LVM-
vården kunde inte klaras med mindre enskilda placeringar styrdesän att
centralt.

Placeringsenhetens uppgift samråd med socialnämnden ochiär att
institutionerna anvisa den plats bäst den enskildesmotsom svarar

förutsättningarbehov och tillgodogöra vården.sigatt
flesta socialsekreterare och institutionschefer i utredningensDe är

för fungerar.undersökning positiva till hur placeringsprocessen LVM
inflytandeUndersökningen visar placeringsgruppens någotäratt

Alla intervjuadevid LVU-placeringar vid LVM-placeringar.större än
på LVU-sidan tycker placeringsgruppen fyller viktig funktion.att en

Åtta de myndigheter och på utredningensorganisationer svaratav som
enkäten missbrukarvården hos SiS,prisstrukturattom anser en annan

kombination fasta avgifter elleroch rörligat.ex. en av en mera
individuell prissättning, skulle leda till bättre användning LVM-en av
vården.

förordar Kommunförbundetlänsstyrelse abonnemangssystem.En ett
förordar differentieratett system.mer

Sju de myndigheter och organisationer påsvaratav som
enkätutredningens ungdomsvården prisstrukturattom anser en annan

skulle leda till bättre användning LVU-vården. länsstyrelserTreen av
differentieradevill ha avgifter.mer
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institutionschefemavårdformernabåda majoritetenInom anser av
viktigt.viktigt eller mycketpriset äratt

avgifter börInstitutionschefema har också frågats hur SiSom
prisändringar SiS beslutadeförändras. återspeglar till viss del deSvaren

från och med juli.1
de högsta avgifterna ochvill LVU-cheferna ytterligare höjaI princip

de lägsta.sänka
avgiften. Flera vill dockLVM-cheferna vill också den högstahöja

LVM-avgiften.sänka den ordinarie

missbrukarvårdenUtveckling av

grund sjunkandeAntal platser missbrukarvården har påi av0
från 1993/94efterfrågan minskat med cirka 65 941 årprocent,

Minskningen har sketti omgångar.till 343 år 1998. sex
har ökat från 1/3Andelen slutna platser vid LVM-hemmen ca0

hälften.till ca
har minskat frånfaktiska beläggningen på LVM-hemmenDen0

1994/95 till 67 procent år 1997.561 72 procent år 323
förhållande tillunder har mycket hög iBeläggningen 1998 varit

caplatsantalet 90 procent.
medAntalet fakturerade vårddygn har minskat 40 procent,ca0

från år 1994/95 till 000 år 1997.205 000 120
tvångsvårddominerande orsaken tillAlkoholmissbruk denär0

förprocent. Blandmissbrukbland de intagna ca 60 svarar
skiftat olikanarkotikamissbruk harknappt Andelen20 procent.

mellan ochår 20 30 procent.ca
AndelenGenomsnittsåldern bland drygt 40 år.intagna är unga0

ökar dock.intagna
fjärde kvinna.Var intagen är

minskat med drygtgenomsnittliga vistelsetiden harDen
till dagar årfrån dagar år 1994/95 90 1997.30 130procent

Årskostnaden har ökat med knappt 40fastställd plats0 per
1994/95 till kronor årfrån kronor år 950 000690 000procent

avvecklingskostnadema blir ökningenOm hänsyn till1997. tas
kronor.knappt och kostnaden 820 00020 procent
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ungdomsvårdenUtvecklingen av

Antal platser grund stigandei ungdomsvården har på0 av
efterfrågan ökats med från år 1993/94 till 638 år12 570procent
1998.
Andelen slutna platser har ökat från till50 1994procent0 ca
knappt 60 1997.procent
Antalet hem har minskat från till under perioden35 33 1994-97.0

faktiska belägg/tingen på LVU-hemmen har ökat frånDen 4720
år 1994/95 till Beläggningen under har514 år 1997. 1998 varit
hög, 85 procent.ca
Antalet fakturerade vårddygn har Ökat med knappt 15 procent0
från 166.000 år 1994/95 till år189.000 1997.
Under 1995/96 och väntetider förekommit till önskade1997 har0
institutioner. Väntetiden har normalt varit högst vecka.en
Socialnämnden har dock i så alla dessagott som
placeringsärenden kunnat erbjudas plats på någon annan

deninstitution begärda.än
genomsnittligaDen vistelsetiden 160 dagar under 1997,0 var ca

jämfört med dagar under 1995/96.175
Genomsnittsåldern på de inskriva ungdomarna 16,2 år under0 var
1997.
Drygt 40 ungdomarna har utländsk bakgrund.procent0 av

flickorAndelen har minskat något, från 1994/95 till31 procent0
27 1997.procent
Placeringsorsakerna kriminalitet drygt 60 procent, miss-är0
bruk knappt procent och social nedbrytande beteende50
drygt 60 procent. drygtI tio placeringama underprocent av
1997 alla anledningarna aktuella.trevar
Årskostnaden fastställd plats har ökat med drygt tio procent0 per
från miljoner kronor 1994/95 till miljoner kronor år1,24 år 1,38
1997.

Utredningens bedömningar platsbehov och förslagav

Utredningen drar följande slutsatser utvecklingen platsbehovetom av
hos SlutsatsemaSiS. statiska i den de bygger påmeningenär att
uttalanden utifrån nuvarande priser och prisrelationer och utifrån
gällande lagstiftning.
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missbrukarvårdenPlatsbehov inom

minskafortsättervård enligt LVMtotala behovetDet attav0
kraftigalls likablir dock inteMinskningensuccessivt. som

under de åren.senaste
särskildaförvårdinsatservårdinsatser ochkortareBehovet0 av

ökar.grupper
minskar.vårdinsatserBehovet längreav

oförändrad nivåligger påenligt SoLLVM-hemmens intagning0
mycketefterfrågankommunernasUtvecklingen ärav
under-genomföra årligauppdragsvårbedömd. bör iSiS attges

LVM-vården.platsbehovet inomdet framtidasökningar av

ungdomsvårdeninomPlatsbehov

stabil vidförblirvård hos SiS enligt LVUtotala behovetDet av0
tendens till ökningTecken finns på vissnuvarande nivå. enen

platsbehovet.av
bakgrundkanbehovsbedömningUtredningens mot av0

övervägandenförnyademotiverabeläggningen hos SiS om en
LVU-vård.fortsatt utbyggnad vissförsiktig av

förvårdinsatserochutredningsinsatserakut- ochBehovet av0 av
ökar.särskilda grupper

minskar.behandlingsinsatserBehovet0 av
oförändrad nivå.ligger påenligt SoLLVU-hemmens intagning
svårbedömd. SiSefterfråganUtvecklingen kommunernas ärav

undersökningaråterkommandegenomförauppdragbör i attges
LVU-vården hos SiS.framtida platsbehovet inomdetav

i övrigtoch förslagbedömningarUtredningens

mål uppdragOm SiS och

Utredningen attanser
ska subventionerasenligt inteerbjuder SoLden vård SiSsom0

med anslag -
anslag skastatligaformmed hjälp subventioner iinteSiS avav0

SoL-vårdlikvärdigmed producenterkonkurrera övriga av
vilkaefteroch inteefter vårdinsatseravgifterna bör sättas0

bakom intagningenrättsregler liggersom
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det angeläget fårSiS kostnadstäckning för de insatserär att0 som
på uppdrag anda vårdgivaregörs av

gränsdragning mellan olika vårdgivare förtydligas0
gränsdragningen inom ungdomsvården kan ske i den fortsatta
beredningen Bampsykiatriutredningens förslagav
användningen den påföljden sluten ungdomsvård bör0 av nya
följas noggrant
ekonomisk kompensation ska utgå till slutenSiS ungdoms-0 om
vård överskrider det platsantalet ersättningen grundats påsom
inom missbrukarvården talar utredningens iakttagelser för att0
själva lagstiftningen, börLVM, i delar.vissaöverses

målAvvägning mellan SiS och resurser

Utredningen attanser
verksamhetSiS går in stabilt förändringari skede; iett0 nu mer

platsutbudet kvalitativt och kvantitativt blir under förutsätt-- -
ning oförändrad lagstiftning mindre dramatiska hittillsänav

åtagande för den löpande verksamheten, den centralastatens0
administrationen och kommer framtidenFoU i hittillssom- -

inom anslagsramSiSatt rymmas
den centrala administrationen vid SiS bildande inte0 var
dimensionerad för klara de högt kvalitativa stödinsatseratt som
institutionerna efterfrågat och samtidigt utveckla institutionemas
kvalitet och ekonomiska effektivitet.
det fråga för SiS ledning bedöma personalbehovetär att0 en

de resultatlcrav riksdag och regering ställtgentemot som upp.
Vid bemanningen hänsynbör till de stödinsatsertas som
institutionerna i den genomförda enkäten väsentliga.angett som
SiS huvudkontor i behov kompetensväxling blandär0 av
personalen både utifrån institutionemas krav och stödbehov och
utifrån de resultatkrav ställs på myndighetensom
kostnader den förursprungligenutöver avsattes0 ram som
huvudkontoret bör delas mellan och kommun, dvsstat
kostnaderna bör kommunerna avgifternatas ut av genom
omstruktureringar i princip två slag: sådana klarasär0 av som

mindre förändringar vid befintliga institutioner ochgenom
sådana kräver ochinsatser innebär helastörre attsom som
institutioner öppnas/läggs ner.
mindre förändringar i platsantalet kostar 200-500 tkr0 per
vårdplats. förändringarStörre kostar det dubbla, dvs 0,5-1,0
mkr. Kostnaden högre i LVU- LVM-vård.är än
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balans iuppnåkan SiSfinansiell styrningmed oförändrad0
uppdraget, inklstatligagrundläggandeanslaget under 1999. Det

kunnaförändringar, kommerorganiska,ellers.k. successiva, att
SiSf.n. finns inommindreklaras med något än somresurser

anslag.

anslagssparandebakgrunddennaföreslårUtredningen ettattmot
tillskapas.

under år så3efter 1999 börsparande uppstår avsättasDet som0
för klaramkr bildassparande 75 störreattatt omen

Medleneller kvantitativt.platsutbudet, kvalitativtförändringar i
regeringen.efter beslutdisponeras SiSbör avav

dekopplas tillanslagssparande bördettaAnvändningen av0
efterfråganbehov ochundersökningaråterkommande somav

föreslår.utredningen
denavsättningockså bildasAnslagssparandet kan avgenom en0

fastigheterfrågan SiSskekananslagsneddragning när omsom
lösning.får slutligen

enligt dennabegränsasanslagsåtagande bör kunnaStatens0
också ledadock i framtidenbörmodell. nedläggningarStörre

storlek.minskningar i anslagetstill
åtgärderförbättrasställning kanfinansiellaSiS somgenom0

tillgenomförs kan avsättningardeföreslås avsnitt. Omi nästa
underinledas redanför omstruktureringanslagssparandeett

1999.
Övriga kommunernaverksamhet bör bäraskostnader för SiS av0

avgifter.genom

SiS verksamhetstyrningenfinansiellaDen av

Utredningen attanser
denbör iförändringarnade väsentligaste göras externasom0

förbättradlikviditeten. Enfinansiella styrningen SiS avserav
förstabilare förutsättningarmycket förlikviditet betyder att ge

framtiden.
likviditeten bör förbättras genom0

avgifterkommunalatidigare debiteringar av-
underbetalas tidigtanslagdel SiS utstörreatt aven-

anslagsutbetalning februariibudgetåret, t.ex. engenom
hyresinbetalningar.villkoren föröversyn aven-

däranslagstilldelning till SiS,utvecklas förbörett nytt system0
faktiska vårdplatserantaletutgångspunkten är
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syftet med den interna finansiella styrningen jämnaär att ut0
omotiverade kostnadsskillnader för den grundläggande vården
anslagsresurserna till institutionerna skall efter0 anpassas
skillnader i vårduppdrag.
det interna verksamhetsplaneringsarbetet bör inriktas på0 en
tydligare mål- och resultatstyming

Fördelar och nackdelar med SiS nuvarande blandfinansierade
modell

Utredningen attanser
alternativ till dagens innehåller så nackdelar desystem stora att0
inte bör övervägas
SiS inom för det nuvarande bör utvecklasystemet0 ramen
modeller sänker kommunernas marginalkostnad för vårdsom
och den enskilda kommunens risktagande
detta kan uppnås olika abonnemangs- och försäkrings-0 genom
modeller. Sådana abonnemangsavtal finns mellan kommuner
och vårdgivare och mellan kriminalvården och vårdgivare. SiS
har sådant försäkringsavtal för avgiftrringsverksamhet iett ett
län.

Samband efterfrågan på vårdmellan avgifter och SiS

Utredningens slutsats kommunernas ansökan och beslut vårdär att om
vid SiS institutioner påverkas indirekt avgifternas storlek. Denav
direkta priskänsligheten högst för SoL-vården. kanDen lika högår vara
inom den lättare ungdomsvården inom LVM-vården. Densom
indirekta effekten prishöjningar i form utbyggnad kommunalaav av av
alternativ, både i ochinstitutionsvård i vård, kanöppenannan vara
högre i missbrukarvården.

Förslag till utveckling SiS avgiftssystemav

Utredningen attanser
kommunerna bör betala högre och differentierade avgifter0 mer
för akutvård och utredningsvård, särskilt inom ungdomsvården
fastlagda minimiavgifter bör beslutas för normalt vårdbehov0
och möjligheter bör finnas differentieringtill destörreatt av
faktiska kostnaderna för viss klienten
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omhändertaganden enligt böromedelbara LVMförminimitaxan0
veckor.vårdperiod, förslagsvis Förutifrån rimligsättas treen

omhändertaganden efteromedelbaranärvarande upphävs många
kostnader för SiSinnebärfå dagar.bara några Detta stora
omhändertagandetsyftet medoch betyderrelativt attsett

uppnås.svårligen
medmissbrukarvården bör höjasför SoL-vård inomTaxan ca0

10 procent.

SiS organisationsstruktur

Utredningen attanser
förändringar skettefter deSiS nuvarande organisation som0

till uppdrag ochändamålsenlig med hänsyn SiSunder 1998 är
finansielladen styrningen

arbetsmetoder inomsärskilt viktigt organisationen ochDet är att0
medverkar tillmellan institutionerna ochSiS främjar samverkan

arbete.utåtriktat perspektiv i institutionernasett
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Uppdraget2

Direktiven2.1

Statensuppdragövergripande göra översynUtredningens är att aven
styrningfinansiellaorganisationsstruktur,Institutionsstyrelses av

bilagaiDirektiven återgesplatsbehov.framtidaochverksamheten
ledningför planering,harinstitutionsstyrelse SiSStatens ansvar
§ 12-ungdomshemmensärskildavid deverksamhetendriftoch av

LVM-hem.missbrukareför vårdinstitutionerochhem avav
Frivilligt intagnatvångsvård.avsedda förhuvudsakiInstitutionema är

för 15-20dockSoLSocialtjänstlagen procentenligt avsvarar
institutioner.platserna vid SiS

statligtavgifter ochkommunalaVerksamheten finansieras genom
anslag.

direktivenska enligtUtredningen
ochverksamhetSiSfinansiellaanalysera den styrningen av0

bättregenomföras såbörförändringar attföreslå vilka som
planeringlångsiktigstabilarebl.a. förskapasförutsättningar en

7.2avsnitt
deinomverksamhetmålen för SiSbedöma rymsom0

kandetgäller ellernärvarandeförekonomiska omsomramar
7.1målen avsnittomformulerafinnas skäl att

nuvarandemed dennackdelarför- ochanalysera0
föreslå alternativaochmodellenblanafinansierade

olämpligbedömsnuvarandedenfmansieringsmodeller somom
7.3avsnitt

vårdbeslutochansökanvilken grad kommunernasbedöma i om0
och,storlekavgifternaspåverkasvid institutionerSiS omav
bedömaföreslås,finansieringsmodeller ävenandra alternativa

efterfrågankommunernasförändringareventuella avav
7.4vårdplatser avsnitt

missbrukarvård ochdeninomframtida platsbehovetdetbedöma0
kapitel 6förungdomsvård SiS ansvararsom
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vilken organisationsstrukturöverväga är mest0 som
ändamålsenlig för SiS verksamhet utifrån alternativa modeller
för den finansiella styrningen verksamheten avsnitt 7.5.av

Utredningens uppdrag i direktiven bakgrund SiSmot attges av
sedan år fått1994 ökande obalans i ekonomin. På grundstarten en av
kontinuerligt efterfråganminskad från kommunerna på LVM-platser
har ekonomiskt underskott uppstått. Intäkter i form avgifterett stort av
från kommunerna har uteblivit. Den nödvändiga anpassningen av
verksamheten till efterfrågan har förenadvarit med höga
avvecklingskostnader. Under budgetåren 1995/96 och tillsköts1997
sammanlagt mkr tilläggsbudget153 i för SIS skulle kunna klara detatt
uppkomna budgetunderskottet.

detFöre statliga övertagandet fanns drygt 1300 platser vid LVM-
hem. Då verksamheten övergick till SiS den april1 1994 övertogs
knappt l 000 LVM-platser, antal i början 1998 minskat tillett som av

340 platser.ca

2.2 Utredningens inriktning och huvudfrågor
Utredningen inte traditionell statlig utredning.är en

frågeställningarDe och problembilder redovisas i utredningenssom
direktiv frånutgår vissa lösningarna kan finnas organisatoriskaiatt ev.
eller ekonomiska förändringar. Under utredningsarbetet har det visat
sig den analys legat till grund för direktiven inte behandlar allaatt som
de påverkansfaktorer skapat de problem för SiS, bådestörstasom
ekonomiska och organisatoriska. gällerDet

analysen de underliggande kostnader fickSiS överta0 av som
från landstingen/kommunema
analysen landstingens/kommunemas behov vårdplatser i0 av av
perspektiv förändrad ekonomi och utvecklingenav en av nya
styrformer på stads- och kommundelsnivå
analysen effekter den förändring gjordes0 av av som av
utredningsansvaret enligt frånLVM 1994
avsaknaden regelrätt ekonomisk buffert garantier för0 av en en
nystartad verksamhet
avsaknaden kunskap och verktyg för lösa problemenatt0 av om
med sammanfoga så många institutioner under takatt ett -
kulturellt, organisatoriskt, beslutsmässigt och personalmässigt.
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Bildandet SiS innebar gigantisk sammansmältning 70-ettav en av
tal institutioner i hög grad verkat självständigt och bredareutansom
kontaktytor med andra institutioner dem fanns inomän som samma
eller näraliggande län/kommun. Beslutet samla alla institutioneratt
under huvudman innebar kulturkrock mellan antaletten en
regelsystem, finansiella förutsättningar och personalförutsättningar.
Allt skulle sammanföras och fås fungera inom mycket kortatt en
tidsperiod. Få sammanläggningar, någon, så omfattandeettom av
format har tidigare genomförts inom den statliga sektorn.

Utredningens val arbetsmetod och redovisningav

Mot redovisad bakgrund har utredningen sökt dela arbetet iovan upp
två delar.

Utredningens första del analys- och förslagsdel,är en som
behandlar SiS ekonomi och organisation. Här har ingångsvärdena varit
dels SiS material och ekonomiska underlag, dels rad enkäteregna en
till vårdintressenter, till kommuner/landsting och till SiS egna
institutionschefer.

Utredningens andra del informell utredningär närmast en som
resulterat i konkreta råd till SiS ledning och till Socialdepartementet om
samverkan och kontakter, kompetenshöjande insatser, behov av
strategiskt utvecklingsarbete, organisatoriska samordningsbehov och
ekonomisk uppföljning. De synpunkter lämnats institutions-som av
cheferna tillsammans med utredningens iakttagelserär kring SiSegna
inre arbete och dess kontakter med regeringskansliet viktiga underlag
för denna andra del utredningen.av

Utredningen har vid sina bedömningar SiS organisationsstruktur,av
finansiella styrning verksamheten och framtida platsbehov utgåttav
från följ ande iakttagelser och värderingar.

Tvångsvård handlar vända utvecklingen för svårtatt utsattaom
människor. Syftet motivera till fortsatt vård frivilligaär i former ochatt

bryta destruktiva Tvånget kan därföratt mönster. ses som en av
samhället fastlagd till vård och stöd förrätt vissa situationer i livet.

Tvång i olika former inom missbrukarvården förekommer i många
andra länder. Kännetecknande för den svenska modellen dockär att
tvånget tillämpas medvetet och enligt särskild lagstiftning skild frånen
övrig lagstiftning inom socialtjänst, psykiatrin och kriminalvården.

Det ingrepp i den enskilda integriteten tvånget innebär ställersom
krav på själva vården bedrivs i offentlig regi medatt möjlighet till
kontroll och granskning. ekonomiskaAtt för dennaavsätta resurser
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socialåtagandet inomdet offentligaviktig delvård är omsorg.aven
offentligadekrav påställs särskildasådan ordningMed atten

kostnadseffektivtverksamheten drivsskall kunna visavårdgivama att
resultat.godarelevant, dvsoch denoch med hög kvalitet äratt ger

ochkostnadseffektivitetförpåvisaKraven motoreratt
medfallet SiS,organisation,kvalitetsutveckling skärps, ärnär somen

producent viss tjänst.ochför, finansiärbåde huvudmanär av enav
ochoch närhet i LVU-differentieringtill uppnåUppdraget SiS att

långtgående central styrninginnebär dessutomLVM-vården genomen
enskildabeslutarhuvudkontorsittdet SiSäratt omsomgenom

kvalitetsutvecklingkostnadseffektivitet ochpåplaceringar. Kraven
medfinansiärema, dvsblanddetytterligareförstärks attav

och institutionemaskritik SiSredovisadfinnskommunerna, mot
och resultat.kvalitetavgiftssättning, kompetens,

denfall delenskilttvångsvård ibehöva tillgripa ärAtt ett aven
förför. talarDettakommunen harsocialtjänst attansvarsom

tvångsvården.kostnaden förhuvudsakligaför denska ståkommunen
verksamttvångsvården börförkostnaderKommunens ettvara

i såtill tidiga insatserlokalt ochförebyggande arbetetillincitament
frivilligafrivillighet.bygger på Dessaformer möjligtöppna somsom

stimuleratsantal årunderförebyggande vårdformer haroch ett genom
statsbidrag.särskiltett

tvångsvården vid SiSekonomiskaför statliga insatserskälEtt är att
ellerenskilda kommunerskostnadskrävandeinstitutioner såär att

så hårtfall skulle belastassocialbudgetkommundelars i attannat annan
tillbaka.fick ståvård och omsorg

tvångsvårdlågafår såför kommunen inteAvgifterna att sesvara
sidanbör å andratill frivilliga insatser. Dealternativattraktivtettsom

används enligttvångsvårdförde hinderså högainte är attatt ettvara
lagstiftningens intentioner.

vård-utvärdera SiShaft i uppdragUtredningen har inte att
SiSfinansiella styrningenanalysera denUppdragetverksamhet. att av

uppfattning SiS internautredningensdock enligtomfattarverksamhet
styrning.och riksdagensstyrning regeringensutöver

frånsärskiljaskan inteSiSfinansiella styrningen inomDen interna
börfinansiella styrningeninternaoch resultatstyming. Denrnål-SIS

omotiveradesyfta tillbl.a.kostnadstäckning jämnaatt ututöver
höjavid behovgrundläggande vården,för denkostnadsskillnader

ipåverka institutionernaacceptabel basnivå,tillvårdkvaliteten en
anslagsresurserinstitutionemasvård ochriktning bramot anpassaen

knyter härbedömningUtredningensvårduppdrag.efter skillnader i an
fördrivkrafterbetydelsensärskildadentill tidigare avresonemang om

SiS.kvalitetsutveckling inomkostnadseffektivitet och
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Utredningens analys den finansiella bl.a.styrningen harexternaav
inriktats på likviditetsutvecklingSiS och kostnader för SiS fastigheter.

Utredningen har haftinte i uppdrag följa eller utvärderaatt upp
tillämpningen eller kommunernasLVM användning de särskildaav av
ungdomshemmen.

Effekterna tvångsvården, särskilt vård enligt LVM, omtvistadeärav
och något entydigt resultat från systematiska studier saknas.
Utredningsansvaret enligt fördesLVM från länsstyrelserna tillöver
kommunerna kort tid efter det SiS startade sin verksamhet.atten
Slutliga resultat finns inte heller effekterna denna överföring.om av
Kritik har riktats förändringen för den kommunernamot att ettger
avgörande inflytande utredningarna frivilligvård elleröver om
tvångsvård skall tillämpas. konstaterarRegeringen i dent.ex. senaste
budgetpropositionen variationerna mellan kommunerna iatt
missbrukarvården är stora.

Utredningen har därför funnit det nödvändigt för få bredareatt en-
förståelse SiS situation viktiga aktörers på lagtillämpningenattav syn-
kartläggs och kunskap redovisas vilka vårdas i LVM-att om som
hemmen och de särskilda ungdomshemmen och vilka resultat vården
ger.

2.3 Utredningens arbete

Utredningens har samlat in sitt underlag under våren 1998.
Utredningen valde tidigt del det utrednings- och analys-att ta av

material låg till grund för riksdagsbeslutet föra tvångs-att översom
Ävenvården till statligt huvudmannaskap. de remissvar och andra syn-

punkter lämnades förslaget har studerats.översom
Utredningen kunde, tidigare framförts, konstatera attsom

analysmaterial och ekonomiska bedömningar saknades för viktiga
områden. Utredningen kunde också konstatera vissa deatt av
organisatoriska och ekonomiska slutsatser redovisades inte till-som var
räckligt belysta. Det gällde bl.a. bedömningar framtida platsbehovom
och konsekvenserna för tvångsvården utifrån kommunernas försämrade
ekonomiska situation.

Även efterklokhet inte ställer något till har bakgrunds-rättaom
analysen haft värde för denna utrednings arbete. Tidigare analyser,ett
förslag och remissynpunkter har legat till grund för de enkäter som
utredningen genomfört, både de riktats till användarna i egenskapsom

kommunernas socialtjänst och till producentema, dvs institutionerna.av
Slutligen har enkät gjorts syftei få kunskap länsrättemasatten om syn
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utredningsansvaretöverföringeninkl.LVM,tillämpningenpå avav
och LVU.kommunerna,tilllänsstyrelsernafrån

delarviktigagenomförautredningenförmöjligthade varit attDet
enkätema. Mengenomföra vissautredningsuppdraget attutan avav

organisation,nuvarandepåplatsbehov,framtidakringfrågorna synen
LVM,enligtutredningsansvaretändradedetkonsekvenser av

besvaraskunnathade inte ettekonomi utankommunernas m.m.
enkätunderlag.

långarelativtdenbakgrunddennaocksåDet motär som
slutetsedan ipågåttharEnkätarbetetskallutredningstiden avses.

slutetgjordes imaterialetsammanställningamaoch de sistafebruari av
månad.juliav

Öppenheten ledningsfrån SiShar varitutredningen storgentemot
materialföljandedel ställtför utredningensharsida. SiS somsamman

betänkande:till dettabilagorredovisas i
redovisar1993/94-1998,LVU-hemmenochLVM- som0

sedanSiSfunnits inomalla hemutvecklingen somav
bildadesmyndigheten

ungdomshemmensärskildavid deoch närhetDifferentiering0
LVM-vårdenoch i

verksamhetSiSKvalitetsutveckling inom
bådeförbehandlingshemantal frivilligavidPrissättningen ett

missbrukare.ochungdomar
omfattandebl.a.medutredningenförsettvidarehar ettSiS

verksamheten.kostnader iutvecklingengrundmaterial avom
harorganisationernafackligamed desamtalenochKontakterna

med deöverläggningarhadeUtredningenochvarit öppna otvungna.
tidigt iSEKOochSACO, STvid SiSorganisationernafackliga --

besvarasedan tillfällebereddesOrganisationerna attutredningsarbetet.
och STSACOmyndigheter.ochtill organisationerenkätutredningens

enkäten.har besvarat
SiSmed aktörer igenomförtsharenkätundersökningarFöljande

SiSinomomvärld och internt
tillfrågatsharochmyndigheter organisationerBerörda om

och deLVM-vårdenplatsbehovet iLVM;tillämpningen omav
SiSochframtiden;och ihittillsungdomshemmensärskilda om

Såvälfinansieringsmodell.ochprissättningorganisation,
Kommunförbundet ochSocialstyrelsenochlänsstyrelserna som

dennautredningen itillhar lämnatLandstingsförbundet svar
undersökning.

platsbehov inom LVM-sitttillfrågatsharAlla kommuner om
storstäderna ochharframtiden.och i Dessutom etthittillsvården

LVM-vårdenutnyttjandegradmed högkommuner40-tal av
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tillfrågats prissättningSiS institutioner ochoch dessom om
prisstruktur.
Alla kommuner har tillfrågats sitt platsbehov vid de särskildaom
ungdomshemmen hittills och i framtiden. Dessutom har
storstäderna och 40-tal kommuner med hög utnyttjandegradett av
de särskilda ungdomshemmen tillfrågats SiS institutioner ochom

dess prissättning och prisstruktur.om
Lagmännen vid alla länsrätter har tillfrågats kommunernasom
tillämpning LVM och deras användning vård i särskildaav av
ungdomshem. Denna undersökning har genomförts jurkand.av
Assar Lindén konsult till utredningen.som
lnstitutionscheférna tillfrågatshar SiS uppdrag; institutionensom
uppdrag, och kompetens; utveckling platsbehov förresurser av
LVM- och LVU-vård vid LVM-hemmen och de särskilda
ungdomshemmen; kontakter med huvudkontoret; och samarbetet
med socialtjänsten.

Alla enkätundersökningar enkäten till institutionschefernautom
redovisas i utredningens bilagedel.

Svarsfrekvensema i enkätundersökningarna har varit mycket höga.
Enkäten till myndigheter och organisationer besvarades bl.a. 20av

länsstyrelser.22av
Kommunenkäten besvaradesLVM 88 tillfrågadeprocentom av av

kommuner och kommundelar. Kommunenkäten besvaradesLVUom
84 tillfrågade kommuner och kommundelar. Innanprocentav av

kommunenkätema skickades gjorde utredningen inventeringut en av
vilka ansvarade för ochLVM i varje kommunLVU ochpersoner som
kommundel. Enkäten skickades sedan direkt till dessa bådaIpersoner.
kommunenkäter stadsdelar inom Göteborgs stad för 15närmaresvarar

det totala bortfallet. Utredningen har begärt inte fåttprocent av men
kompletterande information från centralt föransvariga ochLVM-
LVU-vården inom Göteborgs socialförvaltning

Enkäten till lagmännen vid länsrätterna besvarades 22 23av av
lagmän.

Institutionschefema vid alla SiS LVM-hem48 och särskilda
ungdomshem har besvarat utredningens enkät till institutionscheferna.

Avrapporteringar har gjorts till enheten för socialtjänst vid
Socialdepartementet. Utredningen har också samrått med sina
kontaktpersoner på Socialdepartementet och Finansdepartementet. I
fastighetsfrågor har utredningen haft diskussioner med Fastighetsverket
och Bolags- fastighetsenhetenoch på Finansdepartementet.
Utredningen har besökt JO.
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Tvång3 i ungdomsvård och
missbrukarvård

l socialtjänstlagen den kommunala socialtjänstens insatser tillattanges
stöd för den enskilde individen ska utformas och genomföras
tillsammans med individen. Socialtjänstlagen medger således ingen
tvångsvård.

Vård individens medgivande regleras i lagenutan med särskilda
bestämmelser vård LVU och i lagen vårdom av unga om av
missbrukare i vissa fall LVM.

Staten har, Statens institutionsstyrelse SiS, förgenom ansvaret
tvångsvården missbrukare och viss tvångsvårdav av unga.
Kommunens socialtjänst ansöker hos länsrätten ungdom ellerattom en
missbrukare ska tvångsomhändertas enligt ellerLVU LVM.
Kommunerna ansöker efter länsrättens beslut plats hos SiS. LVM-om
vård måste alltid inledas på LVM-hem. Ett barn eller ungdomett en

tvångsomhändertas placeras hos SiS endast kommunensom om
bedömer behov finns vistelse i hem föratt särskiltettav noggrann
tillsyn enligt § 12 LVU.

Kommunerna har kvar vårdansvaret under placeringen hos SiS,
medan institutionen för behandlingen.ansvarar

För LVM flyttades initiativrätten, dvs ansöka hosrätten att
länsrätten tvångsvård, från länsstyrelserna till kommunerna underom
1994.

detta kapitelI redovisas
rättsliga förutsättningar för användningen tvång i0 av
ungdomsvård och missbrukarvård
utvecklingen tvångsvården, inkl utvecklingen0 av av
statsbidragen sedan början 1980-taletav
resultat från utredningens enkäter till SiS omvärld0 om
tillämpningen och uppföljningen ochLVU LVM.av
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missbrukarevårdochLVM3.1 av

missbrukarevård förtillhandahållaskyldighetKommunernas att
falloch, i de1980:620, SoL,socialtjänstlagen6 ochregleras i ll

vård1988:870lagenifråga, itvångsvård kan komma avom
fall, LVM.missbrukare i vissa

förskall arbetakommunerna attbl.a.stadgas§ SoLI ll att
och andraalkoholmissbrukmotverkaförebygga och av
ungdom börochför barnoch insatsermedelberoendeframkallande att

skallmissbrukarenenskildeuppmärksamhet. Densärskild avägnas
eller honhanvårdoch denden hjälperbjudasaktivtsocialtjänsten som

missbruk.ifrån sittbehöver för kommaatt
fortgåendegrundpånågonutdömaskanVård enligt LVM avom

sinlösningsmedelflyktigaeller utsätternarkotikamissbruk alkohol,av
befaraskanliv ellerförstöra sittriskerarallvarlig skada,hälsa för att

förutsättningnärstående. En äreller någon attskada självallvarligt sig
medSyftetfrivilligtillgodoses väg.vårdbehovet kaninte

ochmissbrukandedestruktivtavbryta atttvångsvården ettär att
högstfår pågå iTvångsvårdfrivillig vård.till fortsattmotivera sex

månader.

missbrukarvårdenUtvecklingen3.1 av

socialtjänstenhosambitionfunnits att1990-talethar under helaDet en
institutionsvården inomminskaochöppenvårdeninsatser iutveckla

öppenvård,utvecklingfortsattskermissbrukarvården. Det aven
utnyttjandetsamtidigtmellanvård,och s.k.skyddat boende avsom

såvälområdet,påaktörerfinns fleraminskar.tvångsvården kraftigt Det
Konkurrensenvård.olikaerbjuderoffentliga privata, typer avsomsom

totalakostnadema. Kommunernasiliksom variationemahar ökat
under 1990-konstantarelativtmissbrukarvården har varitförkostnader

talet.
vid SiSenligt LVMplaceringargjordes 904Under 1997

undercirka 6001994/95 och l250 årjämfört med drygt linstitutioner,
periodenhelaunderFrivilligvården harmånader.18budgetåret 1996

tabellmissbrukare,förhemintagna iför 80 90 procentsvarat seav-
3.1.

vårdendet inomframgår diagram 3.1Som är avav
Ansök-tvångsvården skett.iminskningenalkoholmissbrukare som

grundpåenligt LVMtvångsvårdtill länsrättenningar avom
till 300.vårdårfrån 300minskat 1alkoholmissbruk har caomperca
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Tabell Missbrukarvárd,3.1 antal intagna den 31 decemberper
År Tvångs- Andel, % Frivilligt Andel, Totalt%

intagna intagna

1990 708 16 3 794 84 5024
1993 577 15 3 207 85 7843
1996 336 10 3 047 90 3833
Källa: Skr 1997/982155

Diagram 3.1 Ansökningar till länsrätten vårdberedande enligt LVMom av
efter missbruk, 1989-96typ av

Antal

1000
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400
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200

100
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Socialstyrelsen kommenterar i Balans missbrukarvårdenirapporten
rapport 1998:3 denna utveckling bakgrund förändringarna imot av

för LVM- vården förstatligandet ochansvaret LVM-hemmengenom av
kommunaliseringen utrednings- och ansökningsansvaret.av
Socialstyrelsen skriver:

2 SOU18-6128 1998:140
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två och samordnade,effekten de här radikala,Den sammantagna av
hårda kommunala besparingskrav,medförändringarna i situationen. . . .

tvångsvård direkt började minska."ansökningarblev antaletatt om

ställdes i flerauppföljningentillämpningen och LVMFrågor avom
enkätundersökningar.utredningensav

tillenkätUtredningens LVM3.1.2 om

myndigheterorganisationer och

tilllänsstyrelser enkätenbesvarade bl.a. 20Totalt 35 instanser
hörresultatenoch myndigheter. Till de intressantaorganisationer mest

att

Tillämpning LVMav
bakom dvs.intentionerna LVM,alla instämmer iinstansernästan0

tillsyfte motiveraanvändas mycket restriktivt iLVM skall attatt
frivillig vård

LVMfrämst länsstyrelsertredjedel instansema attanser0 en av --
kommunala tillämpningenenhetligt i denhanterats påinte sättett

tillämpningen LVMfrämsta bristen ioch den äratt av
kvalitetutredningarnas

och orsaktillämpningen LVMskiljer sig ikommunerna somav0
småoch deochbl.a. ekonomi, organisation synsätt attanges

missbrukarekommunerna arbetar närmare
frånframställningarantaletRikspolisstyrelsen attrapporterar0

myndigheternasocialapolismyndigheten till de om
har ökat ochochingripande/åtgärder enligt LVU LVMSoL,

fortsätta öka.förväntas att

LVM-vårdenUtvecklingen av
LVM-vården underplatsbehovet iminskadeorsak till detsom0

anmälnings-Övertagandefrämst kommunernas1990-talet avanges
och kommunernasfrån länsstyrelsernautredningsansvaretoch

LVM-hemmenpåekonomiska dvs. intagningsituation att anses-
och socialtjänsten iförhållande till Vårdresultatför kostsam i att en

alternativ i öppenvårdenstället ordnar billigarepressad situation i
ekonomiskahjälputvecklar öppenvård medkommunerna sin av0

det intelänsstyrelserna dvs.bidrag från förmedlade ärstaten, av -
ekonomiska situation initieratenbart kommunernas pressade som

minskat platsbehovetöppenvård i sinutvecklingen turmot sommer
LVM-vårdeni
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inte någon instans dennai undersökning lägre antalett0 anger
missbrukare orsak till det minskade platsbehovet; tvärtomsom
framhåller flertal problemen har ökat och kommer ökaett att att

alla instanser den framtida LVM-vårdensnästan är att0 ense om
viktigaste uppgift motivera till och komplettera frivillig vårdär att
och vård för de utslagna missbrukama.att garantera mest

missbrukarvården,Uppföljning LVM-vårdinkl.av
alla instanser LVM-vården klarar eller delvis klararnästan attanser

motivera missbrukare till fortsatt frivillig vårdatt
utvärdering LVM-vård och missbrukarvård eftersatt.ärav annan

3.1.3 Utredningens enkät tillLVMom
kommunerna

Utredningen har kommunenkäteni frågat kommunerna om
utvecklingen platsanvändningen i LVM-vården under 1990-talet0 av
orsakerna bakom utvecklingen platsanvändningen0 av
hur utvecklingen har med kommunernasöverensstämt0
bedömningar.

Utredningen har också frågat kommunerna uppföljningenom av
LVM-vård och missbrukarvård.annan

Utveckling LVM-vårdenplatsbehov och platsanvändning iav

Enkäten har besvarats 298 340 tillfrågade kommuner ochav av
kommundelar, eller 88 Av de 97 kommuner och kommundelarprocent.

klassats användare SiS LVM-vård svarade 79storasom som av
kommuner, eller 81 procent.

Platsanvändningen i LVM-vården har antingen minskat 44 procent
eller oförändradvarit 49 procent under 1990-talet i allanästa
kommuner, tabell 3.2. Endast fåtal kommuner 7 procentettse uppger

platsanvändningen har ökat. bildDenna medatt stämmer
platsanvändningens utveckling under 1990-talet och med den minskade
efterfrågan på SiS platser sedan 1994.

Bland användare SiS LVM-platser finns andelstora störreav en
med antingen minskad platsanvändning 54 jämfört med 40procenten

för övriga kommuner eller ökad platsanvändningprocent en
l jämförtl med för6 kommuner.övrigaprocent procent
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kommuner ochTabell Utveckling platsanvändningen i3.2 av
kommundelar under 1990-talet.

KommunerKommunerAlla kommuner
med lägremed högre

nyttjandegradnyttjandegrad
ProcentAntal Procent AntalAntal ProcentPlatsanvändningen har

Ökat 11 12 621 7 9
33 120 5549 26Varit oförändrad 146
54 87 40130 44 43Minskat

0 O0 1Bortfall 1 1i enkäten
79 219298Totalt

minskadetill denfrämsta 35 procentorsakenDen som anges
andrapåökade kommunalaplatsanvändningen är satsatsatt resurser

kommunen,öppenvård denalternativ frivillig och/eller inom seegna--
orsakadLVM-vård intetabell minskade satsningen3.3. Den är av en

kommunernaendast 2förbättrad missbrukssituation; procent anserav
missbruk.på mindreplatsanvändningen berorden minskadeatt

underplatsanvändningens utvecklingTabell 3.3 Orsak till
1990-talet, alla kommuner

ProcentAntal
Ökad på grundp/atsanvändning av

26missbrukökat
14samhällsfaktorer
25kommunala faktorer

6 2övriga orsaker
påplatsanvändning grundMinskad av

35på alternativ 104andraökade kommunala resurser
28ekonomiska skäl

dåligt värdresultat på LVM-institutioner
26minskat missbruk
12övriga orsaker

49144plafsanvändningoförändrad
9 3Bortfall i enkäten

bedömningenprocentkommunerna 64Två tredjedelar attangerav
medharunder 1990-taletvårdbehovet överensstämtav

tabellplatsanvändningen, 3.4.se
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Tabell 3.4 Platsanvändningens utveckling under 1990-talet jämfört med
kommunens bedömning kommuner med olika nyttjandegradi

Alla kommuner Kommuner Kommuner
med högre med lägre

nyttjandegrad nyttjandegrad
Platsanvändningen har Antal Procent Antal Procent ProcentAntal
varit:
Större kommunens 36 12än 15 20 21 10
bedömning
Lika med kommunens 191 64 42 53 149 68
bedömning
Mindre kommunens 49 16 14 18 35 16än
bedömning
Bortfall i enkäten 22 7 8 10 14 6
Totalt 298 79 219

Detta kan tyckas hög andel, inte minst med tanke på denvara en
kraftiga förändringen i platsanvändningen hos SiS under perioden. Men
endast hälften alla kommuner har förändradupplevtav en
platsanvändning under 1990-talet. kommuner med oförändradFör en
platsanvändning har utfall fallen,bedömning och i 80stämt procent av
medan bedömning och utfall för cirka kommuner50stämt procent av

upplevt förändring platsanvändningen under 1990-talet.i Ensom en
tredjedel 31 procent kommuner med minskad platsanvändning ochav
två tredjedelar 67 procent kommuner med ökad platsanvändningav

förändring,hade inte så kraftig tabell 3.5.väntat en se

Tabell 3.5 Platsanvändningen under 1990-talet jämfört med kommunens
bedömning platsbehovetav

Platsanvändningen
har:

Ökat oförändradVarit Minskat
Platsanvändningen har varit: Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Större kommunensän 14 67 10 7 12 9
bedömning
Lika med kommunens 7 33 116 80 68 52
bedömning
Mindre kommunensän 0 O 9 6 40 31
bedömning
Bortfall i enkäten 0 0 11 8 10 8
Totalt 21 146 130

Kommuner med högre nyttjandegrad har mindre träffsäkravariten
övriga kommuner bedömning platsbehovet LVM-vårdi sin iän av
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under 1990-talet, tabell Platsanvändningen har3.4. överensstämtse
med kommunens bedömning i kommunerna jämfört med53 procent av
68 kommuner med lägre användning SiS LVM-vård.procent av av

resultat behovsförändringar LVM-vården kanDessa visar iatt vara
svåra förutse, för kommunala tjänstemän i direktäven äratt som
kontakt med missbrukama.

LVM-vård missbrukarvårdUppföljningen ochav annan

utredningens kommunenkät har kommuner med högre nyttjandegradI
frågatsSiS LVM-vårdav om

följerhur de och utvärderar kvaliteten i LVM-vârden och0 annan
missbrukarvård
vilka iakttagelser de gjort vid uppföljning och utvärdering0 av
LVM-vård och missbrukarvårdannan

uppföljningsmetoder enligt enkäten sammanfattas iKommunernas
tabell följer LVM-vården3.6. Majoriteten, 54 procent, genom
personliga kontakter jämförtmed klient och institution med 49 procent
för missbrukarvård. följer LVM-vårdenll procentannan genom
statistik, avrapportering och/eller vårdplan jämfört med för20 procent

missbrukarvård. vanligare kommuner inte någonDet är attannan anger
utvärdering eller uppföljning för LVM-vård 28 procent förän annan
missbrukarvård l 8 procent.

missbrukarvård,Tabell 3.6 Kommunernas för uppföljningmetoder av
kommuner med hög utnyttjandegrad

LVM-vård Annan
missbrukarvård

Uppföljning Antal Procent Antal Procentgenom
Personliga kontakter 54 39 4943
Statistik, vårdplanavrapportering och/eller 9 11 16 20
Ingen utvärdering eller uppföljning. 22 28 14 18
Bortfall 5 6 10 13
Totalt 7979

Många kommuner, totalt negativa iakttagelser i46 nämnerprocent,
samband med utvärderingarna LVM-vården, jämfört med 27 procentav
i missbrukarvård. tabell skillnad beror3.7. Denna storaannan se
framförallt på svarande många återfall bland klienterna12att angett
inom LVM-vården, medan har denna iakttagelse föringen gjort annan
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missbrukarvård. dessa åtta kommundelarAv 12 i Stockholm,är
Göteborg och Malmö.

19 kommunernaav iakttagelserpositiva LVM-procent uppger om
vården jämfört med för24 missbrukarvård.procent annan

Tabell 3.7 Kommunernas viktigaste iakttagelser kvaliteten i LVM- ochom
missbrukarvård, kommuner med högre nyttjandegradannan

LVM-vård Annan
missbrukarvård

Kommunernas iakttagelser Antal Procent Antal Procent
skiftande kvalitet mellan de olika hemmen 7 9 8 10
Behov kompetenshöjning hos personalen 9 87 10av
Många återfall bland klienterna 12 16 0
Övriga negativa iakttagelser 10 13 5
God på vårdenkvalitet och/eller kompetent personal 4 5 7
Övriga positiva iakttagelser 14 1211 15
Övriga iakttagelser 12 15 17 22
Bortfall i enkäten 16 20 22 28
Totalt 79 79

3.1.4 Utredningens enkät till länsrätternaLVMom

Lagmännen vid länsrätter besvarade22 utredningens enkät. Svaren ger
visst stöd för bedömningen kommunerna besparingsskäl inteatt av
väljer tvångsvård på SiS LVM-hem så länge vården där dyrareärsom

andra alternativ, dvs. öppenvård och institutionsvård. Vissaän annan
lagmän bedömningen del kommuner inte förmått fulltgör att att ut taen

från länsstyrelsen det gäller ansöka vård enligtöver näransvaret att om
LVM.

Länsrätten i Skåne län betonar konkurrensen mellan ochLVM-
LVU-vården förklaring till de färre LVM-vårdplatsema.som en

3.2 och vårdLVU av unga

Socialtjänstens barn- och ungdomsvård riktar till familjersig med barn
och ungdomar i åldrarna till 20 år. Om barn och ungdomar riskerarupp

utvecklas ska socialtjänsten i samarbete medatt näraogynnsamt,
hemmen till de får det individens bästa kräver, bl.a. vård och stödattse
utanför hemmet.
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missbruk,denkan beslutasVård enligt LVU genomungeom
riskerar skada sinnedbrytande beteendekriminalitet eller attannat

ellerdenutveckling. förutsättninghälsa eller En är att unge
insatserfrivilliga inomhans/hennes föräldrar sigmotsätter

sjättereglerad skasocialtjänsten. Vårdtiden inte omprövasär varmen
månad.

till hjälpa denungdomshem ska syftasärskildaVården vid SiS att
förutsättningarna ökarutveckling och mognadtill sådan att attunge en

eller socialtkriminalitetliv samhället droger,leva i annatutanett
beteende.nedbrytande

tillfördes SiStill de särskilda ungdomshemmenskälenEtt att varav
platsbrist. Platsantalet harlandsting redovisadevissa kommuner ochatt

nuvarandeökats från till 638.sedan SiS Övertagande 538
ungdomar vid SiSUnder placerades LVU-omhändertagna1997 995

Placeringsskälenhem. något fler under tidigare år.Det än varvar
ochknappt procentprocent, missbruk 50kriminalitet drygt 60

beteende drygt procent.socialt nedbrytande 60

ungdomsvårdenUtvecklingen3.2.1 av

Individ- och familjeomsorgensSocialstyrelsen redovisar i rapporten
kommunernas orienteringarbete med ungdomar rapport 1998:5 att

användamindre utsträckningunder början 1990-talet imot attav
mindre ifortsätter. vistas ungdomarnainstitutionsvård Sammantaget

Även placerasinstitutionsvård tidigare. lika mångaän somunga nuom
främst1990-talet, vårdtidema kortare. Deti början äravsevärtärav

frivilligvården denna utveckling skett.inom som
förändrats marginellt,tvångsvårdas hartotala antaletDet unga som

akut placeradetvångsvårdas ökat. Antaletmedan antalet inom SiSsom
ökat drastiskt.ungdomar, omedelbart Omhändertagna enligt harLVU,

för särskild tillsyn, dvs.dessa placeringar sker på hemMerparten av
enligt Socialstyrelsen troligenhos SiS. Till viss del kan denna ökning

sedanförklaras med inrättandet Tillkomst SiS innebarSiS. att ettav av
välfungerande.kritiserat rekonstruerades tilllänge vårdsystem ett mera

till detplatsutbyggnad kan ha medverkattillsammans medDetta atten
dessa hem.blivit "lättare placera påatt

också kan bero påheller bortse ifrån utvecklingenDet går inte att att
och akuta problem.de omhändertas idag har svårareatt merasom

ökat och blivituppfattningar problemenKommunernas tyngreattom
därför belysas.måste närmare

Socialstyrelsen kantredje delförklaring till utvecklingen enligtEn
ingripanden till desssocialtjänsten olika skäl medväntar attattvara av
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problemen blivit alltförakuta eller eller de vårdaltemativ inomattstora,
öppenvården används inte vårdmässigt tillräckliga.ärsom

harRegeringen aviserat i 1997/982182 Strategi för attprop.
förverkliga FN:s konvention barnets rättigheter i Sverige LVUattom

Översynenkommer berör dock inte indirekt deöver. änatt ses mer
särskilda ungdomshemmen.

3.2.2 Utredningens enkät tillLVUom

organisationer och myndigheter

Totalt besvarade 35 instanser inkl. länsstyrelser utredningens enkät20
till organisationer och myndigheter. Till de resultat hörintressantamest
att

alla instanser de ungdomar blir föremål förnästan att0 anger som
LVU-vård framtideni kommer ha svårare problem tidigare,änatt

sociala med kriminell eller psykiatriskstörningar belastningt.ex.
problematik
åtta instanser nuvarande förSiS prissättning viktig huräratt0 anser
mycket och vilketpå kommunerna använder sig LVU-sätt av
vården; dockpriset inte lika avgörande för vårdutnyttjandetär som
vid LVM-vården.

3.2.3 Utredningens enkät till kommunernaLVUom

Utredningen har i kommunenkäten frågat kommunerna om
utvecklingen platsanvändningen i LVU-Vården under 1990-talet0 av
orsakerna bakom utvecklingen platsanvändningen0 av
hur utvecklingen har med kommunernasöverensstämt0
bedömningar.

Utredningen har frågat uppföljningenockså kommunerna om av
vård vid SiS särskilda ungdomshem och ungdomsvård.annan

LVU-vårdUtveckling platsbehov och platsanvändning i SiSav

Enkäten har besvarats 287 340 tillfrågade kommuner ochav av
kommundelar, eller 84 de kommuner och kommundelarAv 94procent.

klassats användare SiS LVU-vård svarade eller77,storasom som av
82 procent.
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och kommundelarNågot fler kommuner attanger
de särskilda ungdomshem har ökat 31 procentplatsanvändningen i än

under 1990-talet. flesta kommuner 46den minskat 23 procent Deatt
oförändrad,platsanvändningen har varitprocent dock att seanger

med platsanvändningenstabell 3.8. Kommunernas stämmersvar
sedanökade efterfrågan hos SiSutveckling under 1990-talet och den

1994.
andel medLVU-vård finnsBland användare SiS störrestora av en

jämfört med 29ökad platsanvändning 35antingen procentprocenten
platsanvändning 29kommuner eller minskadför övriga procenten

för kommuner.jämfört med övriga21 procent

ochplatsanvändningen i kommunerTabell 3.8 Utveckling av
under 1990-talet.kommundelar

Kommunerkommuner KommunerAlla
med lägremed högre

nyttjandegradnyttjandegrad
Procent Antal ProcentAntal Procent AntalPlatsanvändningen har

Ökat 61 2931 27 3588
104 50oförändrad 132 46 28 36Varit

2123 22 29 44Minskat 66
0 1 0Bortfall 0 0i enkäten 1

210287 77Totalt

platsanvändningen under 1990-taletfrämsta orsaken till ökadDen är
problem 17missbruk och/ellerenligt kommunerna ökat tyngre
främsta orsakkommunernaprocent, tabell 3.9. Det anger somsomse

påLVM-vården satsningminskad platsanvändning liksom itill är en--
kommunerkommunen 17 procent. Fåandra alternativ inom den egna

skäl till minskadmindre missbruk/problem3 procent som enanger
särskilda ungdomshem.på vård vidsatsningen
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Tabell 3.9 Orsak till utveckling platsanvändningen vid de särskildaav
ungdomshemmen under 1990-talet, alla kommuner

Platsanvändningen har Antal Procent
Ökat på grund av
ökat missbruk/tyngre problem 48 17
samhällsfaktorer 7 2
kommunala faktorer 13 5
ändrad prioritering jämfört vårdalternativmed andra 3
övriga orsaker 1

påMinskat grund av
ökade kommunala 49 17resurser
ekonomiska skäl
minskat missbruk/mindre problem 8 3
övriga orsaker 2 1
Oförändrad platsanvändning i kommunen 67 23
Bortfall i enkäten 79 28

En majoritet 59 procent kommunerna redovisar attav
bedömningen vårdbehovet under l990-talet har medöverensstämtav
platsanvändningen, tabell 3.10.se

Tabell 3.10 Platsanvändningens utveckling under 1990-talet jämfört med
kommunens bedömning efter kommuners nyttjandegrad

Alla kommuner Kommuner Kommuner
Platsanvändningen har med högre med lägre
varit: nyttjandegrad nyttjandegrad

Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Större kommunensän 68 24 19 25 49 23
bedömning
Lika med kommunens 170 59 38 49 132 63
bedömning
Mindre kommunensän 28 10 8 10 20 10
bedömning
Bortfall i enkäten 21 7 12 16 9 4
Totalt 287 77 210

hälftenDrygt alla kommuner har visades tidigare förändratav som
platsanvändning under 1990-talet. kommunerFör med oförändraden
platsanvändning har bedömning och utfall i fallen,75stämt procent av

tabell medan3.1 bedömning och utfall för knappt 50stämt procentse
kommuner förändrat i platsanvändningen under 1990-talet. Enav som

knapp tredjedel 27 procent kommuner med minskadav
platsanvändning under 1990-talet och knappt två tredjedelar
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ökad platsanvändning hade intekommuner med61 procent väntatav
så kraftig förändring.en

mindre träffsäkra iandegrad har varitmed högre nyttjKommuner en
jämförtunder 1990-talet,LVU-vårdbedömningen platsbehovet isin av

föregående sida.tabell 3.10med övriga kommuner, se
bedömning imed kommunensPlatsanvändningen har överensstämt

kommuner medjämfört med 63kommunerna49 procentprocent avav
LVM-vård.lägre användning SiSav

särskildaLVU-vård vidförändringar i behovenvisarDetta att av
förutse.svåraungdomshem kan attvara

jämfört med1990-taletutveckling underTabell 3.11 Platsanvändningens
bedömning platsbehovetkommunens av

Platsbehovet har:
Ökat MinskatVarit oförändrad

ProcentProcent AntalAntal Procent AntalPlatsanvändningen har
varit:

761 9 7 5kommunens 54större än
bedömning

6433 99 75 42lika med kommunens 29
bedömning

6 18 272 8mindre kommunens 2än
bedömning

112 1Bortfall i 3 3 16enkäten
46 66 2331 132Totalt 88

har någotbedömningar platsbehovet varitKommunernas sämreav
missbrukarvården denför ungdomsvården för i meningen attän en

medLVM-vården varit likahögre andel utvecklingenatt avanger
särskilda ungdomshemmen,kommunens bedömning för vård vid deän

och kangälla för alla kommungmppertabell Iakttagelsen tycks3.12.se
efterfrågan mycketförefalla eftersom förändringen i varitförvånande

för vård vid de särskildakraftigare för LVM-vården än
ungdomshemmen.
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Tabell 3.12 Platsanvändningen LVM-vårdunder 1990-talet i SiS LVU-och
vård jämfört med kommunens bedömning platsbehovet,av
andelar procent

Alla kommuner Kommuner Kommuner
med högre med lägre

nyttjandegrad nyttjandegrad
Platsanvändningen har varit: LVU LVM LVU LVM LVU LVM
Större än kommunens 24 12 25 19 23 10
bedömning
Lika med kommunens 59 64 49 53 63 68
bedömning
Mindre kommunensän 10 16 10 18 10 16
bedömning
Bortfall i enkäten 7 7 16 10 4 6

LVU-vårdUppföljningen SiS ungdomsvårdochav annan

utredningensI kommunenkät har kommuner med högre nyttjandegrad
SiS LVU-vård frågatsav om

hur de följer och utvärderar kvaliteten i LVU-vården och0 annan
missbrukarvård
vilka iakttagelser de gjort vid uppföljning och utvärdering0 av
LVU-vård och missbrukarvård.annan

Kommunernas uppföljningsmetoder sammanfattas i tabell 3.13.
Majoriteten kommunerna använder personliga kontakter för följaattav
både vården vid SiS särskilda ungdomshem 51 procent och annan
ungdomsvård 61 procent. Statistik, avrapportering och/eller vårdplan

något oftare för vårdnämns vid SiS särskilda ungdomshem
23 procent för ungdomsvård 17än procent. 18 procentannan av
kommunerna de inte har någon utvärdering eller uppföljningattanger

vård vid SiS särskilda ungdomshem, jämfört med för9procentav
ungdomsvård.annan
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ungdomsvård,Tabell 3.13 Kommunernas metoder för uppföljning av
kommuner med hög nyttjandegrad

SiS särskilda Annan
ungdomsvårdungdomshem

Uppföljning Antal Procent Antal Procentgenom
Personliga kontakter 39 51 47 61
Statistik, vårdplanavrapportering och/eller 18 23 13 17

uppföljning.Ingen utvärdering eller 14 18 7 9
Bortfall 6 8 10 13
Totalt 77 77

procentFler kommuner 47 redovisar iakttagelser vidnegativa
uppföljning och utvärdering vården vid särskilda ungdomshem änav
vid ungdomsvård 23 procent, tabell vanligaste3.14. Denannan se
iakttagelsen SiS hem behov kompetenshöjning hos personalenärom av
22 procent. redovisar iakttagelser för särskilda27 positivaprocent
ungdomshem jämfört med för36 ungdomsvård.procent annan

Tabell 3.14 Kommunernas viktigaste iakttagelser kvaliteten i LVU- ochom
ungdomsvård, kommuner nyttjandegradmed högreannan

SiS särskilda Annan
ungdomsvårdungdomshem

ProcentAntal Procent Antal
Skiftande kvalitet mellan de olika hemmen 15 19 10 13
Behov kompetenshöjning hos personalen 17 22 5 10av
Övriga negativa iakttagelser 65 3 4

påGod vårdenkvalitet och/eller kompetent personal 21 27 20 26
Övriga positiva iakttagelser O O 8 10
Övriga iakttagelser 2 3 4 5
Bortfall 17 22 27 35
Totalt 77 77

3.2.4 Utredningens enkät till länsrätterna LVUom

Lagmännen vid 22 länsrätter besvarade utredningens enkät. kanSvaren
tolkas länsrätterna finnsdet behov fler platser vidattsom om anser av
de särskilda ungdomshemmen, eftersom befintliga platser används för

med allt problem. kan innebära andraDetta intetyngre attunga unga
får plats, deras vårdbehov kani sig skäl förtrots att vara nog en
placering.
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3.3 Statsbidrag till ungdomsvård och
missbrukarvård

Uppdelningen statsbidraget vid bildande sammanfattasSiS i tabellav
3.15. Statsbidraget till ungdomsvården och missbrukarvården minsk-

frånades 950 mkr till mkr. Minskningen mkr motsvarade430 520 i- -
den del det tidigare statsbidraget gått till de huvudmänstort av som som

drivit särskilda ungdomshem och LVM-hem och dessförinnan statens
driftkostnad för de dåvarande statliga nykterhetsvårdsanstaltema och
ungdomsvårdsskoloma. Medlen utnyttjades till finansiering SiSav
verksamhet. hade tidigare utbetalats för bekosta helaDe eller delaratt

missbrukarvården och ungdomsvården under lång tid med olikaav men
benämningar och med olika konstruktioner.

Tabell 3.15 missbrukarvárdUppdelning stöd till ochstatensav
ungdomsvård vid SiS bildande

Ändamål Belopp, mkr

ungdomsvårdstatsbidraget till missbrukarvárdenoch 1992/93

Bidrag till huvudmännen 400

Bidrag till kommunerna 520

Utvecklingsbidrag 30

Anslaget totalt 1993/94 950

ungdomsvårdStöd missbrukarvårdentill och 1994/95

Anslag till SiS institutioner 1994/95 420

Anslag till SiS centrala administration 20

Anslag till uppföljning och metod- och personalutveckling 30

vård öppenvårdBidrag till utveckling förebyggande och 50av

Tillägg till det generella statsbidraget till kommunerna 430

Stöd totalt 1993/94 950

Sedan 1994/95 har mkr årligen i särskilda50staten avsatt
utvecklingsmedel för stimulera kommunerna utvecklaatt att
förebyggande och öppenvårdsinsatser för ungdomar och missbrukare.
Länsstyrelserna fördelar dessa medel. Motivet till stödet är att staten
har starkt intresse det råder balans mellan sidan denåett attav ena

institutionsvården och å andra sidan den vård bedrivstunga som av
kommunerna. vård består förebyggandeDenna vård och olika slagsav
öppenvårdsinsatser. Detta möjliggör effektiv vårdkedja.en
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Bidraget till missbrukarvård ingår sedan år 1996 i det generella
statsbidraget till kommunerna.

Diagram 3.2 visar hur driftbidrag/anslag förändrats sedan detstatens
kommunala övertagandet 1983 och hur medlen fördelats.

Den bidragsdel tidigare utgick formi kommunalt statsbidragsom av
har inte redovisats efter eftersom1993 den inte längre särredovisas

ingår deti generella statsbidraget till kommunerna.utan
När överlämnade de statliga institutionerna till landsting ochstaten

kommuner ingick i överenskommelsen finansieringendel iatt statens
skulle utgå oavkortat till de huvudmannen eller till de kommunernya

placerade klienter i institutionerna. bidragskonstruktionEn medsom
driftbidrag och placeringsbidrag inrättades. Konstruktionen fanns kvar
med vissa modifieringar till och med budgetåret 1993/94.

Av diagram framgår3.2 SiS anslagsmedel uppräknats medatt ca
50 mkr mellan 1994 och detta1997. 16 mkr kompensation förAv var
hyreshöjningar efter uppvärdering det fastighetsbeståndav som
övertogs staten.av

Diagram 3.2 statsbidrag missbrukarvårdtill ungdomsvårdoch 1983-97

Mkr statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård åren 1983 -
19971000 i

/ E i 55i900 - -O-Till huvudmännen som
driftbidrag,soo fr.o.m.1994
anslag tili SiS

7oo Till-I- kommunerna:
placeringsbidrag500

l X
500 Omstrukturerings-i ár-

i bidrag/anordnbidrjfrån400 V / 1994 FoUi
300 Övrig-x- missbrukarvård
200 b-o-o/
10° Ssa-x- statsbidrag/anslag

O : f . .ååêååâââåååê

Källa: SiS underlag till utredningen
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SiSinstitutionsstyrelseStatens4 -

organisation,uppdrag, resurser,

utvecklingochtillkomst

sedan präglatsutveckling harSiS starten av:
LVM-vårdefterfrågan påkraftigt vikande0 en

ungdomsvårdenefterfråganökandesuccessivt0 en
ochbåde LVM- LVU-allt inomutveckling svåraremot grupper0 en

vården
olika hemmen.kulturer vid demed sammansmältningproblem avo

tankarna bakom SiSutveckling ochBeskrivningen dennaav
medkapitel, tillsammansfram dettaredovisas längre itillkomst

tidigareresultaten översyner.av
medframställningenstället inledaUtredningen väljer iatt en

och organisations-uppdrag,nuvarandebeskrivning SiS resurserav
struktur.

ochorganisationsstrukturSiS uppdrag,4.1

resurser

Uppdrag4.l.l

förvaltnings-centralainstitutionsstyrelse SiS denStatens är
ochsärskilda ungdomshemmenför vid demyndigheten verksamheten

bildades den lför missbrukare LVM-hem. SISinstitutionerna vård av
april SiSvårdverksamhet den 1994.juli och startade sin l1993 svarar

särskilda ungdomshemmenoch drift debåde for planering, ledning av
såvälomfattarför tillsynen dem.och LVM-hemmen och Ansvaretöver

och kontrollresultatuppföljningekonomisk styrning, som
och utvecklingsarbete.metodutveckling, forskning
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Kärnan i SiS uppdrag nationell myndighet etablera högär attsom en
och nationellt enhetlig kvalitet och i samverkan med kommunernaatt
verka för tillräckligt differentierad vård.en

Den vård i SiS regi skall god kvalitet ochsom ges vara av vara
anpassad till de individuella vårdbehoven. Psykiskt störda ungdomar
eller missbrukare, kvinnliga missbrukare, narkotika- eller
blandmissbrukare, starkt utagerande ungdomar m.fl. bör kunnagrupper

speciellt anpassad vård vid särskilda enheter eller institutioner.ges
Närhetsprincipen skall eftersträvas i möjliga utsträckning.största

SiS ska tillse vården så möjligt övergår till frivilligatt snart som
vård inom SIS institutioner eller vid andra kommunala elleregna
privata institutioner eller i former, familjehem.öppnare t.ex.

Bildandet SiS innebar således dijferentiering, dvs.attav en
anpassning till individuella behov, prioriterades framför närhet, dvs. att
vården sker så hemorten möjligt.nära Det också det andrasom var
bytet huvudmannaskap för dessa institutioner mellan den statligaav
och den kommunala sektorn inom tioårsperiod.en

SiS saknar i princip möjlighet påverka och förutsäga efterfråganatt
platser vid styrelsens institutioner. SiS beslutar s.k. placeringarom

dvs. anvisning platser till institutionerna. Kommunernas socialtjänstav
dock for ansökan vård enligt LVU eller LVM ochansvarar om

länsrätten fattar beslut huruvida ansökan ska bifallas eller inte. Vidom
placering enligt fattarLVU kommunen det slutliga beslutet om
placering vid SiS-institution. Efterfrågan på SiS tjänster påverkasen

landstingens benägenhetäven inom för den psykiatriskaattav ramen
vården sig missbrukare och ungdomar medta psykiska störningar.an

SiS får enligt instruktionen också utföra uppdrag knyter tillsom an
verksamheten vid institutionerna kommuner i samband med
avgiftning missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatserav
enligt socialtjänstlagen. Möjligheten också ha intagningatt en av
klienter enligt socialtjänstlagen framgår bl.a. SiS regleringsbrev.av
Sådan frivillig vård enligt socialtjänstlagen svarade sluteti maj 1998av
för omkring 15 beläggningen vid ungdomshemmen förprocent ochav
25 den faktiska beläggningen vid LVM-hemmen.procent av

SiS uppdrag har nyligen vidgats riksdagsbeslutet införaattgenom
sluten ungdomsvård" tidsbestämd, frihetsberövande påföljdsom en ny
för lagöverträdare prop. 1997/98:96. Den ordningen träder iunga nya
kraft den januari1 1999.
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1998förRegleringsbrevet

regleringsbrevetverksamhet bidrar enligtinstitutionsstyrelsesStatens
socialeffektmål förtill följandeför 1998 omsorg

effektivgod kvalitet medsocialåstadkomma"att omsorg aven
stödbehovden enskilde individenstillgodoserresursanvändning avsom

handikapp,sociala eller andrasamband medbistånd ioch
försörjningssvårigheter tillgodosermissbruksproblem och attsamt som

förhållanden.och godaunderoch ungdomarbarn växer tryggaupp

del effektmåletSiS är:av
särskiltbehöver vård viddeför ettattatt som0 svara

högsådan vårdLVM-hem ska beredasungdomshem eller ett av
kvalitet,

vårdinsatsersådana stöd- ellertillgodosei månatt av resurser0
förefterfrågarhuvudmän inomkommunala enramensom

vårdkedja,planerad
föroch landsting verkamed kommunersamarbetei ettatt0

vårdbehov,utifrån individuelladifferentieratvårdutbud ärsom
möjligavid placeringar inärhetsprincipentillgodose störstaatt0

utsträckning.

särskiltVerksamhetsmål för SiS kanFöljande nämnas
sådantdröjsmål och påskall skeinstitutionsplaceringar ettutan0

tillgodoses.individualiserad vårdbehovden vårdadessätt att av
funktionshindrademissbruksproblem och psykisktmedkvinnor0

avdelningplacering på särskildhar behovmissbrukare avsom
Även medsådan ungdomarskall erbjudas plats.eller institution

behovpsykiska problem skall vidmissbruksproblem och/eller
särskilda avdelningar.erbjudas plats på

andrasamarbete med kommuner ochskaSiS i nära0
deutveckla formerna för utslussningsamhällsorgan av

vid institutionernagenomgått vårdungdomar eller vuxna som
sker från SiSstödinsatser. utskrivningtill andra vård- eller När

upprättadsocialtjänsteni samarbete medinstitutioner ska en
finnas.för utslussningenplan

vidareSiS ska
höjeroch utvecklingsarbetemetodutvecklingbedriva annat som0

kompetensnivå.personalens
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stödja och stimulera sådan forskning ungdoms-inom och0
missbrukarvården har relevans för verksamhetSIS ochsom som

ökade kunskaper effekter.ger om

förbättraFör resultaten och resursanvändningen och stärkaatt
helhetssynen dels inom det sociala välfárdsområdet, dels förhållandei
till andra samhällssektorer, skall SiS arbete genomföras i samverkan
med andra myndigheter och aktörer har koppling till detsom egna
ansvarsområdet.

SiS skall fortsätta utveckla dokumentations-, uppföljnings- ochatt
utvärderingssystem för den ungdomsvård och missbrukarvård densom
bedriver. Det ADB-stöd för uppföljnings- och utvärderingsarbetet som

börjatSiS bygga skall utvecklas vidare för kunna underlagattupp ge
för bedömningar vård- och kostnadseffekter både på kort långochav
sikt.

grundläggandeSiS uppdrag enligt regleringsbreven iär stort sett
oförändrat sedan viktigaste förändringarnaDen under periodenstarten.

dels intagning enligt SoL tydliggjorts sedan 1997 ledär i SiSatt ettsom
uppdrag, dels kraven på samverkan med andra aktörer framhållitsatt
allt tydligare, liksom arbetet med utslussning.

l Organisationsstruktur

SiS verksamhet omfattar 33 särskilda ungdomshem med f.n. 638
fastställda vårdplatser och 15 LVM-hem med f.n. fastställda343
vårdplatser. SiS hem avsedda för tvångsvård, kan ske vid såvälär som
slutna avdelningar.öppnasom

Huvudkontoret ligger Stockholm.i
harSiS drygt 2 500 tillsvidareanställda, drygt 50 påvarav

Århuvudkontoret. 1997 antalet årsarbeten drygt och2 800var
medelantalet anställda drygt 2 900.

Någon regional administration finns inte. Hemmen har vissa egna
administrativa Verksamheten har dock sedan varitstartenresurser.
indelad i fem geografiskt avgränsade regioner inom vilka
institutionerna varit specialiserade för klienternas skildaatt motsvara
behov. Antalet hem och platser vårdregion framgår1998 tabellper av
4.1.

Huvudkontoret för ledning, planering, uppföljning ochansvarar
tillsyn verksamheten. Huvudkontoret består verksledning och treav av
enheter för planering, administration och FoU-frågor.
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direktochgeneraldirektören ärInstitutionscheferna utses av
personal vid denInstitutionschefemaunderställda denne. utser egna

institutionen.

ochungdoms-iregionoch platserSiS antal hemTabell 4.1 per
missbrukarvárd 1998

Platser,Antal Hem,LVM-AntalUngdoms-Region
totalttotaltplatserhemhem platser

9344 52493Norr
1286743543Mellansverige
25312121141 57Ost
2501144120610Väst
2571469418810Syd
981483431563833Totalt

regionalförorganisationfungerar1998Sedan våren en ny
regionalainstitutionscheferfyraverkarsamordning. Numera som

samordnareregionalaoch tvåungdomsvårdensamordnare inom som
docktillämpasregionernaursprungligamissbrukarvården. Deinom

vården.närhet ipåuppföljning kravetfortfarande vid av
frågortilluppgiftfrämstasamordnarnasregionala är attattDe se

behandlasinom regionenfler institution gemensamtberör än avensom
platsantalförändringgällerinstitutionschefema i regionen. Det t.ex. av

ochbehandlingsmetoderutvecklingändring ellervårdinriktning,och av
till socialtjänsten.informationochsamordning avresurserav

ledningsgrupp. Demed SiSåterkommandeharSamordnarna möten
och iuppföljningochplaneringroll iviktigframtidenfår i en

omvärld. Uppdragetoch SiS ärhuvudkontoretmedkontakterna
överordnadeinteSamordnarnaår.normalt till ärtidsbegränsat, treupp

institutionschefer sin region.iandra
den södra,varderasamordnare förfinnsungdomsvårdenInom en

sammanslagenförsamordnareochoch regionenvästra enennorra
regionen.ochmellerstaregion östraav

förtsregionernaochsödrahar demissbrukarvården västraInom
ochmellersta,regioneroch övriga östraregiontill treensamman -

samverkansregion.bildar nynorra en-
harhuvudkontoretochför hemmenmednätverkElva representanter

prioriteradevården inomutvecklingenförbyggtsdessutom avupp
Vårdvårdkrävande pojkar,särskiltvårdgällerområden. Det t.ex. avav

missbruksproblem.medvård ungdomarflickor och av
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4.1 Resurser

Verksamheten finansieras huvudsaki de anslag SISgenom som
förfogar och de vårdavgifteröver kommunerna. SiStas utsom av

föranslag 1998 uppgår till 504 mkr. Intäkterna kommunala avgifterav
under 1998 uppskattas till omkring 705 mkr. Till detta kommer övriga
intäkter cirka 15 mkr.om

Vårdavgiftema differentierade i syfteär återspegla kostnads-att
skillnader mellan olika vårdtyper. Differentiering har ökat successivt
sedan SiS tillkomst.

Hur tillgängliga fördelas belyses SiS internbudget,resurserna av se
tabell 4.2.

Tabell 4.2 SiS planerade resursanvändning 1998, mkr och procent
Verksamhet Kostnader Intäkter Anslag Andel

anslag
1998

Ungdomsvården 809 529 280 35%
Missbrukarvárden 341 189 152 45%
Huvud inkl IKM 40 0 40 100%
Forskning, 26 O 26 100%m.m.
Totalt 1 216 718 498 41%

l ingårbudgeten avvecklingskostnader 63 mkr i kostnaderna för missbrukarvårdenom
och avvecklingskostnader 4 mkr i kostnaderna för ungdomsvârden.om

Särskilda inom SiS anslag finns mkr30 ochposter 1,7 mkr för
forskning, verksamhets- och personalutveckling och för verksamheten
vid Institutet för kunskapsutveckling inom missbrukarvården IKM.

delEn 1998 års anslag 6 mkr har inte fördelats i budgeten. Syftetav
kunna inleda reduktionär SiS anslagskredit.att en av

Staten beräknades enligt proposition 1992/93:61 det statligaom
huvudmannaskapet för ungefär hälften kostnaderna för desvara av
särskilda ungdomshemmen och ungefär tredjedel kostnaderna fören av
LVM-hemmen. Tidigare hade bidrag omkringstatens motsvarat en
tredjedel kostnaderna för ungdomshemmen. Enligtävenav
propositionen skulle SiS huvudkontor och dess metodutveckling,
forskning och utvecklingsarbete helt finansieras med anslag.

Under 1997 svarade SIS anslag för cirka 50 kostnadernaprocent av
för LVM-hemmen, inkl. avvecklingskostnader, dvs. klart störreen
andel enligt propositionenän bildande,SiS och 41 procentom av
kostnaderna för ungdomshemmen, dvs betydligt lägre kostnadsandelen

enligt uttalanden iän propositionen.
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föranslagresultatbudget för SISregleringsbrevets 1998I svarar
LVM-hemmen, inkl.kostnaderna förcirka 49 procent av

förkostnadernaavvecklingskostnader, och 37 procent av
procentenheter.med någraungdomshemmen, dvs. minskningen

årsplatsermotsvarandemkr/år 10anslag ökas med 15,6SiS 1999
verksamhet blir heltungdomsvård.dömda till sluten Dennaför

anslaget förfår mkranslagsfinansierad. Under SiS 4,31998 utöver
vårdforrnen.inför deninvesteringar nya

ochmycket mellan LVU- LVM-Kostnaderna för platser skiljer sig
cirka mkr iårskostnaden för plats 1,4genomsnittligavården. Den ären

LVM-vården. viktigastekronor DeLVU-vården och cirka 950 000 i
ungdomsvården hartill kostnadsskillnadernaskälen störreär att

högrebl.a. på grundhögre lokalkostnader,personaltäthet och av
skolverksamheten.säkerhet och

skillnader ifinns dessutom betydandede två vårdforrnemaInom
följddelvis tillolika hem och avdelningar,platskostnader mellan av

effektivitet ochföljd skillnader iuppdrag, delvis tillskillnader i av
beläggningsgrad.

tvångsvårdenhuvudmannaskapetsamband med det ändradeI av
landsting ochfastigheter, därdelen deövertog störrestaten av

detta landstingentidigare bedrev verksamheten.kommuner För ersattes
mkr.och kommunerna med totalt 320ca

beslutändamålsfastigheter. avvaktan påfastigheter s.k. ISIS är om
tillfälligtfastigheterna sedan 1994framtida ägarförhållandena harde

hyr dem till SiS. SiSförvaltats fastighetsverk,Statens ut svararsomav
och kan också hyra vissaför driften fastigheternasjälv utav

möjlighetermycket begränsadeöverflödiga lokaler, har i övrigt attmen
fastigheter.kostnader för dessapåverka sina

Statligenligt l997/98:l37fastigheter kommerSiS omprop.
tillförasfastighetsförvaltning och lokalförsörjning, överattm.m.

Specialfastigheterbolaget AB.
andra fastighetsägare:hyr mindre del lokalbeståndetSiS aven av

fastighetsägare.Vasakronan, kommun/landsting och privata
hemför outhyrda lokaler i nedlagdahar fått bära kostnader bådeSiS

fastigheter. SiS har dock inteför förluster vid försäljning sådanaoch av
för vid försäljning.fått del de uppståttvinster statenav som
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4.2 Tillkomst Statens institutionsstyrelse, SiSav

4.2.1 Institutioner för tvångsvård kommunaliseras
983l

Verksamheten vid de dåvarande ungdomsvårdsskoloma, de statliga
nykterhetsvårdsanstaltema och de i huvudsak statligt finansierade
allmänna och erkända institutionerna inom missbrukarvården
kommunaliserades den l januari 1983. Huvudmannaskapet för
institutionerna till delen landstingenövertogs största ocksåav men av
enskilda kommuner. Kommuner och landsting skulle göra en

vårdplanering.gemensam
Förändringen hade aviserats i socialtjänstreforinen år 1982 och sågs

del denna refomi med dess betoning kontinuitet isom en av av
behandlingsinsatser. Bland motiven för ändringen av
huvudmannaskapet fanns också möjligheten till flexibilitet imer
utnyttjandet befintliga institutionsresurser och kravet på geografiskav
närhet så behandlingen kunde tillräcklig hänsyn tillatt den vårdadesta
livsmiljö. En minskad differentiering institutionsvården generelltav
ansågs också önskvärd.

Vid övergången överlät institutionerna inklusive fastigheterstaten
och byggnader kostnad till de huvudmännen.utan Dessutomnya

150 mkr till de huvudmännenavsatte förstaten upprustning ochnya
omstrukturering de överlämnade institutionerna. Skälet för dettaav var
huvudsakligen de dåvarande statliga institutionerna inteatt särskiltvar
väl skickade tillgodose de enskilda landstingens eller kommunernasatt
lokala behov, eftersom institutionerna uppbyggda för fungeraattvar

riksinstitutioner.som

4.2.2 Utvecklingen under 1980-talet

Under andra hälften 1980-talet intensifierades debattenav om
institutionsvården. Inom vuxevården fick detta till följd LVM-att
lagstiftningen ändrades så den möjliga vårdtiden förlängdes tillatt sex
månader och social indikation infördes gjorde detatt möjligten attsom
ingripa på tidigare stadium, framför allt vadett gällde unga
narkotikamissbrukare.
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1980-talet, liksomDebatten missbrukarvården underom
förutbyggnaden vården, påverkades stark spridningoro avav av en

fick till följd fler vårdplatser inrättades, bl.a.HIV-smitta. Oron att
utbyggnaden stimulerades särskilda statsbidrag.attgenom av

ungdomsvården kom den s.k. värstingdebatten visa påInom att
behoven ökad och effektiviserad vård. visade sig efterhandDetav en

landstingen oftast utgjorde alltför smal planeringsbas för dennaatt en
förhållandevis ungdomar.lilla svårplaceradeytterstmen grupp av

Bland kritiserade den dåvarande administrationen deJOannat av
desärskilda ungdomshemmen. Kritiken gällde bl.a. mångaatt av

svåraste ungdomarna kunde ofta med motivet de inteinte tas emot, att
platsade vårdprogrammet, ungdomar kunde straffa fråni sigatt ut

antalet platser räckte till.hemmen uppträda våldsamt, inteatt attgenom
Socialstyrelsenundersökning gjordes våren 1990I en som av

för vilkakommunerna endast de ungdomar40att procentuppgav av
kommunerna sökte plats kunde få sådan. Förhållandet inomen
vuxenvården bättre, alla deinte 80 LVM-även utan procentvar om av
dömda kunde få omedelbart.plats

Institutioner för tvångsvård förstatligas4.2.3 1993

Principbeslut förstatligandeom

för särskildaPrincipbeslutet statligt huvudmannaskap deom
ungdomshemmen för LVM-hemmen tillkomoch i praktiken även- -

under behandlingpå initiativ Socialutskottet utskottetsav av
statsbidraget tillregeringens förslag tillfällig omläggningom en av

Landstingsförbundets ochmissbrukarvård och institutionsvård.
Kommunförbundets roll förönskemål kom spela avgörandeatt en
utskottets ställningstaganden.

förslag, syftade till snabbare platsutbyggnad,Regeringens som en
innebar del statsbidraget form platsbidrag.istörreatt en av gavs av
Vidare vissa medel till tillfälligt anordningsbidrag för 1991avsattes ett

föroch 1992. propositionen anmälde regeringen också riktlinjerI en
förändrad organisation institutionsvården för de utsattamestav
ungdomarna och missbrukarna. Syftet institutionsvårdengöraattvar
bättre skickad kraven vårdinnehåll,påatt motsvara m.m.

Beredningen socialutskottets beslut redovisasoch inriktning av
utförligtrelativt här bakgrund till utvecklingen inom SiS.som
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Utskottets beslut

Utskottet enhälligt i sitt beslut ändrat huvudmannaskap. För attvar om
undvika ytterligare fördröjning den nödvändiga utbyggnaden bordeav
förändringen utskottet underske enligt redan 1992.snarast,

Principbeslutet fick inte leda till redan planerad utbyggnadatt
avstannade. angeläget utbyggnaden kunde fortgå i den taktDet attvar

planerats. Utskottet godkände därför det föreslagna tillfälligasom
anordningsbidraget för den planerade utbyggnaden ungdomsvårdatt av
och missbrukarvård inte skulle Kommunförbunden hadestanna av.

tillunder hand meddelat utskottet de aktivt skulle medverkaatt
platsutbyggnad och därmed till smidig övergång aven
huvudmannaskapet. Vid förändringen det angeläget garantierattvar
skapades för huvudmännen kompenserades för gjorda investeringar.att

verksamhetensSocialutskottets huvudmannaskap ochresonemang om
inriktning

Socialutskottet konstaterade inledningsvis dei sitt attresonemang
bristfälliga institutionella vårdresursema kända hos ansvarigavar

utbyggnaden ochinstanser. detta hade den nödvändigaTrots
differentieringen institutionsvården inte ägtav rum.

båda kommunförbunden hade redovisat klart bådeDe att
regelsystem lade hinder för utbyggnad.och organisation i vägen en
Förbunden hade utskottsutfrågning framfört krav påvid enen
huvudmannaskapsförändring. dels statsbidragMotiven attvar mer
behövdes till dels bättre lämpad skötavården, att staten attvar
tvångsvården för de l detta sammanhang framhölls behovet avunga.
nationell planering och differentiering vården.av

Utskottet fasta förändrade ståndpunkt från de bådatog på denna
kommunförbunden. verkade vid den tiden svårt uppnå fleraDet att -
och differentierade platser med kommunalt huvudmannaskap.ettmer -

nationella fick tillräckligt genomslag denDet perspektivet inte i
därfördåvarande organisationen. Utskottet ansåg att staten var mer

lämpad för de särskilda ungdoms-huvudman tvångsvården isom
hemmen.

för tidigare statligaUtskottet erinrade skäl detövergeett attattom
huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskoloma hade varit utnyttjaatt
befintliga emellertidinstitutionsresurser flexibelt. Så hade intemera
blivit fallet. vårdansvar,Uppdelningen på olika typer av ansvar -
kostnadsansvar, för de olikabehandlingsansvar och resursansvar
huvudmännen hade kommit försvåra effektivt utnyttjandeatt ett av-
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Det delade mellan kommuner och landsting föransvaret attresurserna.
tillhandahålla platser och för drift och planering institutionsvårdenav
hade också visat leda tillsig oklarheter. hadeDet också visat sig att
landstinget varit alltför litet upptagningsområde. Enligt utskottetett
behövdes samlat för de särskilda ungdomshemmen.ett ansvar

Utskottet ansåg framför allt två krav ställas.måste det förstaFöratt
måste alla ungdomar behöver tvångsvård kunna beredas plats försom
sådan vård. För det andra måste det finnas väl differentierat utbudett

vårdmöjligheter. För åstadkomma effektivt utnyttjandeatt ettav mer av
och bättre differentiering ansåg utskottet det krävdesattresurserna en

samordning för hela riket. med helaHem landeten som
upptagningsområde måste inrättas. centralEn inskrivning och
fördelning vårdbehövande ungdomar på de särskilda ungdoms-av
hemmen behövdes. bordeDessutom vissa hem med högsärskilt bevak-
ningsgrad förinrättas vård skulle kunna till de svårastävenatt ges
störda ungdomarna.

Uppdrag till regeringen

fickRegeringen i uppdrag i samråd med berörda myndigheter ochatt
organisationer utreda förberedaoch erforderliga åtgärder. Bl.a. måste
de ekonomiska och organisatoriska frågorna skyndsamt över.ses
Frågor verksamhetens innehåll och utveckling, befintlig kompetensom

deti direkta vårdarbetet, personalutveckling och möjligheter till
effektiv eftervård borde också Förutsättningar måste skapasöver.ses
för fortsatt god kontakt mellan de särskilda ungdomshemmen ochen
den övriga och slutna socialtjänsten.öppna

Enligt utskottet fanns det skäl fortsatt kommunaltövervägaatt ett
betalningsansvar för verksamheten för motverka överströrrmingatt en
till den statliga vården enbart ekonomiska skäl. Frågan detav om
framtida stödet till missbrukarvården skulle också iövervägas

Ävensammanhanget. frågor rörde missbrukarvårdens innehåll ochsom
utformning kunde komma behöva belysas ytterligare.att
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IUM-utredningen

IUM-utredningens.k.tillsattes denEfter riksdagsbeslutet om
utredamed uppdragsocialtjänstentvångsinstitutioner inom att

tillungdomshemmensärskildaför föra deförutsättningarna överatt
missbrukar-skulle också belysaUtredarenhuvudmannaskap.statligt

tvångsvårdensfrämst vadorganisationvårdens innehåll och avser
institutioner.

uppdragetNärmare om

ochutreda alternativa lösningaruppdragUtredaren fick i att
alternativgenomförande.deras Ettkonsekvenserna att statenvarav

såväldvs.för institutionerna,det totalaskulle överta ansvaret
fallet föredriftansvar på detplaneringsansvar sätt som varsom

alternativhuvudmannaskapsreformen år 1983. Ett attannat gevar
ellerkommunerövergripande och att t.ex.ettstaten ansvarmera

driftensvarade föregenskaplandsting i entreprenörer avav
Även skulle kunnaandra alternativverksamheten. prövas av

kommunernasbl.a.Utredningen skulleutredningen. ta upp
regional organisation.behovetbetalningsansvar och av en

statligasamladedeutgångspunkt för utredningenEn attvar
missbrukarvård skulleungdomsvård ochför vararesurserna

ochungdomshemmen LVM-stöd till de särskildaoförändrade. Direkt
och kommunernatill platsantalförhållandehemmen skulle utgå i

tillvårdavgifter förhållandebetala iförutsattes framdelesäven
uppmärksammadessituationmindre kommunernasplatsutnyttjande. De

särskilt direktiven.i

UM-utredningens förslagI

förhuvudmannaskapföreslog skulleIUM-utredningen överatt staten ta
Huvudmannenoch LVM-hemmen.de särskilda ungdomshemmenbåde

och utveckling.utbildning, forskningskulle för samordningsvara av
bildas förstatlig myndighet skulleEn ny

för samordninghemmen, inkl.ledning och övervakning ansvar0 av
behov ochav resurser

differentiering och utbyggnadbeslut om0
intagning och0

verksamheten.den samlade uppföljningen av0
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Som alternativ till den helstatliga organisationen föreslogett
utredningen dåvarande huvudmän, inom för det statligaatt ramen
huvudmannaskapet, skulle kunna driva hem på entreprenad. Den
centrala myndigheten skulle då avtala med förvarje sigentreprenör om
vårdprofil och differentiering skulleinstitutioner. Entreprenadenav
främst innebära administrativt driftansvar arbetsgivar-/personal-,ett
ekonomi- lokalansvar.och

Utredningen noterade dock inte obetydligt antal institutioneratt ett
under alla förhållanden kunde förväntas tillövergå helstatig
driftledning.

Principerna för kostnadsfördelning mellan och kommunernastaten
skulle behållas. Utredningen förutsatte också de medel inomatt statens
ekonomiska totalram inte skulle användas för täckaattsom
tvångsvårdens kostnader, liksom hittills, skulle fördelas mellan
kommunerna s.k. allmänt kommunbidrag. Utredningen noteradesom
samtidigt huvudman för tvångsvården också detövertogatt staten som

finansieringsansvaret för verksamheten.yttersta
differentiering vårdavgifterEn föreslogs. högre avgift skulleEnav
för akut- och utredningsinsatser i de särskilda ungdomshemmen,tas ut
i regel sker på slutna enheter, för långsiktigaänsom mer

behandlingsinsatser. LVM-hemmenFör skulle högre avgift förtasen
slutna för platser. Avgiftsnivåema skulle enhetliga förän öppna vara
alla särskilda ungdomshem och för alla LVM-hem i landet, föräven
hem drevs på entreprenad. Särskilda avgifter skulle kunna förtassom
andra vårdtj änster.

Statskontorets påoch RRVs remissynpunkter IUM-utredningen

Statskontoret och RRV avvisade IUM-utredningens förslag i sina
remissvar. Beslutsunderlaget pekade enligt myndigheterna inte på
något behov förstatligande. Bland stred konstruktionenett annat motav
fastställda förhållandetprinciper mellan och kommun.statom

Mycket talade visserligen enligt både Statskontoret och förRRV ett
odelat huvudmannaskap. Men myndigheterna förordade i stället ett
odelat primärkommunalt huvudmannaskap. bordeDet kombineras med

effektiv statlig tillsyn och statligt ekonomiskt förstöd inomen ramen
det generella statsbidraget till kommunerna. varnade förRRV en
betydande risk Sverige med IUM-utredningens förslag fåkundeatt

belagda och statligt subventionerade tvångsvårdsenheter medsvagt ett
vårdutbud inte med de lokala behoven."stämmer överenssom
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Staten borde stället förbättra uppföljning ungdoms- ochi sin av
missbrukarvård helhet, eftersom det sällsynt medsom var
uppföljningar resultaten verksamheterna.inomav

Myndigheterna betonade lokalakopplingen mellan tvång och den
socialtjänsten förhållanden kommunen.och sociala i Statskontoret såg

tvångsvårdt.ex. som

"ett nödvändigt komplement till socialtjänsten kommunalärsom en
så tvångsvårdenangelägenhet. skall komplementOm det är utgöraatt ett

kriminalvårdentill och rättsväsendet naturligt statligtdetär övervägaatt ett
huvudmannaskap.

Statskontoret vidare vårdavgiftema borde differentierasansåg att
mellan för därmed höjainstitutioner möjliggöra konkurrens ochatt
kvaliteten kostnadseffektivtpå vården. Institutioner inte drevs ochsom
uppnådde hög kvalitet på vårdresultaten skulle med tiden inte anlitasen

kommunerna. kunde enligt Statskontorets meningKommunernaav
mycket väl förse själva med den erforderliga informationen försig att
överblicka utbudet Länsstyrelserna kunde hjälpa deminstitutioner.av

få denna överblick. På detta skulle enligt Statskontoretatt sätt

"den specialisering och ökade differentiering krävs vårdenförsom
åstadkommas också dåfor kommunalt huvudmannaskapinom ettramen
kommunerna möjlighet påverka utbudet efterfrågan.sinattges genom

ansvarsfördelning resulteratUtredningens problembild oklar som-
minskat platsantal/platsbrist differentieringi och dåligt utvecklad av

vårdaltemativen enligt föråldrad, medelstora ochRRV ävenvar om-
små kommuner fortfarande storstäderna finnahade svårare än rättatt
vårdaltemativ med speciella behov.grupper

Proposition och riksdagsbehandling hösten 1992

förslagRegeringen återkom i 1992/93:61 till riksdagen medprop. om
ändrat huvudmannaskap för institutioner för tvångsvård enligt LVM
och Riksdagen beslöt i enlighet med förslagen propositionen.LVU. i

Enligt propositionen saknades överblick platstillgången ochöver
efterfrågan för vården vid de särskilda ungdomshemmen hela landet.i

hadeDetta lett till svårigheter vid placeringen ungdomar på deav
särskilda ungdomshemmen. Olika praxis i olika delar landet ochav
brister i samordningen mellan huvudmännen hade tvingat
socialsekreterare mycket tid söka lediga platser.ägnaatt att
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minskade efterfrågan platserDen på i LVM-hem berodde enligt
propositionen sannolikt till del på kommunernas ekonomiskastor
situation.

antaletTrots § 23-hem, dvs. hem för särskilt tillsynatt noggrann
enligt utökats hade förLVM, platsbrist speciella kunnatgrupper
konstateras, psykiskt störda klienter och klienter med komplexat.ex.
vårdbehov.

örslagets huvuddragF

föreslogsStaten samlat huvudmannaskap för de särskildaett
ungdomshemmen och LVM-hemmen.

sågRegeringen denna lösning det bästa komma ifrånsättet attsom
nackdelarna med det delade huvudmannaskapet mellan ochlandsting
kommuner. Flertalet remissinstanser hade också förordat det helstatliga
alternativet framför entreprenadmodellen. föreslogs dockStaten mot
bakgrund ochmotioner uppvaktningar få möjlighet detattav om-

skäl-fanns särskilda avtal uppdra åt landsting eller kommun attgenom
inrätta och driva sådana hem.

En statlig myndighet, Statens institutionsstyrelse, skulle inrättas.ny
Statens institutionsstyrelse föreslogs få för planeringen ochansvaret
driften de aktuella hemmen. Finansieringen institutionernaav av
föreslogs ske vårdavgifter från kommunerna och anslaggenom genom
via statsbudgeten.

Statens institutionsstyrelse bedömdes för sitt huvudkontor behöva
medel motsvarande kostnader för 40 tjänster. Medelsbehovetca
bedömdes till 20 mkr. Särskilda medel beräknades dessutom för
personalutbildning och utvecklingsverksamheten. Den nya
myndigheten föreslogs för anvisa plats vid denansvaret att
institution i enskilt fall bedömdesvarje lämpligast. dettaPå sättsom
beräknades behövlig differentiering vården kunna ske, bl.a. fören av

kunna tillgodose behovet enheter med särskilt högatt av
bevakningsgrad.

särskildEn organisationskommitté skulle tillsättas föromedelbart att
förbereda huvudmannaskapsförändringen och lämna förslag till den

myndighetens organisation.nya
Huvuddelen remissinstansema positiva till regeringensav var

förslag.
Kritiken inaktuell problembeskrivning uppmärksammadesmot en

särskilt i propositionen. Enligt regeringen krävdes det iäven en
situation med visst överskott på platser planeringett överen noggrann
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erbjudas devård kundedifferentieradvällänsgränser så att en
vård.specielladennai behovoch missbrukareungdomar avsom var

finansieringNärmare om

kostnadernaför hälftenberäknades enligt propositionenStaten avsvara
kostnaderna förtredjedelochungdomshemmenför de särskilda aven

särskildaför dekostnadernaandelLVM-hemmen. Statens av
det ansågseftersomfrånökades därmed 34ungdomshemmen procent

de särskildaplatser vidför mindre kommunerviktigt inte minst att
fördyrareväsentligtinteoch LVM-hemmenungdomshemmen är

vården.friviligaden övriga,kommunerna iän
denivåligga på sådanbordeVårdavgiftema för kommunerna atten

tvångsvård. Avgifternafrån ansökakommuninte hindrade att omen
det blevsådan nivåpåheller liggaborde å andra sidan, inte atten

ungdomshemmen eller LVM-särskildadebilligare med vård på
andra former.hemmen än

svarade förUngdomsvårdenmkr.uppgå till 470anslag skulleSiS
för mkr.huvudkontoret 20mkr ochmissbrukarvården förmkr, 175245

dåvarande statligadetmotsvarademkr vilket30Dessutom avsattes -
ochuppföljningpersonalutbildning,tillutvecklingsbidraget -

utvärdering.
anslag.SiSanvändes i beräkningenplatsFölj ande platsbidrag avper

Ungdomsvården

500 000Slutna platser

Öppna 350 000platser

Missbrukarvården § 23-hem

000Slutna 300platser

Öppna 100 000platser

vidför platserkronor lämnasbidrag 000skulle 50Dessutom ett om
missbrukarvården.s.k. 22-hemmen inomde §öppnare

beläggningsgrad 80Vid beräkningarna procent.antogs aven
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Förberedelser4.2.4 för SiS Övertagande av
institutionerna

Statens institutionsstyrelse bildades den julil 1993. SiS övertog
verksamheterna den april efter förhandlingarl 1994 dels med
Landstings- och Kommunförbunden dels med de enskilda
huvudmännen. förhandlingarnaI med Landstingsförbundet och
Komunförbundet föreslogs från SiS sida endast de institutioneratt som
det bedömdes det skulle finnas behov skulle föras tillatt överav ny
huvudman. föreslogVidare SiS all personal skulle desägasatt upp av
gamla huvudmännen och nyrekryteringar skulle ske utifrån behovenatt
vid de institutionerna.övertagna

förslagSiS inte gehör förhandlingarna.i Efter uppvaktningarvann
hos Socialdepartementet beslutades SiS skulle alla särskildaövertaatt
ungdomshem och de LVM-institutioner i sin verksamhetsom
huvudsakligen hade tagit tvångsvårdade klienter. centralaDenemot
uppgörelsen med de båda kommunförbunden bekräftades av
regeringen.

SiS alla 35 särskilda ungdomshem med 570 platser och 25övertog
LVM-hem med 941 platser. Innan SiS verksamheten från deövertog
tidigare huvudmännen fanns det platser på landetsl 300 38 LVM-ca
hem. LVM-hemmenAv alla hem för särskiltinrättatsövertogs som

tillsyn § 23 LVM och hem inrättats enligt 22 §ettnoggrann som
LVM. Detta innebar platsreduktion med cirka platser350 ien
förhållande tidigaretill LVM-vård.

förslagSiS förhandlingarnai minska antalet platser böratt motses
bakgrund det under åren 1992 och 1993 hade märktsattav en svagare
efterfrågan framför allt det gällde missbrukare. Efterfrågannär vuxna
på institutionsplatser vid de särskilda ungdomshemmen också.avtog

huvudsakligaDet skälet till den minskade efterfrågan ochpå LVM-
LVU-platser kommunernas försämrade ekonomi.var

bedömdesDet behovet LVM-vård kunde tillgodoses inomatt av
för de platser över.staten togramen som

Inom ungdomsvården bilden mindre klar och signalerna delvisvar
motstridiga. Dels hade efterfrågan någotavtagit under tiden närmast
före Övertagande, dels fanns tydlig brist på platser förstatens en
ungdomar med svåra störningar.

199814018-6128SOU3
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och ekonomiverksamhetUtvecklingen4.3 av

institutionsstyrelse, SiShos Statens

Översiktligt verksamhetutvecklingen4.3.1 avom
ekonomioch

missbrukarvården minskninghar präglatsUtvecklingen inom avav en
ochutbud, platsantalantalet platser för klara anpassning SiSatt aven

Samtidigtefterfrågan. hartill kommunernas minskandeinriktning
platser förför erbjudaförsök differentiera vårdutbudetgjorts attatt

erbjuder kommunernaplatser SiSsärskilda De 343 som nugrupper.
problem och därmedtill målgrupper med svårarevänder sig i huvudsak

behandling.kostnadskrävande vård ochen mer
medförtungdomsvården efterfråganhar ökandeInom enen

differen-har funnits ytterligareutbyggnad. Stora behovsuccessiv att
uteslutandeplatserna, drygt 70,utbudet vård.tiera De är nästanav nya

Platserna vändertill vård slutna former.låsbara och möjlighet iger mer
bl.a. ungdomar medmed krävande vårdbehov,sig också till ettgrupper

ungdomshemmet.psykiatrisk dock kan tillgodoses påvård, intesom
bedrivs vård harinnebär vid tillkommande platserDetta ettatt somen

väsentligt högre kostnadsläge genomsnittet.än
ochkunskap effekterna ungdoms-Behovet avav om

missbrukarvården finns ibetonades inför SiS bildande. Prioriteringen
SiS regleringsbrev.

krav myndighetenfölja vården och klara andra påkunnaFör att upp
institutiønsadministrativthar SiS börjat bygga Klient- ochettupp

vidplaceringsarbetet,används iKIA. Systemetsystem
klienterhändelseradministrationen klienter, dokumentation runtavav

kvalitetssäkring,för föra klientjoumal. möjliggör statistik,och KIAatt
efterfinnsplanering och uppföljning SiS vårdproduktion. Systemetav

fårfyra. Under hösteninförande på alla institutionervåren 1998 utom
dessa tillgång tillinstitutioneräven systemet.

införandemetodutveckling, utbildning ochtotala kostnaderna förDe
förför utredning, mkrberäknas till mkr, 4,6 mkr 2,3KIA 10,3av varav

årliga driftkost-programutveckling och mkr för utbildning. Den3,4
enligt mottagitstill mkr. har SiSnaden har uppskattats 0,8 Systemet

användare.mycket datorsammanhangpositivt SiS i ovanaav
dokumentationssystem och LVM-DOKTvå UNG-DOK systemen-

klientarbete ochhar utvecklats för metodutveckling av
ungdoms- ochbehandlingsverksamhet. används inomSystemen
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missbrukarvården för samla grundläggande epidemiologiskatt
information klienter inför planering, uppföljning och utveckling.om
Klientema ska i framtiden dokumenteras vid och utskrivning och påin-
sikt vid något uppföljningstillfálle. Datorstöd har utvecklats. En viss
samordning dessa med för deplaneras. KostnadernaKIAsystemav
båda blir mkr till och med14 1998.systemen

Riksdagen beslutade det statliga huvudmannaskapetNär 1993om
poängterades särskilt vikten forskning, utveckling utbildningochav
på område, där forskningsinsatsema varit mycket begränsade. I deett
prioriteringar tidigare gjordes FoU-medel kunde detintesom av som
blev SiS område gällande. förfogar för dessasig SiS 30 mkrgöra över
ändamål och har kunnat bidra till forskningen områdeninom dessaatt
ökat.

Under 1997 användes mkr till forskning4,7t.ex. om
missbrukarvården och 3,9 mlq till forskning ungdomsvården.om
Under år mkr till verksamhetsutveckling och11,9 2,7avsattessamma
mkr till personalutveckling.

Sedan har betalatSiS 100 mkr till forskning,nämnarestarten ut
utveckling och utbildning. FoU-medlen hittills återstår mkrAv 39 som
inte beslutats eller betalats medel belastar kommande anslag.Dessaut.

Samverkan sker dels regionalamed socialtjänsten genom
Socialtjänstråd huvudkontor för, dels regionalaSiSsom svarar genom
och lokala kontakter, där de regionala samordnama får viktignya en
roll. Socialtjänstråden finns från SvenskaI representanter
Kommunförbundets länsavdelningar kommunpolitiker.och

Utvecklingen SiS belyses tabeller påekonomi i 4.3 4.5 nästaav -
sida. Under perioden 1994/95 ökade kostnaderna för1997-
verksamheten med 12,5 Avgiftsintäkterna från kommunernaprocent.
låg något 1994/95 Anslagsutgiften för1997 års nivå. SiSöver
verksamhet ökade med drygt fram till30 1997.procent

Under 1995/96 och förbrukade samband med sitt1997 SiS i
omstruktureringsarbete mkr, delsdels det ordinarie anslaget på 1,262
tilläggsanslag mkr.på 153,3 mkr, dels anslagssparande på 52ett ca
Vidare 37,5 mkr i anspråk anslagskredit.togs som

missbrukarvården,Intäkterna i tabell har den4.5,se genom
minskade efterfrågan gått ned från till budgetår.355 mkr 227 mkr per

beräknasFör 1998 intäkt på mkr. Kostnaderna har också189en
minskat från 486 mkr till mkr till detta kommer avvecklings-359
kostnader på 63 mlcr. Kostnaderna för verksamheten beräknas till1998
271 mkr.
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Tabell 4.3 SiS totala intäkter och kostnader. Mkr, 1994/95 1998-
ÖvrigaKost- Avgifts- Anslags- Anslag Tilläggs- Anslags

nader intäkter intäkter utgift anslag -saldo

1994/95 2501 689,3 38,3 468,6 470,6 0 +51,6

1995/96 9661 1058,7 28,6 885,2 754,2 88,3 +8,9

1996 1 342 705 17,6 591 - - -
1997 1 343 722,5 18,4 619,1 507,7 65 -37,5

1998 1 216 705,5 12,5 498 504,0 0 -31,5
budget

Tabell 4.4 lndexering SiS intäkter och kostnader. 1994/95 1994/951998, 100av -
ÖvrigaKostnader Avgiftsintäkter intäkter Anslagsutgift

1994/95 1,0 1,0 1,0 1,0

1995/96 1,048 1,024 0,498 1,259

1996 1,073 1,023 0,460 1,261

1997 1,074 1,048 0,480 1,321

1998 0,972 1,024 0,326 1,063

Tabell 4.5 Utveckling SiS verksamheter, 1994/95 1997, mkrav -
1994/95 1995/96 1996 1997

Kostnader
Missbrukarvård 485,6 732,1 482,1 359,7
Ungdomsvård 669,9 122,81 773,2 828,1
Avveckling 0 1,4 1,4 63,3
Gemensamma 58,2 38,2 29,1 17,0
kostnader
FoU 12,6 35,2 24,2 34,7
Huvudkontoret 24,1 45,9 31,8 40,1
Totala kostnader 1 250,4 966,61 1 341,8 342,91
Intäkter
Missbrukarvård 354,5 454,8 286,9 226,9
ungdomsvård 355,8 628,3 433,8 510,1
Avveckling 0 0 0 1,2
Gemensamma intäkter 14,5 1.4 1.3 0,6
FoU 0,2 0,1 0,1 0,8
Huvudkontoret 2,5 2,6 0,5 1,3
Intäkter, exkl. anslag 727,6 087,31 722,6 740,8
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ökat markantungdomsvården, tabell har4.5,Intäkterna inom se
beräknasmkr. 1998mkr till Förperioden, från 356 5llunder

medökat ochKostnaderna har också imkr.intäkterna bli 529
ungdomar. Undervårdkrävandeoch alltmerutbyggnaden platserav

från till mkr.kostnaderna ökat 670 828perioden har
verksamheter,kostnaderna förperioden harUnder gemensamma

ochoch forskningIT-kostnader, huvudkontorett.ex. gemensamma
beräknasUnderpersonalutveckling rnlcr. 1998och varit 85-90metod-

kostnader bli milj.dessa 86

missbrukarvårdenUtveckling4.3.2 av

missbrukarvårdenområdenUtvecklingen inom vissa av -
närhet,differentiering ochplatsanvändning,platsutveckling och

ochkostnaderegenskaper, utskrivning,intagning, klienternas
avsnitt.punktform i dettafinansiering sammanfattas i-

Omstruktureringsarbetet beskrivs i avsnitt.nästa

och platsanvändningPlatsutveckling
sjunkandegrundmissbrukarvården har påAntal platser i av0

1993/94 tillfrån år 343efterfrågan minskat med 64 941procent
nuläget klientertabell betyder i 300år 1998, 4.6. Det äratt case

skett omgångar,samtidigt. Minskningen har iintagna sesex
avsnitt 4.3.3.

kraftigt.LVM-vård har minskat DetAntalet ansökningar0 om
förmedenligt uppfattning,sammanhänger, SiS ansvaretatt

frånvård överfördeslänsrätten sådanansökan till om
länsstyrelserna till kommunerna.

ökat från drygtvid LVM-hemmen harAndelen slutna platser0
till knappt30 50 procent.procent

inriktade påtillLVM-hem har minskats från 25 15. HemAntalet0
missbrukarealkoholmissbrukare och andravård grupper avav

för platsminskningen.med mindre problem har svarat
harLVM-hemmen, tabell 4.7,faktiska beläggningen påDen se0

procent år1994/95 till 67minskat från 72 procent år 323561
mycket hög ihar varitBeläggningen under 19981997.

platsantalet procent.förhållande till ca 90
Underkraftigt LVM-hemmen.Beläggningen varierar mellan0

faktiskvårdregionerförsta halvåret hade hem och två1998 5 en
vårdregionhem ochbeläggning på 100 Fyraöver procent. en

hade faktisk beläggning låg under 80 Denprocent.en som
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faktiska beläggningen totalt låg drygt procentenheter10 över
målet, 80 procent.
Antalet fakturerade vårddygn har minskat drygtmed 40 procent0
från 1994/95205 000 år till 120 000 år 1997. Under samma

antalet faktureradeperiod har vårddygn enligt minskatLVM
frånmed cirka 45 till 000 och antalet159 000 85procent

fakturerade vårddygn enligt minskat med cirkaSoL 20 procent
från till45 000 36 000

.
Nuvarande platsutbud och differentieringsgrad bedöms SiS0 av

tillräckliga för landets behov med den efterfrågesituationvara
rått under första halvåret 1998.som

Differentiering och närhet
dijferentierat följdEtt vårdutbud har till avveckling och0 av-

omstrukturering inte kunnat behållas i de olika vårdregionema.-
Sedan 1994 har hela landet i utsträckning blivit regionstor en
för placering LVM-klienter. har enligtVarje institution SiSav

tydligare uppdrag för speciella och förmålgruppergetts ett
utveckling mål och för behandling. Flerametoderav

har fåttinstitutioner riksuppdrag Frösöett t.ex.
behandlingshem, Gudhemsgården och Runnagården.
Differentieringen verksamheten LVM-hemmen harvid utgått0 av
ifrån följande kriterier: ålder, kön, grad psykisk störning,av
våldsbenägenhet och omvårdnadsbehov.
Närhetsprinczpen har också försvagats SiS omstrukturering.0 av
Principen andel placeringar hemregionen har dockimätt som- -
tillgodosetts i placeringama under perioden75-80 procent av
1994/95 till 1997. De 9O procent och södra 85-90norra
procent liggerregionerna genomsnittet. regionenIöver västra
har andelen placeringar minskat fråninom regionen 75 procent

1994/95år till knappt 60 år 1997. övriga regionerIprocent
ligger andelen placeringar inom något underregionen
genomsnittet.

Intagning
Antalet placeringar minskade från år 1994/95 tilll 9000 ca ca

650 år 1997.1
enligt för cirka den faktiskaIntagna LVM 75 procent0 svarar av

beläggningen vid LVM-hemmen.
Antalet placeringar enligt minskade med frånLVM 15 procent0

år 1994/95 tilll 939 657 år 1997. Antalet placeringar enligtl
SoL minskade under period med drygt från20 procentsamma

till2 083 1 644.
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Under 1995/96 och kunde alla ansökningar placering19970 om
vid LVM-hem tillgodoses omgående.

Klienternas egenskaper
tillämpning har medförtKommunernas enligt SiS b1.a.LVM0 av

missbrukama kommit till LVM-hemmen skicki sämre änatt
tidigare och ofta med mycket kort varsel.
Alkoholmissbruk dominerar bland de intagna ca procent.600
Blandmissbruk för knappt Andelen20 procent.svarar
narkotikamissbruk skiftathar olika år mellan 20 och 30ca
procent.
Genomsnittsåldem bland har drygt Andelenintagna varit 40 år.0

intagna ökar dock.unga
fjärde intagen kvinna.Var är0
ökade behovetDet kunna vård till svårt somatiskt ochatt0 ge

psykiskt sjuka och störda missbrukare har medfört behov av
utökad medicinsk och specialistkompetens vid LVM-annan
hemmen.

Utskrivning och utslussning
genomsnittliga vistelsetiden har minskat drygtDen med0

från dagar 1994/9530 130 år till 90 dagar år 1997.procent
Utskrivna med vistelsetider på vårddygn eller mindre har280
ökat frånmed drygt 40 år 1994/95 till år483 692 1997.procent
Ökningen främst SoL-placeringar. förMen intagnaävenavser
enligt har ökning med drygt frånLVM 20noterats procenten

till213 258. Utvecklingen beskrivs tabelleri 4.8-4.10.närmare
hade1997 3 10 utskrivna LVM-klienter vistelsetid 280 av en av

vårddygn eller mindre. 134 personer varadeFör 15 procent
vistelsen högst sju dagar.
Andelen missbrukare skrivs till vård form innaniut0 som annan

månader vårdtiden har från drygtgått har ökat 40tre procentav
1994/95 till 55 år 1997.procentca

Kostnader och finansiering
Kostnaderna för missbrukarvården exkl. Huvudkontoret, FoU0
och kostnader har minskat med drygt 10 procentgemensamma
från 486 mkr år 1994/95 till mkr år inkl mkr423 1997, 63 i
avvecklingskostnader.
Årskostnaden plats har ökat med knappt från40 procent0 per
690 kronor000 år 1994/95 till kronor950 000 år. Om
avvecklingskostnadema exkluderas blir kostnaden 820 och000
kostnadsökningen knappt 20 procent.
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Dygnskostnaden fakturerad plats har under period0 per samma
ökat med drygt från40 644 kronor till2 3 779 kronor.procent
Förklaringen till kostnadsökningarna enligt SiS deär utöver0 -
särskilda avvecklingskostnadema vård, kortaretyngre-
vistelsetider och fler klienter kräver läsbarhet.som
Under första halvåret 1998 har kostnaderna för0
missbrukarvården uppgått till 140,7 mkr. Till detta kommer
dock fortsatta avvecklingskostnader 36,4 mkr.om

frånIntäkterna kommunernas avgifter har minskat med drygt0
35 från 343 mkr till mkr.221 En särskild avgift förprocent,
omedelbara omhändertaganden infördes under 1996; avgiften
har nyligen ökats. I övrigt för LVM-hemmen iär taxan stort sett
oförändrad sedan SiS tillkomst.
Statens kostnad för vården vid LVM-hemmen exkl. kostnaderna0
för huvudkontoret, FoU och kostnader, har ökatgemensamma
med från60 mkr121 till 194 mkr.procent
Statens andel kostnadema för vården vid LVM-hemmen har0 av
fördubblats, från fjärdedel år 1994/95 till hälften 1997.ca en
Riktmärket vid SiS bildande tredjedel.var en

4.3.3 Strukturförändringar i LVM-vården

Redan under ganska efter1994, SiS övertagit institutionerna,snart att
visade det sig det faktiska platsantalet, framför allt på LVM-att
hemmen, inte överensstämde med det angivna platsantalet. rördeDet
sig platser sedan längre eller kortare tid varit drifttagnaom som ur men
för vilka huvudmannen fick fortsatt statsbidrag så länge de fannssom
med förteckningeni vårdplatser. rördeDet sig vård-över även om
platser visserligen nyttjades uppfylldeinte kravet godsom men som
vårdstandard.

För höja platsutnyttjandet och samtidigt platsantalet tillatt anpassa
nivå stämde faktiskamed förhållanden minskades antaleten som

officiella LVM-platser till 791 redan i augusti 1994.
Platsantalet har därefter justerats flera gånger till följd vikandeav

efterfrågan. I 1995 minskades platserna med till25 764, i julimars
år med ytterligare 25 till 639, i november med 15-tal till 625ettsamma

frånoch januari 1997 med till150 478 platser. septemberI 1997ca
beslut nedläggning ytterligare 135 platser, läggs nedtogs om av som

under 1998. Avvecklingen dessa platser har fullföljts under 1998.av
Vid dessa platsminskningar har hänsyn tagits till bl.a. prioriterade

vårdfonner och institutionemas beläggning, ekonomi ochgrupper,
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Tabell 4.6 Utvecklingen antal hem och platser vid LVM-hemmenav
31 December Antal hem Antal platser låsbaraöppnavarav varav
1994 25 793 480 313 39%
1995 23 625 340 285 46%
1996 23 625 340 285 46%
1997 19 478 263 215 45%
1998 datum 15 343 174 169 49%

Tabell 4.7 Utveckling beläggning vid LVM-hemmenav
År Platsantal Total Faktisk Varav

beläggning beläggning LVM
1994/95 782 672 86% 561 72% 78%
1995/96 628 538 86% 446 71% 69%
1996 625 513 82% 423 68% 315 74%
1997 482 401 83% 323 67% 235 73%
1998 jan-juni 343 392 114% 313 91% 237 76%

Tabell 4.8 Utvecklingen påvistelsetid LVM-hem, alla intagnaav
vårddygnAntal 1997 1996 1995

-28 692 42% 751 38% 483 25%
29-120 327 20% 363 18% 429 22%

120 625 38% 857 44% 1 028 53%
Totalt 1 644 100% 1 971 100% 1 940 100%

Tabell 4.9 Utvecklingen pávistelsetid LVM-hem, intagna enligt LVMav
vårddygnAntal 1997 1996 1995

-28 258 29% 291 25% 213 17%
29-120 85 10% 73 6% 100 8%

120 557 62% 794 69% 953 75%
Totalt 900 100% 1 158 100% 1 266 100%

Tabell 4.10 Utvecklingen påvistelsetid LVM-hem, intagna enligt SoLav
vårddygnAntal 1997 1996 1995

-28 434 58% 460 57% 270 40%
29-120 242 33% 290 36% 329 49%

120 68 9% 63 8% 75 11%
Totalt 744 100% 813 100% 674 100%
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geografiska läge, bedömningar kommunernas framtida efterfråganav
och den vård kommunerna kan sköta i regi.antasav egen

Samtidigt platsantalet har skurits förned medi nivåattsom vara
efterfrågan har SiS genomfört förändringarlångtgående av
institutionernas innehåll för klientbehoven. bl.a.Det gälleratt motsvara

ökad andel slutna platser, tydligare uppdrag och förmålgrupperen
institutionerna och utökad specialistkompetens vid LVM-hemmen.

4.3.4 Utvecklingen ungdomsvârdenav
,

Utvecklingstendensema inom områdenvissa ungdomsvârdenav -
platsutveckling och platsanvändning, differentiering och närhet,
intagning, klienternas egenskaper, utskrivning, kostnader och
finansiering sammanfattas i punktfonn dettai avsnitt.-

Platsutveckling och platsanvändning
Antal platser ungdomsvârdeni har på grund stigande0 av
efterfrågan ökats med från 1993/9412 570 år till år638procent
1998, tabell 4.11.se
Ökningen har skett Platsantaletsuccessivt. ökades under0
perioden april 1994 -juni 1996 från till Efter567 597. ytterligare
omstrukturering och utbyggnad platsantalet 638.är nu
Andelen slutna platser har ökat från drygt 50 1994 tillprocent0
knappt 60 1997.procent
Antalet särskilda ungdomshem har minskats med fråntvå, till350

under33 perioden 1994-97. Flera hem har slagits medsamman
andra institutioner. Två hem har tillkommit ombyggnadgenom

nedlagda LVM-hem. regel dockI enligt SiS inteav passar - -
fastigheterna från den vårdforrnen för användning i denena
andra.
Platsutbyggnaden har i huvudsak akut- och utrednings-avsett0
platser behandlingsplatser för målgrupper med speciellamen
behov har också byggts ut.
De specialinriktade och specialutrustade institutioner0 som
inrättats för svårt psykiskt störda ungdomar med missbruktungt
och kriminalitet dyra bl.a. på grund hög gradär av en av
slutenhet och kvalificerade personalresurser.

faktiskaDen beläggningen på LVU-hemmen har ökat från 4720
83 procent år 1994/95 till 81514 procent år 1997, tabellse
4.12. Beläggningen under våren har1998 varit 85543 procent.
Beläggningen varierar kraftigt mellan de särskilda0
ungdomshemmen. Under första halvåret hade1998 fyra hem en
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faktisk beläggning på 100 eller Nio hem och tvåprocent mera.
vårdregioner hade faktisk beläggning låg under 80en som

faktiskaDen beläggningen totalt låg 4 procentenheterprocent.
målet, 81över procent.som var

Antalet fakturerade vårddygn har ökat med knappt 15 procent0
från 166 000 år 1994/95 till 189 000 år 1997.
Nuvarande platsutbud och differentieringsgrad bedöms SiS0 av

den befintliga efterfrågan. Tidigare beslutademotsvara
utökningar platsantalet under har1998 därför skjutits påav
framtiden. enligtDet SiS också svårt bedömaär vårensatt om
höga beläggningen kan bestå under hösten 1998.väntas
Verkställigheten den påföljden sluten ungdomsvård0 av nya
ställer krav på differentiering vården och kan medföra attnya av
behovet platser för denna målgrupp kan komma öka.attav

Tabell 4.11 Utvecklingen antal hem och platser vid LVU-hemmenav
31 December Antal hem Antal platser Varav låsbaraöppna Varav
1994 35 570 279 291 52%
1995 33 588 274 314 54%
1996 34 621 278 343 55%
1997 35 641 271 370 58%
1998 VP, budget 33 638 249 389 61%
a. Beslut fattades vårenunder ytterligare nedläggning påvissa platser LVU-om en av

hemmet Solgården.

Tabell 4.12 Utveckling beläggning vid LVU-hemmenav
År Genomsnittligt Faktisk Varav Varav

platsantal beläggning LVU SoL
1994/95 570 472 83% 388 82% 82 17%
1995/96 595 488 82% 399 85% 68 15%
1996 603 501 83% 437 87% 64 13%
1997 632 81%515 446 87% 68 13%
1998 VP, budget 638 541 85% 461 85% 80 15%

Dijferentiering och närhet
Arbetet med differentiera vården har fortsatt. Den ökadeatt0
efterfrågan på akut- och utredningsplatser har kunnat
tillgodoses. betydandeEn satsning har också gjorts för att
kvalitetsutveckla verksamheterna vid utredningsavdelningama.
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vid LVU-hemmen har frånDifferentieringen verksamheten0 av
identifierade,dels de kriminelltbörjan avsett tre grupper:

delsoch utagerande pojkar,brottsaktiva aggressivtextremt
tillpsykiska problem gränsadeungdomar med störningar, vars

flickor tidigaansvarsområde, dels medden psykiatriska vårdens
haft upplevelser under sinpsykiska traumatiskastörningar som

Ytterligare tvåi form sexuellauppväxt övergrepp.t.ex. av
differentierats.har tillkommit, där vården i viss mångrupper

gäller dels ungdomar med invandrarbakgrund, delsDet
ungdomar med missbruksproblem.
Närhetsprinczpen andel placeringar i hernregionenmätt0 som --
har sedan 1994/95 klarats drygt placeringama.i 70 Iprocent av
den mellansvenska har dock mindre 50regionen än procent av
placeringama hemregionen. Institutionerna i denna regionvarit i

betydande utsträckning anspråk för det placerings-i itas en
denbehov finns i den regionen. alla regionerIöstra utomsom

placeringarmellansvenska regionen ökade andelen i
hemregionen mellan 1995/96 och 1997.

Intagning
Antalet placeringar ökade med drygt från knappt15 procent0
960 1994/95 till drygt 100 år 1997.1

för cirkaIntagna enligt SoL har perioden 15över procentsvarat0
den faktiska beläggningen. genomsnittliga antaletDetav

har platsantalet sedanintagna enligt dock ökatLVU änmer
1994/95.
Antalet enligt cirkaplaceringar LVU har ökat med 10 procent0

år under perioden, medan SoL-placeringarantalet varitper
drygt år.100 per

alla ungdomar inskrivna underAv 1997 90 procent0 var
Omhändertagna enligt dessa fallLVU. I 60 procentca av
påbörjades vården omedelbart omhändertagande enligt 6ettsom
§ LVU.
Under 1995/96 och 1997 har socialnämndema i så allagott0 som
placeringsärenden omgående kunnat erbjudas plats på någon
institution. Väntetider till önskade tillinstitutioner på upp en
vecka har dock förekommit.

Klienternas egenskaper
Genomsnittsåldem på de inskriva ungdomarna under16,2 år0 var
1997.

ungdomarna utländsk bakgrund.Drygt 40 harprocent0 av
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1994/95 tillfrånAndelen flickor har minskat något, 31 procent0
1997.27 procent

missbrukprocent,kriminalitet ca 60Placeringsorsakema är0
beteende ca 60och social nedbrytandeca procent50

underplaceringama 1997procent. drygt tioI procent varav
aktuella.alla anledningarnatre

och utslussningUtskrivning
dagar under 1997,genomsnittliga vistelsetiden 160Den0 var ca

jämfört under 1995/96.med dagar175
under dehälften ungdomarnaUnder skrevs 49%1997 utav0

Andelen LVU-intagnaförsta månaderna placeringen.två av
andelenperiod något högreskrevs under denna änut varsom

SoL-intagna.

Kostnader och finansiering
ungdomsvården har ökat medKostnaderna för 25 procentca0

förfrån 1994/95 till mkr exkl. kostnader670 mkr år 828 år 1997
kostnader.huvudkontoret, FoU och gemensamma

Årskostnaden fastställd plats har ökat med drygt tio procent0 per
1994/95 till miljoner kronor årfrån miljoner kronor år 1,381,24

1997.
under periodDygnskostnaden fakturerad plats har samma0 per

från kronor till 686 kronor.ökat med 10 4 276 4procent
kostnadsökningarna enligt SiS:Förklaringen till är0

gradpersonalkostnader grund högreHögre av av-
kvalificerat vårdinnehållslutenhet och mer

Initialkostnader personalrekrytering och befattnings-t.ex.- -
utbildning institutionervid start av nya-

grundlokalkostnader befintligt lokalbestånd påiHögre än av-
ochtillbyggnaden lokalersärskilda krav på och nyaom- av

specialanpassning.på slutenhet och annan
för ungdomsvårdenUnder första halvåret har kostnaderna19980

mkr.uppgått till 401,8
avgifter har ökat medIntäkterna från kommunernas 45 procent0

från till mkr under perioden 1994/95 till 1997.346 mkr 502
differentierats alltmer förför LVU-vården har successivtTaxan0

faktisk kostnadavgiftens storlek till skillnaderna iatt anpassa
Ökningarna harför olika vård- och behandlingsinsatser. avsett

och uppdragde i vården. andraFör ärtyngre grupperna grupper
oförändrad sedan tillkomst.i SiSsetttaxan stort
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Statens andel kostnaderna för vården vid LVU-hemmen har0 av
minskat från 45 år 1994/95 till 40 år 1997.procent procentca ca
Riktmärket vid SiS bildande 50 procent.var

4.3.5 RRVs granskning SiSav

Riksrevisionsverket RRV granskade hösten 1996 SiS organisation
och administration tvångsvården och missbrukare.av av unga av
Granskningen gjordes på regeringens uppdrag. Syftet skapaattvar
förutsättningar för bättre balans mellan tillgång och efterfrågan påen
vårdplatser och därmed komma till med verksamhetensatt rätta
ekonomiska underskott.

långsiktigaDen verksamhetsinriktningen

Att vårda människor under tvång grannlaga och krävande uppgift,är en
konstaterar RRV i sin SiS fick heterogen ochrapport. ärva en
geografiskt spridd verksamhet. Institutionema hade tidigare haft olika
villkor för styrning och ledning, ekonomi- och personaladministration,
behandlingsmetoder, Trots de åtgärder SiS vidtog kvarstod enligtm.m.
RRV förhållanden och faktorer begränsade desssom
handlingsutrymme. Det gällde bl.a. lokaler, personalens kompetens,
behandlingsmetoder, m.m.

Det därför vikt SiS redovisade tydlig och långsiktigattvar av en
Verksamhetsinriktning och principer för intern resursfördelning ochatt
andra basala förutsättningar för institutionemas verksamhet
tydliggjordes inom organisationen och för den kommunala
socialtjänsten, mfl. Principema för resurstilldelning borde enligt RRV

någorlunda stabila tiden.övervara
frågaEn RRV särskilt ansåg borde klargöras på vilkasom var

villkor och i vilken omfattning institutionerna skulle sig frivilligägna
vård i olika former. påpekandeRRVs ledda till förtydligande i SiSett
regleringsbrev.

SiS och kommunernas efterfrågan

RRV konstaterade SiS harinte möjlighet påverka efterfråganatt påatt
tvångsvård, framhöll SiS kan verka för socialtjänsten välatt att ärmen
informerad verksamheten och vårdens kvalitet och prisattom

ställda förväntningar. förmågaSiS förutsemotsvarar efterfråganatt är
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stärkas kontakter medockså begränsad. kan dockDen tätagenom
socialtjänsten.

flexibelthar betydande handlingsutrymmeSiS attett anpassa
tillvårdverksamhetens omfattning, inriktning, prissättning, m.m.

oförutsedda förändringar efterfrågan och andra villkor.i yttre

SiSUtvecklingen ekonomiav

SiSbedömde det ekonomiska underskott uppstått iRRV att som
intäkter tillverksamhet endast till del kunde förklaras uteblivnaviss av

enligtföljd vikande efterfrågan vårdplatser. Underskottetpå varav
fullt förmåttbedömning konsekvens SiS inteRRVs även att utaven

ungdomsvården.genomföra beslutade kostnadsminskningar inom
för beslutade nedskärningardet betydande tid LVM-Dessutom tog av

nämnvärda kostnadsminskningar.platser att ge
förvidtog kraftfulla åtgärderansåg det angeläget SiSRRV attattvar

kostnadseffektiviteten, synnerhet SiS avsaknadförbättra i i avsom
vårdens effekter kunde gällandekunskaper inte göra attom

föreslogkostnadsöverskridanden resulterat höjd vårdkvalitet. RRVi
kostnadseffektiviteten, bl.a.därför rad åtgärder för förbättraatten

likvärdigaskillnader kostnad vårdplats mellanmindre i per
kunskap behövdes också institutionernasinstitutioner. Bättre om

förhållandet mellan dessakostnader för olika faser i vården och om
prestationsmått.kostnader och antalet vårddygn eller annat

beslutade besparingar. RRVansåg SiS inte klaratRRV att
tillämpade följande räknesätt.

platsbeläggningsgrad påStatsmakternas beräkningar byggde på en
LVM-vårdengenomsnittliga platsbeläggningen inom80 Denprocent.

dvs.för perioden juli till och med juni 1996 701995 procent, cavar ca
ifrån.statsmakterna utgåttunder den beläggningsgrad10 procent

enligt bedömningIntäktsbortfallet för dessa 10 RRVsprocent var
juli junidelårsrapport för perioden 1995drygt 43 mkr. Enligt SiS -

storleksordningenslut belastat med ianslaget vid periodens1996 var
budget.kronor vad förutsetts i70 miljoner änmer som

saknades ekonomiskaframhöll slutligen det iRRV att stort
borde haför effektivisera lokalförsörjning. SiSincitament SiS sinatt

till förändringar imöjlighet det lokalbehovetatt anpassa egna
eftersom harefterfrågan på tvångsvård. särskilt viktigt SiSDet var

förutse dessa förändringar.begränsade förutsättningar påverka ochatt
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Utveckling SiS organisationsstrukturav

RRV ansåg SiS organisation otydlig i arbets- ochatt var
ansvarsfördelningen mellan huvudkontorets olika enheter och mellan
huvudkontoret och institutionerna. RRV ansåg följande förändringaratt
i organisationsstrukturen borde övervägas:

Färre institutioner0
En tydligare arbets- och ansvarsfördelning mellan huvud-0
kontorets enheter
Delning huvudkontorets driftenhet i enhet för LVU och0 av en en
enhet för LVM
Inrättande regional nivå mellan huvudkontoret och institu-0 av en
tionerna.

ochFärre institutioner skulle enligt följade fördelar:RRVstörre ge- -
Bättre anpassningsförmåga flexiblare användning0 genom en av
personal vid tillfälliga efterfrågan.svängningar i
Bredare och differentierat vårdutbud för varje institution0 mer

möjlighet till utveckling personalens kompetensger av
Mindre kontrollspann för generaldirektören och huvud-0
kontorets enheter
Lägre kostnader för administration och stödverksamhetövrig0
vid institutionerna.

En nackdel med reducering antalet institutioner enligten av var
det kunde blii RRV svårare tillgodose närhetsprincipen. Däremotatt att

torde inte vårdens differentiering påverkas negativt. Befintliga större
institutioner ca 40 klienter/elever hade enligt inga problemRRV att
hantera olika vårdbehov inom sin organisationen. administrativaStörre
enheter utesluter inte heller viss geografisk spridning vård-av
avdelningama. RRV påpekade exempel på detta redan fanns inomatt
SiS.

Vid delningen huvudkontorets driftenhet i två enheter förav en-
LVU och för LVM borde cheferna för dessa enheter etten ges-
överordnat förhållandei till institutionschefema.ansvar

En regional mellannivå huvudkontoret och institutionerna skulle
kunna avlasta huvudkontoret löpandei driftsfrågor bättreoch ge
samordning och förmodligen också bättre resursutnyttjande inom
regionerna.
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tydligare arbets- och ansvarsfördelning mellan huvudkontoretsEn
enheter skulle kunna minska samarbetsproblem huvudkontoretinom
och mellan huvudkontoret och institutionsnivån.

SiS förändringsarbete4.3.6 sedan 1997

överdrift sedanDet ingen SiS ständigt varitär sägaatt att starten
föremål för ellerantingen interna Allaöversyner, översynerexterna.
har haft sin grund den svårbedömda efterfrågeutvecklingeni hos
kommunerna och dess konsekvenser för platsutbudSiS och statens
finansieringsansvar.

synpunkter lämnade inriktning,De RRV på SiS verksamhet,som
organisation och ekonomi hög föri grad uttryck tankar vuxitgav som
fram myndigheteninom själv.

utvecklingsarbeteEtt internt startade därför snabbt inom SiS.
följandeArbetet inriktades på huvudområden:

Huvudkontorets organisation0
Strukturplan för och LVU-vårdenLVM-0
Samordning administrativa0 av resurser.

förFormer samverkan mellan arbetsgivaren ocho
arbetstagarorganisationer.
Analys kompetens och kompetensutveckling.o av

Insatserna inom vissa områden beskrivs kortfatta det följi ande.

Huvudkontorets organisation

Organisationen på huvudkontor har förändrats för komma tillSiS att
identifierademed problem, främst bristande samordning ochrätta

samarbete. samordningen och samarbetet hanteras därförFör stärkaatt
frågor i ektforrn.projstörre att

Utgångspunkten för den organisationen institutionernaär attnya
självständigt för den operativa verksamheten. Ledningen styrsvarar

budget,bl.a. verksamhetsplan och tillsyn.genom
driftsenhetSiS har med planeringsenhet, där operativaersatts en

uppgifter mindre framträdande.institutionerna Engentemot är
befattning stabschef har särskilt förinrättats medsom ansvar
samordning. Personal- och IT-frågor har tyngd och därförstörregetts
flyttats till staben. förstärkta staben förutsättningar förDen anses ge en
konsekvent och ledningsfunktion.tydlig
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Huvudkontorets enheter för FoU, planering ochtre stora -
administration ska förutsättningar för långsiktigt agerande ochge-
tydlig målformulering. Det löpande inforrnationsutbytet mellan
huvudkontoret och institutionschefema effektiviserades samtidigt

regional samordnare utsågs, avsnitt 4.1.2.attgenom se
Tillsynsfunktionen förstärktes också och gjordes tydligare.

samband medI förstärktes funktionertvå juridik ochöversynen -
information omprioriteringar och besparingar inom gällandegenom-
ram.

Strukturplan LVU-vårdenför LVM- och

Under 1997 utarbetade SiS strukturplaner för ochLVU- LVM-nya
vården låg till grund för beslut utbyggnad och nedläggningsom om av
platser och för utveckling organisationsforrner, inomav m.m.
ungdomsvården.

Som på strukturutredningen LVM-vården regeringensvar om gav
SiS i juni 1997 i uppdrag fortsattinleda avvecklingatt snarast en av
dåvarande överkapacitet inom missbrukarvården.

Samordning administrativaav resurser

SiS internas utredning administrativ samverkan mellanom
institutionerna redovisade slutsatser och förslag under våren 1998.
Goda möjligheter bedöms finnas för förbättra både ekonomi ochatt
kvalitet utvecklad områden.samverkan på olikagenom

Till utgångspunktema för hörde förutom ökadöversynen -
kostnadseffektivitet, bättre resursutnyttjande och utvecklingen av en
jämn och hög administrativ kompetens förutsättningar föräven att ge-

bibehålls vårdkvaliteten och driva utvecklingenatt att mot en
institutionskultur och profilering ansvarsområde.SiSgemensam en av

Utredningen följande verksamheter: administration, ekonomi,tog upp
fastighetsdrift, IT-stöd och stordriftsfördelar samverkan.genom

Till bakgrunden hörde också institutionerna ofta inåtvändaatt var
och fokuserade på sina vårduppgifter och alla bådeinstitutioner,att
små och byggt administration med gradstora, storupp en egen en av
självständighet.

Utredningen konstaterar det finns behov breda institutioneratt av
täcker in många områden och insatser. samverkanGenomtypersom av

skulle mindre enheter kunna uppnå detta. Elva 3-5grupper av
institutioner föreslås lokalt undersöka möjligheterna till samverkan.
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Till förslagen från utredningen hör
tillskapaspersonal- och ekonomienheterstörreatt0

samverkandefinns varjesärskild IT-kompetens iatt grupp av0
institutioner

samordnasinköp och drift fordonatt0 av
föroch ledningför administration över attatt ge enses0 resurserna

resurstilldelningrättvis
funktionermöjligheten undersöks inrättaattatt somgemensamma0

psykologverksamhet, lärareochavgiftning/ tillnyktring, sjukvård
ochsamordning undervisningsärskild kompetens,med av

storkökgemensamt
fastighetsdriftenochslimmas ytterligarefastighetsbeståndetatt0

kvalitetupprätthållaför kunnaknyts institutionernanärmare att en
verksamhetens kravanpassade tilloch standard välärsom

analyseras ocholika hemkompetensuppbyggnaden på attatt0
sprids.med olika modellererfarenheter för- och nackdelarav

kompetensutvecklingAnalys kompetens ochav

kompetensutvecklingbakgrund har gjortheterogenaInstitutionemas
startade SiS 20-poängsområde. Under 1995till särskilt viktigtett en

behandlingspersonalensbehandlingsmetoder för höjautbildning i att
genomgått utbildningen.hadetill 1997 400kompetens. Fram personer

vidför lärarehögskoleutbildning 100Samtidigt genomfördes överen
ordnatantal hem har dessutomungdomshemmen. Ett egna

ofta för hela arbetsteam.utbildningsinsatser,
personalensinventeradesför den internaInom översynenramen

ladeskompetensutvecklingochför utbildningStrategierkompetens.
personalen vidvisade bl.a. 50fast. Inventeringensedan att procent av
LVM-hemmenpersonalen vidungdomshemmen och 44 procent av

personalen inombl.a. påSkillnaden berorhögskolekompetens.hade att
förUtbildningsstrateginungdomsvården.LVM-vården äldre inomär än

form utredning,elever/klienter idirekt kontakt medpersonal med av
förutbildningverksamhet bl.a.eller pedagogiskbehandling tar upp

specialiserings-utbildning ochkompetenshöjandelagarbete, allmän
och individer.utbildning för både grupper

förchefsutvecklingförbl.a.Framtida uppgifter är ett program
personalför administrativutbildningsstrategierinstitutionscheferna och

huvudkontorets personal.och
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för utred-betydelseFrågor särskildav

finansiellaSiSbedömningningens av

organisationsstrukturstyrning och

ochfinansiella styrningöverväganden SiSInför utredningens om
frågor detta kapitelbehandlas följande iorganisationsstruktur

likviditetoch SiSfinansiella styrningenDen externa
Fastighetsverketfastighetsbestånd hosVillkoren för SiS

styrningUtvecklingen SiS internaav
hos SiSkostnadseffektivitet och kompetenskvalitet,Skattningar av

institutioner
placeringsfunktionbedömning SiSAktörernas av

avgiftssättningSiS
med socialtjänsten.samverkanSiS

styrningen ochfinansiella5.1 Den externa

likviditetSiSutvecklingen av

SiS anslagUtvecklingen5.l.l av

tillfrån mkr1994/95 ökat 471har sedanför verksamhetAnslaget SiS
medmkr, dvs.504 7 procent.

denfulltomfattades inte SiSnybildad myndighetSom ut av
mellanstatlig konsumtionpåbesparingen pågenerella 11 procent

omdisponeringarkundeoch Socialdepartementet1995/96 1998. genom
anslag till 6besparingen på SiSbegränsa procent.

påsammanfattas tabell 5.1ianslagsanvändningUtvecklingen SiSav
sida.nästa
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Tabell SiS5.1 anslagsanvändning 1993/94 1997 och anslag och utfall-
enligt 30 förjuni 1998, mkrprognos per

1993/94 1994/95 1995/96 1997 1998
Anslag enligt budgetpropositionen 470,0 470,6 754,2 507,7 504,0
Tiiläggsanslag 0 0 88,3 65,0
Anslag, totalt, 470,0 470,6 842,5 572,7 504,0varav

Huvudkontoret 20,6 34,3 -
Vårdverksamhet, inkl FoU 450,0 808,3 - -

Anslagsutgift, totalt 373,3 468,6 885,3 619,1 500
Direkt anslagsutgift för avveckling 8 59,3 70-
Direktans/agsutgift vård,för exkl. FoU 413,2 764,5 407,7 330
Direkt ans/agsutgift för FoU 12,4 34,8 33,4 30
Direkt ans/agsutgift för huvudkontoret 21,3 39,9 37,9 40
Direkt anslagsutgitt för gemensamt 21,8 45,2 80,8 30
Direkt anslagskostnad för lokaler 55,7 112,6 210,9 154,5
Ränteintäkt/utgift på anslag, kredit -0,3 -4,7 -4,7 -4,0
indragning anslagssparande 48,0 0 0 0 0av
Anslagsöverskott +/underskott - +49,7 +51 +8,8 -37,5 -31,5
Anslagskredit 2,5 23,0 50,4 40,1

påKredit räntekonto i båbörjan 2,0 75,4 125,0 125,0av
Reviderad påkredit räntekonto 200,0 250 200
Maximal användning 9,5 162,0 222,8 164,0av
räntekontokredit
Betalningssätt för anslaget 12 2/18, 2/12, 2/12,x

1/12 1/18X 16 10x1/12 10x1/12
påInkl. IKM frånanslaget och med 1995/96

Huvuddelen -253,3 mkr- betalades ut platsbidrag till de tidigare huvudmännen försom
perioden juli 1993 1994.mars-
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betydandefannsförsta verksamhetsår,slutet 1993/94, SiSVid ettav
föranslaget till insatserdet äldreöverskott 100 mkr statens-w

mkrfick med knappt 50missbrukarvård ungdomsvård. SiSoch ta av
budgetår medan 48 mkr återtogstill kommandedessa medel av

anslagssparande underdettaSiS kunde sedan bevararegeringen.
1994/95.

förändringar1995/96 fick deUnder budgetåret stora som
tydligahuvudmannaskapbytetverksamheten genomgått sedan av

efterfrågebortfallet inomBådeekonomiska konsekvenser.
differentiering ochför förbättradmissbrukarvården och kostnaderna en

verksamhets-allt tydligare. Underungdomsvården blevutbyggnad av
huvuddelenordinarie anslagetanvändes såväl detåret avsom

anslagssparandet.
tilläggsanslag på 88verksamhetsåret beviljades SiSslutetI ettav

intäktsbortfall och kostnadsökningar ibetydandemkr på grund av
Anslags-missbrukarvården.samband med platsminskningar inom

platsminskningmkr. beslutslutet 9 Ettsparandet i 1996 nytt omav var
efterfrågan påkraftiga nedgången ieftersom denkrävdes under 1997

tilläggsanslag för defick 65 mkr imissbrukarvård fortsatte. SiS
detta tilläggsanslag blev 1997följde beslutet.kostnader Trotssom av

anslagskredit.använda mkr ibesvärligt, och SiS fick 38ekonomiskt
för kostnaderna.anslagskredit ökades för täckningSiS att ge

och barahela myndigheten, intehar under den tidSiS som
haft problemansluten till räntekontothuvudkontorets verksamhet, varit

likviditet under deUtvecklingen SiSklara likviditetsramarna.att av
sidan budgetårenframgår bilden på 88. För18 månadernasenaste av

höjts efter särskildoch har kreditramen1995/96, 1997 1998
budgetåren har legatframställning från Ränteutgiftema deSiS. senaste

på mkr kr/år.4-5
tydliga tecken påbudgetår finns enligt SiSUnder detta att

missbrukarvårdenstabiliserats. Vårdplatsema inomverksamheten
Utbyggnadenstabil efterfrågan.verkar enligt SiS motsvara aven

kan erbjuda 640ungdomsvården har SiSplatser inom gjort att ca
efterfrågenivå drygthaft stabil på 80vårdplatser, procent.som en

mkröverskott påEfter första halvåret visar verksamheten 11,5ett
från april 1998 kan ijämfört med budget. Lönerevideringen 1 ta

bör enligt framtagnaanspråk mkr detta överskott. SiS7 prognoserav
inkl. avvecklingskostnader,kunna komma ned anslagsförbrukning,i en

erhållit enligtunder den anslagsram myndighetenligger någotsom
föranslagsförbrukningenregleringsbrev. skulle innebäraårets Detta att

jämfört föregående budgetår.blir mkr lägre med1998 minst 100
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Diagram 5.1 Likviditetsutveckling hos SiS januari 1997 -juni 98
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Skälen5.1.2 till SiS likviditetsproblem

SiS allt likviditet har beskrivits förrai avsnitt. SiS pekar påsvagare
följande orsaker till sina problem med likviditeten

finansieringsmodellen0
underskotten i verksamheten
hyresinbetalningama
investeringarna.

Finansieringsmodellen enligt SiS utgifterna alltid kommergör att
före inkomsterna. Merparten SiS utgifter hyror och lönerstoraav - -
betalas innan anslag eller avgiftsinkomster för periodviss kommeren
till SiS.

Hyrorna betalas kvartalsvis förskott.i gäller visserligenDetta även
andra myndigheter, får betydelse för medSiS dess redanmen en annan

likviditet och intäktsberoende.storasvaga
Lönekostnader omkring mkr/månad och hyror75 omkring 30är

mkr/kvartal.
Normalt kommer inte avgiftsintäktema, förstår den störstasom

delen SiS finansiering, in till förränSiS drygt mån efter2av
utgiftsperiodens början. Sedan kommer intäkterna regelbundet
månadsvis.

Underskotten ekonomini i samband med omstrukturering av
verksamheten har enligt SiS inte täckts fullt tilläggsanslagut av som
betalats i december eller i januari budgetåret efter. underAtt SiSut
1997 tvingades anslagskreditenutnyttja med mkr haft37,5 har en

effektbetydande likviditeten.på
SiS har under tid haft ganska intensivtettsenare

investeringsprogram. Lån hos riksgälden vanligtvis gångtas upp en
halvår, vilket likviditetsunderskott på mkr.15sämst ettper ger som ca

SiS5.2 fastigheter hos Fastighetsverket

Inför Övertagande träffades ramavtal mellanstatens ett staten genom-
SiS och de gamla huvudmännen. Avtalet godkändes regeringen.av-
Fastigheterna, liksom lös egendom, skulle lösas in till prisstaten ettav

motsvarade de bokförda värdena, mkr. träffade320 SiS sedansom ca
avtal med varje huvudman i enlighet med ramavtalet.

Fastigheterna placerades därefter hos fastighetsverkStatens SFV i
avvaktan på slutligt beslut ägande förvaltningochatt ett om av
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fastigheterna skulle fattas Fastigheterna värderades inregeringen. iav
SFV till anskaffningskostnaden våren dvs mkr. Preliminära1994, 320
hyresavtal träffades mellan och ägandefråganSiS SFV i avvaktan på att
skulle lösas.

slutligt försäljning fastigheterEtt beslut regeringen SiSav om aven
till Specialfastigheter kan enligt uppgift från FinansdepartementetAB

under hösten. förberettsBeslutet har utredningenväntas genom en av
Fastighetsverket hösten bolagisering fastigheter och1994 SiS ettom av
regeringsuppdrag till verket hösten fastigheterna till1995 säljaatt
Vasakronan.

fastighetsbestándTabell Ekonomiska5.2 transaktioner SiS hosinom
Fastighetsverket, mkr

ÖverföringTransaktion/Händelse Värdering

Utgift vid överföring till kommunsektorn 1983 +150-
Inköp till statliga bokförtsektorn till värde 320

Värdering "frivid marknad" 140

"tvåpartsmonopol"Värdering vid 470

Slutvärde framtidavid bolagisering 140

avvaktan på regeringsbeslutetI betalar SiS sedan budgetåret
1995/96 s.k. å-conto hyra. för Mkr,Hyran 1998 beräknad till 93,5är
inkl. 14 mkr i hyresökningar för tillbyggnader.och SiS sköterny-, om-
driften fastigheterna. Hyresavtalet fortfarande preliminärt; ingetärav
underskrivet avtal finns.

Hyresnivån avviker enligt frånSiS inte särskilt mycket de hyror SiS
får betala hos andra kommunala eller hyresvärdar.privata

Värdering och hyresberäkning

för fastigheterHyran SiS hos SFV baserad på fastighetsvärdeär ett av
470 mkr, hyresperiod år och avkastningskravet på15,5 ett statensen av
kapital på före8 skatt.procent

Den värderingen enligt "tvåpartsm0nopol ligger till grund försom
hyran gjordes Lantmäteriverket den april 1994. Lantmäteriet1av per
tillämpade denna eftersommetod, den hade för värderinganvänts av
kriminalvårdsfastighetema vid överlåtandet fråndessaav
Byggnadsstyrelsen till Vasakronan. likartad behandlingEn SiS-av
fastigheterna de skulle överlåtas till bolag eftersträvades.när ett
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I hyran ingår dessutom avskrivning hyresperiodenöveren av
skillnaden mellan värderingen och restvärde mkr.150ett om
Restvärdet bygger på s.k. "fritt marknadsvärde", dvs. i principett utan
hyresgäst och verksamhet i lokalerna. värde framDetta samtidigttogs

Lantmäteriverket underlag för hyreskalkylen.av som
Hyran beräknades Fastighetsverket hösten 1995 cirka 16av vara

mkr högre hyra byggde på självkostnadsprincipen förän en som
investerat kapital. SiS anslag räknades därför med 16 mkr dennärupp

hyran infördes.nya
SFV och SiS gjorde sambandi med hyressättningen bedömningen

"amorteringstid" 15 år ned till restvärdet skulle denatt mesten av ge
effekten. Denna avvikelse från hyrestiden i kalkylen hargynnsamma

inte godkänts Finansdepartementet. Avskrivningstidenännu förav
investeringar har till mellan och år.15 40sattssenare

Så länge slutligt hyresavtal saknas mellan Fastighetsverket ochett
SiS marknadsvärdet enligt SFV sannolikt inte särskilt mycket högreär

vad i den värdering fritt marknadsvärde.än SiSexternasom anges som
kan enligt Fastighetsverket fastigheternalämna uppsägning ochutan
köparen måste räkna med kunna stå hyresgäster och därmedatt utan -

hyresintäkter under kortare eller längre tid frånåtminstoneutan en en-
del objekten.av

Kostnader i samband med nedläggningar

SiS har i samband med nedläggningar vissa institutioner uppdragitav
Fastighetsverket sälja fastigheterna. Utfallet dessa försäljningaratt av
har jämförts med fastighetemas bokförda värde enligt tvåparts-
monopolet. förlusterVid har fåttSiS Fastighetsverket från sittersätta
anslag. försäljningenNär har inte fåttvinst SiS del frånvinstengett av
SFV eller via justering anslaget. Vinsten har inte heller räknatsen av av

förluster vid andra försäljningar.mot
förlusterSiS vid sådana försäljningar har uppgått till mkr.7,8 Fram

till försäljningen får SiS betala hyra till Fastighetsverket.
Hyreskostnadema för institutioner verksamhet lagts uppgår tillvars ner
7,0 mkr under 1997 och 7,5 mkr under januari-juli 1998.

Finansutskottet ändamålsfastigheterom

Finansutskottet 1997/98:FiU25 värderingen ochtar statensupp av,
avkastningskrav på, andamålsfastigheter behandlingi sin av
proposition 1997/982137 Statlig fastighetsförvaltning ochom
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lokalförsörjning, förtsTanken sänkt avkastningskrav, somm.m. om
fram hade tillstyrkts kulturutskottet beredningen.i motioner, iav

införFinansutskottet påminner i betänkande riktlinjernasitt att en av
reformen fastighetsförvaltning och lokalförsörjning 1991/92statensav

lokalkostnadernaskapa rättvisande bild iatt en mer avvar
Ävenstatsbudgeten. det fall fastigheten helt avskriven finns deti är en

kapitalkostnad, nämligen fastighetsägaren har möjlighet utnyttjaattom
byggnaden för ändamål. fastighetsverk beslutar dialogStatens iannat
med hyresgästen återanskaffningsvärde grund förett som
kapitalkostnaden. hyra indikerar vad den statligaDet ger en som
verksamheten kostar.

inför förMyndigheternas anslag justerades systemomläggningen att
förändrade lokalkostnader inte skulle påverka verksamhetens
förutsättningar. avkastningskravet och därmed hyran sänks detOm är
rimligt minska myndigheternas anslag med motsvarande belopp.att ett

Finansutskottet ville dock utesluta beslut värderingarinte att om av
vissa ändamålsfastigheter skulle behöva börRegeringen iomprövas.
dialog med berörda myndigheter vidta nödvändiga åtgärder för iatt

fallvissa skapa rättvisande bild lokalkostnaderna ien mer av
statsbudgeten i enlighet med riksdagens tidigare beslut riktlinjer förom

fastighetsförvaltningenden statliga och lokalförsörjningen.
Utskottet påpekar också hyresgästen har begränsadenäratt

alternativ och därmed beroende statlig hyresvärd detär ärav en
naturligt utgångspunkten för hyressättningen självkostnad. Enligtäratt
propositionen det till förhandla riskfördelningenär parterna attupp om

utifråni varje enskild situation. marknadsmässigaDet är
utgångspunkter uppenbart högre grad specialanpassning iatt av
investeringarna, desto naturligare hyresgästendet betalarär att
investeringen under kontraktsperioden. överföringDen av
verksamhetsrisken på hyresgästen medfördetta innebär attsom
fastighetsägarens kostnadsrisk bör minska.

Behov översynav

tabell framgår fastigheterna5.2 dålig affär förAv varit bådeatt en
förhållandei till kommunerna/landstingen och för SiS istaten

jämförelse med SiS fått hyra på den marknaden. fårSiSöppnaom
dessutom förstå kostnaderna för de avvecklas.institutioner som

Utredningen konstaterar SiS lokaler speciella mångaäratt ur
aspekter. En och ökande andel verksamheten fordrar låsbarastor av
avdelningar. innebär mycket långtgående formDetta anpassningar i av
förstärkta speciella fönster och dörrar, lokalerna skallOmväggar, m.m.
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anpassade för långa vistelsetider måste "hemlikt"utrymmenavara vara
utformade. de flestaI fall ligger institutionerna otillgängligt utanför

Ett måtttätorter. återanpassning krävs lokalernastort skallav om
användas för andra ändamål.

Utredningen SiS fastighetsbeståndöversynatt utöveranser en av
värdering och hyresnivå också bör möjligheterna föröverväga SiS att
utveckla sina idéer kring fastighetsdriften medäven en ny
fastighetsägare. Driften ingår ofta del i vården; dessutom finnssom en
särskilda krav fastigheternapå med hänsyn till SiS verksamhet. Om
fastighetsdriften förs till andra förvaltare kommeröver SiS stå medatt
för mycket personal vid vissa institutioner, eftersom uppgiften oftast
ingår del i tjänster, både inom och vid sidan själva vården.som en av

5.3 Utvecklingen SiS interna styrningav

5.3.1 Inriktning och utveckling SiS stymings-av
modell

Grundtanken i SiS organisatoriska struktur institutionerna högiär att
grad självständiga enheter direkt underär generaldirektören. viktigEn
koppling det befälsförhållande råderär mellan GD och enskildsom
institutionschef.

viktigEn faktor vid styrningen verksamheten SiS finans-ärav
ieringsform, blandning avgifts- och anslagsfinansiering.en av

Med hänsyn till organisationens hittills korta livslängd har SiS i sin
styrning varit koncentrera sig på vissa väsentliga faktorer.tvungen att
Det gäller

utveckling institutionerna verksamhets-mot0 av en gemensam
kultur
ökad differentiering och förändring vårdutbudet0 av
strukturförändringar bakgrund rådande och planeradmot0 av
efterfrågan.

svårasteDet problemet i styrningen enligt bedömningenSiSär av
intäkterna och kommunernas efterfrågan på både kort och lång sikt. Det

myndighetens ambitionär ytterligare undersökningargöraatt om
kommunernas planer, det enligt SiS osäkertär ettmen om mer
tillförlitligt planeringsunderlag kan erhållas. Förändringar i påsynen
vård, kommunernas ekonomi, möjlighet till statligt förstöd öppna
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vårdformer, förändringar kan komma snabbt ochgör attm.m. vara
svåra förutse.att

Efter förstaSiS verksamhetsår bedömde årsredovisningenRRV att
inte rättvisande. omfattande arbete harEtt lagts ned på höjaattvar
redovisningskvalitén. resulteratDet har i bokslut invändning förutan
alla andra budgetår. harSiS den högsta nivån vidAA RRVsgettsnu
s.k. EA-värdering.

Styrningens uppläggning

Generaldirektörens främsta styrmedel verksamhersplanen ochär
budgeten. Institutionema dels konkreta uppdrag målgrupp,ges om
differentiering och vårdinnehåll, dels for intäkter, kostnader ochramar
investeringsramar. Institutionemas "äskanden" till SiS ledning sedanär
utgångspunkten för planeringsprocessen. ekonomiskaDe utgårramarna
ifrån allt djupare kunskap resursförbrulmingen olikai typeren om av
vård, avsnitt.nästase

Planeringsenheten och administrativa enheten har särskiltett ansvar
i den löpande styrningen. FoU-enheten bidrar med kunskaper vård-om
inriktning, till långsiktiga verksamhetsfrågor. SiS tillsyns-m.m. mer
funktion inriktas främst på frågor institutionemas följasätt attom
regelverk och på bevakning de rättssäkerhet.intagnasav

Under normalt verksamhetsår träffar generaldirektörenett
institutionschefema i antingen regionvis eller igrupp, annan
sammansättning, till gånger.5 10 Normalt har han också minst ett
enskilt samtal med varje institutionschef årligen. Institutioner som av
olika skäl kräver ytterligare uppmärksamhet från ledningens sida kallas
till särskilda rådslag med ledning.SiS

Fördelningsmodeller i den ekonomiska styrningen

Den ekonomiska styrningen sker främst budget ochgenom
budgetuppföljning. Budgetprocessen kompliceras avgiftsintäktemasav
betydelse.

Institutionema kom in i SiS med mycket olika ekonomiska
förutsättningar. hadeVissa ganska vida budgetramar medan andra
levde under hård kostnadspress.

Under de år SiS huvudmanvarit har metod framsuccessivt vuxiten
för utjämna historiska skillnader förockså hänsyn tillatt att tamen
institutionemas olika uppdrag. Metoden innebär främst fördelningen

kostnadsramarna efter bedömning institutionen och dessav en av upp-
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drag vad gäller målgrupp, Denna metod användes för missbrukar-m.m.
vården under 1998, där denäven hittills bedömts fungera väl.

För ungdomsvårdens har det visat sig bedömningatt en av
institutionen och dess uppdrag inte tillräcklig.varit Skillnaderna mellan
institutionerna för och mångaär institutioner har alltförstora en

verksamhet. Fördelningsprincipernasammansatt har därför förfmats
under år så avdelning utgångspunkten för fördelningatt utgörsenare av
kostnadsbudget. Ett antal typiska avdelningar fram och inordnastas
efter uppdrag och resursbehov. Det bedöms utifrån tidigaresenare
ekonomiskt utfall och de ekonomiska mål SiS ledning har för den
aktuella verksamheten. Varje institution indelas efter den
sammansättning avdelningar den har.av

Erfarenheterna fördelningsmodellen enligt SiS goda,är denav men
måste ständigt förbättras och till avdelningarnas utveckling.anpassas
Historiska och andra individuella skillnader finns kvar trots att stora
ansträngningar gjorts för bort dessa. Arbetet fortsätter ochatt ta målet

det endast undantagsvisär ochatt med mycket starka motiv ska få
finnas skillnader mellan avdelningar med uppdrag. sådanEnsamma
skillnad kommer, i fall delvis, kunnavart detatt ärsom accepteras
något högre löneläget i storstadsregionerna.

En utvecklad budget- och Verksamhetsuppföljning

En allt bättre ekonomisk redovisning och möjligheten till bättre
uppföljning har enligt SiS möjliggjort månadsuppföljningar godav
kvalitet. De anslagsförbrukning,över regelbundetprognoser m.m. som

har också haftgörs god träffsäkerhet. SiS den ekonomiskaattanser
uppföljningen tillsammans med månatliga verksamhetsuppföljningar i-
form bl.a. beläggningsstatisktik god grund för styrningav ger en av-
verksamheten.

SiS ekonomiska uppföljning kan ske på avdelningsnivå. Detta
kräver dock del manuell justering, eftersom institutionerna inte haren

helt samstämmig på olika kostnadsställen. Som underlag fören syn
budgetfördelning, fungerar dock avdelningsredovisningen bra.m.m.

Den månatliga uppföljningen ekonomi och beläggning,av m.m. ger
generaldirektören förgrund beslut institutionemas verksamhet.en om
Andra faktorer bedömningar efterfrågan på särskild vård,som av
uppgifter vårdkvalitet, används också i sammanhanget.om m.m.
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på SiS internalnstitutionschefernas5.3.2 syn
styrning

institutionscheferfrågor till SiSställt vissaUtredningen har om
tabell Omdömenauppföljning, 5.3.resursfördelning, planering och se

delssvår, SiSSiS varitanpassningsprocessen inomdelsvisar attatt
delstill resursfördelning,motiventydligare iledning bör attännuvara

föruppföljningsmaterialvärdefulltettgenererarprocessen
räkning.institutionernas egen

andelmed högrehuvudkontoret,samarbetet medOmdömena enom
omstruk-återspeglarmissbrukarvården,institutionscheferkritiska inom

medbraungdomsvården kaninomOmdömettureringama. somses
verksamhet genomgått.också dennatanke på de förändringar som

bakgrund dessabl.a.Utredningen bedömer attmot svarav
förklaring hursintydligare iledning börSiS ännu avvara0

uppdragmed hänsyn till institutionernasfördelasresurser
förredovisautsträckningbör i ökadSiS ledning0

påverkatoch kvalitetkostnaderinstitutionschefema hur deras
resursfördelningen

institutionschefer angelägen.förledningssutbildning SiS är0

samband mellan detydligtdet finnsEnkätsvaren visar att ett
resursfördelningkritiska huvudkontoretsinstitutionschefer är motsom

drabbat institutionerna.resursminskningarbesparingar ochoch hur

kvalitet,institutionersSiSSkattningar5.4 av

kostnadseffektivitet och kompetens, m.m.

fråninstitutionerbedömningar SiSinhämtatUtredningen har av
själva, kommunerhuvudkontoret, institutionerna är storasom

och myndigheter.organisationeranvändare och vissa
begärdes från SiSde bedömningarviktigt syfte medEtt som

för utredningensunderlaginstitutionscheferhuvudkontor och attvar ge
utvecklats. EnSiSfinansiella styrningen inomhur denbedömning av

kostnadseffektivitet behövsochkvalitet, kompetensgod kunskap om
myndighetensbidra tillska kunnaden finansiella styrningenom

resultatstyming.
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Tabell 5.3 Institutionschefernas bedömning resursfördelning,av
planering, budget, uppföljning och samarbete med
huvudkontoret

Mycket Mycket
Område dåligtMedel bra

1 2 3 4 5

Resursfördelning med hänsyn till uppdrag

LVM-hem 2,1 2 10 2 1 0

Ungdomshem 2,2 9 10 13 O1

HKs stöd i verksamhetsplaner/ng

LVM-hem 2,6 3 2 05 5

Ungdomshem 2,4 4 12 11 3 O

HKs stöd i budgetarbete

LVM-hem 3,1 2 2 64 1

Ungdomshem 2,9 1 9 13 07

HKs istöd redovisning och uppföljning

LVM-hem 3,8 2 2 4 6 1

Ungdomshem 3,4 1 2 14 11 2

Samarbete med huvudkontoret

LVM-hem 2,9 1 4 7 1 2

Ungdomshem 3,2 1 145 5 4

bedömningar begärts frånDe övriga har syftat till attsom grupper
dels belysa utvecklingen platsanvändningen vid ochLVM- LVU-av
institutionerna, dels SiS underlag för utvecklingettge av
verksamheten.

SiS5.4.1 interna bedömning institutionemasav
kvalitetsutveckling

SiS huvudkontor har på utredningens begäran gjort kvalitets-en
bedömning SiS institutioner.av

Bedömningen kan enligt SiS första i internett stegses som en
egenutvärdering med syfte samla erfarenheter för utveckla denatt att

verksamheten. baserarDen sig till del påstoregna
förtrogenhetskunskap institutionemas verksamhet. Tre enheter ochom

1998:140SOU18-61284
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ochplaneringsenheten, FoU-enhetenfunktioner har deltagit:
bedömts utifrån sintillsynsfunktionen. Varje institution har egen

jämförtshar medSiS-perioden. Institutionema inteutveckling under
redovisas inte.enskilda institutionervarandra. Någon bedömning av

för alla nuvarande LVM-institutionerSammanvägning har gjorts
år.funnits underför de särskilda ungdomshemoch 33 senaresomav

eftersom de institutionernaungdomshem har bedömts,Några inte
förfunnits kort tid.

förbättratLVM-institutionerbedömningar har åttaEnligt SiS
försämradoförändrad kvalitet och harkvaliteten, medan fyra har tre

ungdomsvården har institutionertabell 19kvalitet, 5.4. Inomse
oförändrad kvalitet och fem harförbättrat medan harkvaliteten nio

tabellförsämrad kvalitet, 5.4.se
indelningen ikontroll resultatet harSom en av

på två delskvalitetskategoriema gjorts görasätt, attgenom
ochfunktionemas bedömningprofiler, dels påsätta poängattgenom

Båda resultat.sättensummera. gav samma

kvalitet, SiS IedningsTabell 5.4 LVM- och LVU-institutionernas
bedömning

TotaltFörbättrad oförändrad Försämrad
kvalitet kvalitet kvalitet

4 3 15LVM-institutioner 8

9 5 33LVU-institutioner 19

8 48Alla institutioner 27 13

särskildakvalitetsutvecklingen vid deBedömningen av
ungdomshemmen

förbättrat kvaliteten mindreTolv de institutioner19 ärsomav
färre. Bedömningenfemton platser ellerinstitutioner av

tyder på femkvalitetsutveckling för de särskilda ungdomshemmen att
SiS-perioden hademed oförändrad kvalitet underde nio institutionerav

den.till SiS och har bibehållitgod kvalitet redan vid övergångenen
försämrat sin kvalitetalla institutionerNästan är storasom

del de institutionerdvs. med fler femton platser. Eninstitutioner, än av
haft speciellabedömts försämrad kvalitet har troligenhasom
målgrupp,svårigheter. Flera har fått ändrade uppdrag och ny en

avdelninganpassning kräver tid och Någon enstakaresurser. somsom
dragit bedömningenfungerar otillfredsställande kan också ha ner av



SOU 1998:140 Kapitel 995

hela institutionen. De institutionerna har i regel också svårarestora
klienter de mindre. Stora, gamla institutionernaän med många
avdelningar dessutom svårare samla kringär genomgripandeatt en
utvecklingsplan.

Frågan institutionernas storlek därför flera orsaker viktigärom av
diskutera i SiS framtida kvalitetsdiskussion.att

Bedömningen kvalitetsutveckling för LVM-hemmenav

LVM hemmen har till övervägande del förbättrat kvaliteten. Med
tanke på de nedläggningshot och nedskärningar LVM hemmensom
levt med de två åren resultatet enligt SiS anmärkningsvärtärsenaste - -
positivt.

framhållerSiS den positiva utvecklingen också kan jämföras medatt
resultaten kvalitetsstudien LVM-vårdens kvalitet enligtav
socialtjänstens bedömning Gerdner.Arneav

Gerdner fann nio tio socialsekreterare bedömde LVM-att attav
vårdens insatser behov sammanhänger med akuta ochsvarat mot som
livräddande områden, fysiskt tillfrisknande och brytande akutt.ex. av

Åttamissbruk. tio socialsekreterare ansåg också verksamhetenattav
kunnat hjälpa deras klient hålla sig nykter under vårdtiden, någotatt

bör positivt med tanke på svårigheterna hållaattsom ses som
människor drogfria slutna fängelser.i detNär gäller kortsiktigaäven
behov sammanhänger med mål fortsattmotivera tillattsom
frivilligvård ansåg tio socialsekreterare deras klient fått insiktattsex av

sitt beroendetillstånd och mellan och sju tio institutionenattom sex av
lyckats motivera till fortsatt vård.

Vad subjektivaär kvalitetsbedömningar värda

Eftersom SiS bedömningar subjektivavarit kan värdet de skattningarav
gjorts diskuteras. Tillvägagångssättet å andra sidan inteärsom en

främmande metod för kvalitet. Såväl egenutvärderingarmätaatt som
s.k. kollegiebedömningar förekommer kvalitetsbedömningarnär
baseras på erfarenheter och subjektiva bedömningar verksamheter.av
De medverkat skattningamai har också valts påutpersoner som
grundval gedigen erfarenhet och kunskap institutionerna. Detav en om
fanns god överensstämmelse mellan olika och funktionersen personers
skattningar, vilket tillförlitligheten.stärker
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5.4.2 SiS interna bedömning institutionemasav
kostnadseffektivitet

ekonomifunktion har utredningens begäran bedömt utvecklingenSiS på
kostnadseffektivitet. harinstitutionemas Bedömningen gjortsav av

både befintliga och nedlagda institutioner, tabeller och 5.6.5.5se
flertaletEnligt ekonomifunktionens bedömning har kvarvarande

institutioner eller medelbra kostnadsläge och flertaletett gott
både och ungdomsvården har för-institutioner inom missbrukarvåden

bättrat kostnadseffektivitet. Förbättringarna påtagligasin inomär mest
ungdomsvården. kvarvarande bedömsEndast SiS institutioneren av
har fått försämrad kostnadseffektivitet. under förändring.Den är

Kostnadsläget bland dehar enligt tabellerna varit institutionersämre
lagts eller fått genomgå förändringar.som ner

nuvarande har dåligt kostnadsläge; harSex SiS institutioner treav
dock kostnadseffektivitet.ökat sin

tillstånd,Tabell Utveckling kostnadseffektivitet LVM-hemmen,5.5 och i
1994/95-1998

DåligtInstitutioner där Gott Medel/ Oförändrat Alla
kostnadseffektivitet har: kostnadsläge kostnadsläge institutionerkostnadsläge
Ökat 3 0 85

oförändradVarit 0 1 65
Minskat 10 0 1
Befintliga institutioner 5 8 2 15
Nedlagda institutioner 1 6 3 10
Alla institutioner 6 256 14

tillstånd,Tabell 5.6 Utveckling kostnadseffektivitetoch i LVU-hemmen,
1994/95-1998

Dåligt institutionerInstitutioner där Gott Medel/ Oförändrat Alla
kostnadseffektivitet har: kostnadsläge kostnadsläge kostnadsläge
Ökat 187 8 3

oförändrad 1Varit 6 8 15
0Minskat 0 0 0

Bedömda institutioner 16 4 3313
Övriga 2institutioner 0 1 1
Alla institutioner 13 17 5 35

från2 högt kostnadslägevarav
pågårförändring
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Institutionschefemas bedömning utveck-5.4.3 av

lingen kompetens och kvalitet på LVM-av
och LVU-institutionema

Institutionschefer utredningensi enkät likartade bedömningargör av
kvalitetsutvecklingen huvudkontoret.som

Flertalet institutionschefer LVM-chefernio 15 och 19 30av av-
LVU-chefer bedömer både kvalitet och kompetens förbättrats vidatt-

sedan bildades, tabeller ochsina institutioner SiS 5.8.5.7 Ense
förbättrad kompetens LVM-chefer och LVU-chefer.10 26 Inoteras av
båda fallen andelen för förnågot högre LVU LVM.är än

Tabell LVM-institutionernas5.7 kompetens och kvalitet, institutions-
chefernas bedömning

Ökad oförändrad Minskad Alla
kvalitet kvalitet kvalitet svarande

Ökad kompetens 9 1 0 10

oförändrad kompetens 0 01 1

Minskad kompetens O 1 2 3

Alla svarande 9 3 2 14

Tabell 5.8 LVU-institutionernas kompetens och kvalitet, institutions-
chefernas bedömning

Ökad oförändrad Minskad Alla
kvalitet kvalitet kvalitet svarande

Ökad kompetens 19 2 265

oförändrad kompetens O 4 1 5

Minskad kompetens 0 O 0 0

Alla svarande 19 9 3 30

fem cheferEndast två inom och bedömerLVM inom LVUtre att- -
kvaliteten minskat. LVU-chef minskad kompetens,Ingen noterar
medan LVM-chefer det. två fall bedömer LVM-chefenIgörtre att
både kompetens och kvalitet minskat.

Inom LVM har kompetensen försämrats samband medi
nedskärningar och fall fåttuppsägningar. I två har detta också
genomslag på kvaliteten; det falleti tredje har försämrad kvalitet -
enligt institutionschefen motverkats intensivtettgenom-
utvecklingsarbete. ungdomsvårdenInom pekar institutioner med en
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tillorsaken till detta besparingar lettkvalitetsförsämring på äratt som
minskad personaltäthet.

och ungdomsvården betonasbåde missbrukarvårdenInom
behandlingsmetoder för utvecklingbetydelsen kurser iSiS avav

dock bildandetkvalitet. Flera institutionerkompetens och attanser av
avgörande betydelse för förbättringar i kompetenshaft någonSiS inte

inträffat ändå.och kvalitet. skulle haDessa

och myndigheters bedömningOrganisationers5.4.4

SiS institutionerav

Utredningen har frågat myndigheter och organisationer om
och vårdutbud,inkl kompetens, inriktningSiS har organisation,rätt0

LVU-vården framtidenför klara och iLVM-att
för klara ochbehöver förändra sin organisation LVM-SiS att0

framtidenLVU-vården i

LVM-vården särskilt kritiska.Vad gäller bedömningama inteär
LVM-vården inte liggerNågon påpekar de främsta problemen inomatt

fleratillräcklig Bland andrahos Flera sig dock sakna insyn.SiS. säger
ökadsådana utvecklingsbehovlänsstyrelser pekar på som

uppföljning kommunernasspecialisering, ökad kompetens, bättre av
behandlingsmetoder.utåtriktat arbete och utvecklingbehov, avmer

drivas mindre,Socialstyrelsen bör tvångsvården kunna iEnligt
tillkontakterförankrade enheter, medlokalt/regionalt nära

undersocialtjänsten kommunerna och länsstyrelserna,i enmen
generellt förbättra kompetensen isamlad och ledning. SiS börstyrning

för individer medmotivationsarbete, särskiltpersonligt påverkans- och
till missbruket.personlighetsstörningar och utagerande tilläggigrava

klara framtidens LVM-Enligt Kommunförbundet måste SiS för att
höjd kompetensgäller framföralltvård på kvalitetshöjning. Detsatsa en

ökatkostnaderna harEftersom kritikeninom personalgruppen. mot
avgiftsnivåerna.krävs också översynen av

ungdomsvården. pekarAllaRelativt få nio besvarar frågorna om
fler missbruksplatser, bättreförändringsbehov, höjd kompetens,på t.ex.

LVU-vården.utvecklad behandlingsmetodik. bättre utvärderingar av
finnas differentieratSocialstyrelsen generellt det måste ettattanser

hela landet. Enligtvårdutbud bör tillgängligt i Kommun-varasom
därkraftigt utagerande ungdomar,förbundet saknar SiS kompetens om

skulle behövas.kvalificerad psykiatrisk/psykologiska kunskaper
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5.4.5 bedömning institutionerKommunernas SiSav

utredningens kommunenkät finns kritikI från kommuner är störresom
användare LVM-vården LVM-hemmen kompetens ochmotav
vårdutbud. Endast tycker15 kompetensen tillräcklig förprocent äratt

klara den framtida LVM-vården; endast ll tyckeratt procent att
vårdutbudet Kommunerna däremot positiva till SiSär rätt. är mera
inriktning, på klienttyper, differentieringen,dvs. tabell 5.9.se

Kommuner användare riktar också kritik SiSär stora motsom
ungdomsinstitutioner, tabell alla5.10. På områden kompetens,trese -
inriktning och vårdutbud fler kommuner negativa positiva.är än-

Enkätresultat detta slag bör dock inte absoluta sanningarav ses som
viktiga utgångspunkter för fortsatt diskussionutan snarast som en

mellan SiS och socialtjänsten, både i regionala socialtjänstråd och i
enskilda kommuner. bör ocksåDe tjäna utgångspunkt för SiSsom
lednings arbete med institutioner framtiden.i

Tabell 5.9 Kompetens vid LVM-hemmen kommuner med högre
nyttjandegrad
Rätt kompetens Rätt inriktning vårdutbudRätt

Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Ja 12 15 23 29 9 11
Nej 22 28 17 21 27 35

åsiktIngen 39 49 28 35 33 43
6 8 11 14 10 13svar

Totalt 79 79 79

Tabell 5.10 Kompetensen vid de särskilda ungdomshem
kommuner med högre nyttjandegrad
Rätt kompetens Rätt vårdutbudinriktning Rätt
Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 13 16 19 25 8 10
Nej 19 25 25 32 29 38

åsiktIngen 34 44 24 31 31 40
11 14 9 11 9 12svar

Totalt 77 77 77
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bedömning SiSAktöremas5.5 av

placeringsfunktion

placeringsfunktionen infördes bildades. påcentrala SiS KravenDen när
differentiering och LVM-vården kom här till uttryckoch närhet i LVU-

placeringar.i central styrning enskildaaven
uppgift samråd med socialnämnden ochPlaceringsenhetens iär att
den plats bäst den enskildesinstitutionerna anvisa motsom svarar

och förutsättningar tillgodogöra sig vården. 50behov Avatt ca
med placeringar påanställda SiS huvudkontor arbetar sex personer

ochheltid. har samlad kunskap institutionerDessa personer en om
och enskilda institutioner saknar.platsbeläggningar socialnämndensom

Placeringsfunktionen utredningensviktigt iär resonemang om
kvalitet kostnadseffektivitet offentlig verksamhetoch i utan

därför få reda vilket värde andrakonkurrens. önskvärt påDet är att
och dess arbete och vilketaktörer på placeringsfunktionensätter

inflytande funktionen faktiskt har på placeringar.
placeringsfunktion redovisas ibedömning SiSEn av

Socialstyrelsens Kursändring missbrukarvården från 1995.irapport
undersökningen hadeVid tidpunkten för Socialstyrelsens SiS

Överför placeringar drygt år. 40 kommunernaiansvarat ett procent av
hade för få placeringar för kunna uttala sig. 35gjort Drygt procentatt

förändring alls.tyckte placeringsfunktionen inte inneburit någonatt
Övriga hademenade tiden från beslut till placering20 procent att
förkortats. hälften det hade blivitPå frågan "träffsäkerhet ansåg attom
bättre, häften det hade blivit sämre.att

vidEnligt SiS har samarbete med socialtjänsten placering av
fått olika utvärderingar.enskilda ungdomar och goda vitsord ivuxna

osäkra socialsekreteraresällan handleder placerama iInte
handläggningen mycket svåra ärenden.av

Under genomförde uppföljning avslutade1997 SiS 100en av
placeringar på ungdomshemmen för helainom översynramen en av
myndigheten. Uppföljningen visade socialtjänsten överlag nöjdatt var
med akut- och utredningsplaceringar. Socialtjänsten också mycketvar
nöjd med den handläggning placeringsgruppen genomfört desom av
olika placeringsuppdragen. Socialtjänsten bedömningari sinavar av
behandlingsplaceringar också överlag till hurpositiv negativänmer

genomförtsuppdraget och de resultat uppnåtts.som
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Utredningen har via telefonintervjuer undersökt socialsekreterares
och institutionschcfers bedömning placeringsfunktionen.av
Undersökningen beskrivs i bilagedelen.närmare

För LVM-placeringar visar enhetens inflytande varierar.attsvaren
Placeringen via SiS huvudkontor ibland bli för byråkratisk. Deanses
flesta socialsekreterare och institutionschefer dock positiva till hurär
placeringsprocessen fungerar och framhåller placeringshandläggamas
överblickande kunskap institutionerna mycket värdefull för attom som
matcha klientens behov.

För LVU-placeringar på särskilda ungdomshem visar
undersökningen placeringsenhetens inflytande någotatt vidär större än
LVM-vården. Ofta kan socialsekreterarens önskemål tillgodosesinte

följdtill platsbrist. Kritiken hur placeringsprocessen fungerarmot ärav
mindre. Detta kan hänga med det oftare platsbrist på deärattsamman
särskilda ungdomshemmen. Alla intervjuade inom ungdomsvården
tycker placeringsgruppen fyller viktig funktion, framföralltatt en

dess kunskap finna institution för den behov.rättattgenom unges
Utredningens enkät till institutionschefema också positiv bildger en
placeringsfunktionen, tabell 5.1 Placeringsstödet utmärkte sig iav se

enkäten den funktionen inom huvudkontorSiSsom som
institutionschefema uppskattade Stödet värderas högre inommest.
ungdomsvården inom missbrukarvårdenän och något högre vid
ordinarie placeringar vid akuta placeringar.än

Tabell 5.11 Institutionschefernas bedömning frånstödet SiSav
placeringsfunktion

Mycket Mycket
dåligt bra

Medel Bortfall 1 2 3 4 5
ungdomsvården
Ordinarie placeringar 4,1 4 0 1 6 11 11
Akuta placeringar 4,0 8 0 2 5 8 10
Missbrukarvården
Ordinarie placeringar 3,6 O 0 2 5 5 3
Akuta placeringar 3,2 O 1
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5.6 SiS avgiftssättning jämfört med avgifter
för hem med likartade målgrupper

5.6.1 SiS avgifter principer utvecklingoch-

SiS avgiftssättning dels kravet på kostnadstäckning istyrs av
verksamheten, dels de principer uttalades i propositionensom om
ändrat huvudmannaskap för LVM-hemmen och särskildade
ungdomshemmen, 1992/93:61 s 35.prop.

Grundprincipen avgifterna förskall enhetliga hela landet.är att vara
förstatligandetEn viktig princip vid de kritiserade efter-attannan var

debiteringama kostnader för vård vid hemmen skulle upphöra. Vårdav
enligt socialtjänstlagen vid LVM-hemmen och de särskilda ungdoms-
hemmen förarbetenaskulle enligt också få del statsanslaget.av

I propositionen huvudmannaskapet 1992/93:61 beräknadesom
andel utifrån det tidigare platsbidraget. platsbidragDessastatens gavs

till alla platser i såväl ungdomshemmen LVM-hemmen, oavsettsom
platsen användes för eller tvångs- eller frivilligvård. Dessutomom

hem stöd skulle fåinrättats med § 22 delLVMävenattangavs som av
statsbidraget. hem frivilligvården.Dessa användes i huvudsak tillav
Principer för avgiftssättning också i IUM-utredningen ochtogs upp

vid behandlingen socialutskottet. Huvudpunktemapropositionen i iav
propositionens, utredningens och utskottets diskussion sammanfattas
nedan.

IUM-utredningen SOU 1992:18 förde fram följande principer för
avgifterna:

Differentiering avgifterna i nivåer med hänsyn tilltre0 av
vårdinsats och faktiska kostnader. de särskildaFör
ungdomshemmen föreslogs följande vårdinsatsertyper av som
grund för avgiftssättningen: ochakut och utredning; behandling;
eftervård/utslussning. LVM-hemmen skilde utredningen iFör
mellan platser, slutna platser och eftervård/utslussning.öppna
Dramatiska kostnadsförändringar vid förflyttningar mellan0
vårdformema bör undvikas.
Avgifterna bör generellt högre vid motsvarande hem förän0 vara
vård och boende enligt socialtjänstlagen för motverkaatt att
tvångsplaceringar ekonomiska skäl.görs av
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Enhetliga avgifter för hela landet bör tillämpas inledningsvis;0
efterhand bör differentiering kunna ske utifrånen
behandlingsmetod och klientgrupp.

Utredningen föreslog också ökat statsbidrag tillett
specialavdelningar för de rymnings- och brottsbenägnamest
ungdomarna i LVU-vården.

följdePropositionen huvudsaki utredningens förslag. Följande
principer för avgiftssättningen:sattes upp

Avgiften inom ungdomsvården bör differentieras efter avsikten0
med placeringen.
Avgiften bör inte hindra kommunen från ansökaatt0 om
tvångsvård.
Tvångsvården bör inte heller billigare för kommunen än0 vara
vård former.i andra
Enhetliga avgifter bör i princip tillämpas helai landet eftersomo
det medför administrativa förenklingar för vårdproducenten,

och lederinte till prisskillnader för de placerandestaten,
kommunerna.
Avgifter bör fastställas i förhand så kommunen kan beräknaatt0
kostnaden för placeringen. Därmed kunde det dåvarande

med efterdebiteringar upphöra.systemet
Det viktigt för inte minst mindre kommuner platserär vid deatt0
särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen inte väsentligtär
dyrare för kommunerna i den övriga, friviliga vården.än

Några remissinstanser påpekade enhetliga avgifter skulleatt
medföra institutionerna mister kontroll ekonomin.att över

Propositionens diskussion det framtida statsbidragets utfommingav
refereras i avsnitt 4.2.3 på sidan 64.

Socialutskottet SoU 1992/93: betonade10 det alltid måste finnasatt
beredskap hand vårdbehövande ungdomar och missbrukareatt ta om

den ekonomiska situationen samhället.i därför viktigtDetoavsett var
statsbidrag utformas så inte ekonomin valet vårdfonn.att att styr av

Detta på ekonomins styrande effekt borde enligt utskottet ocksåsyn
uppmärksammas vårdavgiftema till kommunerna.

Utveckling SiS avgifter för LVU-vårdLVM ochav

SiS inte de få begränsningar finns för avgiftssättningenser som som
något egentligt hinder. Grundprincipen enhetliga avgifterna harom
följts för all ordinarie vård. vårdtjänsterFör eftervård ochsom
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träffaför institutionernafrittvarit relativtdet dock attharutslussning
månadsvis idebiterasAvgifterkommunerna.avtal medenskilda

Efterdebiteringarutskrivning.efteromedelbartellerefterskott
intentionerlagstiftningensenligtkan dockinte. Intagnaförekommer -
med olikavårdformermellanflyttasmed kommunenefter samrådoch -

priser.
förtabell 5.12sammanfattas iSiSUtvecklingen taxorav

ungdomsvården.förtabell 5.13missbrukarvården och
exkl.prisklasser,Antaletökat successivt.harDifferentieringen

till i LVM-ökat frånharindividuellaelleravtalsbundna tretaxor, sex
LVM-vårdenungdomsvården. Inomtill inomfrån tvåvården och sex

omhändertaganden,omedelbarainförts försärskildhar bl.a. taxaen
resurskrävande. Inomgenerelltökar ochbåde är mersom

tillför hänsyndifferentieratsharungdomsvården att tataxoma
allt svårareförskjutningen mot grupper.

LVM-vårdförSiSUtveckling taxaTabell 5.12 av
1/41/11/719961/71998IUM

19941995utredning
800/LVM-vård

1800
1 6001 900Enhetlig taxa

90011 900§ LVM4
2 3002 600§13 LVM

SoL-vård
90040013001Enhetlig taxa

400130 dygn
100130 dygn

Övrig vård
200 200200350SiS§ utanför27

1 100SiS-regi§27 i
700700Avtal MinstUtslussning/

omvårdnadsboende
1 1001 300/Vård §enligt 34

avtalKvaL
individuelltindividuelltTillnyktring/avgiftning

Övriga individuelltindividuelltvårdtjänster
3 386avgifter 2Antal

platser 800.Slutna platser 1 800; öppna
avtal eller individuelltExkl. avgifter enligt satta
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värd SiS särskilda ungdomshemSiS för vidTabell 5.13 Utveckling taxaav
1/41/7 1/7 1/1IUM- 1/7

19941997 1996 1995utredningen 1998
2 900 2 7002 500 2 9002 500 2 500Behandling
1 900 1 5002 100From 61:a dagen 1 600

låg 900 900Avdelning med 1 1
omhändertagandenivå

3 300 3 300Avdelning med hög
omhändertagandenlvå

3 100. 3 1003 100Akut- och utredning
500 3 500särskilt 3 500 3Institution med hög

nivåomhändertagande
Vård 4 000vid specialenhet
Övriga vård

AvtalEftervård Avtal Avtal Avtal
Övriga vårdtjänster lndiv. Indiv.lndiv.

24 2avgifter 2 6 5Antal
medoch utredningsinsatser och 1 600 likal IUM-utredningen kort lika med akut-är

behandlingsinsatser
avgifter enligt avtal eller individuelltExkl. satta

för differentieringhar tillämpat något olika grundprinciperSiS av
ungdomsvårdenavgifter olika vårdgrenama.inom de Inom

differentieras avgifterna efter avsikten med placeringen. Inom LVM-
efter har iblandvården däremot sker differentiering lagrum. Dettaen

lett till prisglidning.vissen
för ordinarieKlienter kräver vårdinsatser motsvarar taxansomsom

enligtenligt socialtjänstlagen. harLVM-vård har ibland placerats Detta
vårdformför dennaoftast skett vid låg beläggning. TaxanSiS

vårdinsatser. Vid något fall harförutsätter dock mindre resurskrävande
för LVM-hem.form prisglidning undergrävt ekonomindenna ettav

framgår tabellUtvecklingen avgiftsintäkter sedan 1996SiS avav
missbrukarvård och tabell för ungdomsvård.för 5.155.14

missbrukarvárden 1996-1998, mkrTabell 5.14 Intäkter inom
1997 19961998

§4 67% 146,4 66%LVM 70,5
§13 11,6 11% 18,9 9%LVM

76%VM-vård 78% 165,3 75% 212,L totalt 82,1 5
36,5 17% 50,3 18%SoL 14,5 14%

3% 6,7 2%§ 27 2,9 3% 5,6
Övrigt 9,3 3%6,0 6% 13,3 6%

100% 100%100% 220, 278,8Totalt 105,5 7
vård vårdSoL, §34 §27 SiSenligt KvaL och hos
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ungdomsvárdenTabell 5.15 Intäkter inom 1996-1998, mkr
1998 1997 1996

Behandling 165,6 60% 304,1 61% 350,8 82%
Akut utredning 101,3 37% 185,0 37% 63,6 15%o
Eftervård, 7,0 3% 12,6 3% 11,5 3%m.m.
Totalt 100%273,9 100% 501,7 100% 425,9

halvåret ingårFör första både1996 behandling och akut- och utredningsinsatser.o

Under perioden har vård enligt och för mellan§ 4 § 13 LVM svarat
och75 80 intäkterna missbrukarvården.inom Inomprocent av

ungdomsvården behandling for intäkterna och60 procentsvara av
akut- och utredningsinsatser för intäkterna.37 procent av

beslutade förändringarna avgifter från juli beräknasDe i SiS 19981
intäktsökning på 8-10 mkr inom missbrukarvården ochge en en

intäktsökning på mkr ungdomsvården. ungdomsvården2-3 inom Inom
har högsta avgift införts for avdelning. Några avdelningar haren ny en
också fått ändrad avgiftssättning eftersom omhändertagandenivån ökat.
Inom missbrukarvården har bl.a. för omedelbarttaxan
omhändertagande höjts och enhetlig för SoL-vård införts.taxaen

Avgiftsspridningen för institutionsvård5.6.2 enligt
ochLVM, SoLLVU

dettaI avsnitt redovisas uppgifter avgiftssätting vid andravissa om
förHem vård och boende HVB SocialstyrelsensSiS hem. statistikän
kommunernas genomsnittliga kostnader vårddygn inomom per

institutionsvården viss bakgrund till framställningen, tabellger en se
5.16.

Tabell kronorlvárddygn,5.16 Kommunernas kostnader, för placeringar
missbrukarvård ungdomsvård.inom och barn- och 1996

75% Median 25%

Missbrukarvård, placeringar, SoL och LVM 265 1 102 9411

vårdBarn och förungdomar, hem och boende 326 739 4662 1 1

Källa: Socialstyrelsens statistik

SiS har för utredningens del undersökt den aktuella prisspridningen
bland institutioner utanför SiS missbrukare, dvs.tar emotsom vuxna
SoL-placeringar. undersöktaDe institutionerna ett tiotal spriddaär

landet och har olika målgrupper. Avgifterna frånvarierar 800 tillöver
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kronor dygn. markant högre i hem800 Priserna1 är tar emotsomper
medianvärdemissbrukare med psykiska Undersökningensstörningar.

avgiftkronor, dvs något högre den SiSvid 400l änstannar som nu
fördebiterar SoL-vård.

avgifter .för vård vid allauppdrag ha enhetliga LVM-SiS att samma
förutsebar förinnebär avgiften för denna vårdinstitutioner äratt mer

kan belysaskommunerna vad fallet för vård. Dettaärän annansom
vidjämförelse med prisspridningen på LVM-hemmen SiSgenom en

bildande, tabell 5.17.se

vården efteroch prisspridning LVM innan ochTabell 5.17 Priser inom
várdövertagande,SiS kr

Vårdform SiS avgift Genomsnittlig avgift vid Spridning
våren vårenapril 94 LVM-hemmen 1994 19941

vård;Sluten LVM 1 600 1 590 845-2 400
Öppen vård, LVM 900 1 380 835-2 040
SoL-vård 050 554-1 980900 1

vård§ 27 200 320 200-627
efterInte viktat platsantal

omfattande undersökning genomfördes inom SiS underEn som
för barn och ligger på i genomsnittvåren 1998 visar HVBatt unga

till kronor vårddygn. flesta hem små 101400 1900 De ärper
Oftast finnsplatser och har relativt låg personaltäthet. två prisnivåer,

högre tillämpas första den används viddär den nivån i hand och lägre
låg behandlingsnivå.en

prisskillnader mellan hem ochEnligt SiS utredning kan dessaegen
förklaras verksamhetsinnehåll,SiS hem skillnader i uppdrag,av

lokaler, personaltäthetenkompetens och personaltäthet. Till exempel är
vidvid SiS ungdomshem i genomsnitt dubbelt så högän sommer

hem för jämfört l/plats.övriga barn och 2,6/plats medunga
SiS har för utredningens del undersökt prissättningen vid några hem

för vård boendeoch arbetar med ungefär målgruppsom samma som
vidSiS. Priserna dessa hem varierar från 400 kr till långt 0001 5över

vårddygn. Individuell förekommer.prissättningper
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Enkät till myndigheter och organisationer5.6.3

inom missbrukarvården och ungdomsvården

Myndigheterna frågatsoch organisationerna har om
vilketförprisets betydelse hur mycket och på kommunernasätt0

använder sig och LVU-vårdenLVM-av
ledaprisnivå inom det nuvarande prissystemet skulle0 en annan

till bättre användning och LVU-vårdenLVM-en av
fasta ochprisstruktur hos SiS, kombinationt.ex.0 en annan en av

rörliga avgifter eller individuell prissättning, skulle ledaen mera
till bättre användning och LVU-vården.LVM-en av

Prisets betydelse

svarande missbrukarvården17 i enkäten bl.a. sju länsstyrelser,om -
Socialstyrelsen, Kommunförbundet, frivilliga organisationer och sjuk-
vårdsinstanser SiS nuvarande prissättning viktig ellerärattanser-
mycket viktig för hur mycket och på vilket kommunerna användersätt
LVM-vården. Två, båda länsstyrelser, tveksamma till prissätt-är mer
ningens betydelse. pekar delsDe på kommunernas inriktning mot
öppenvård, dels vårdresultatets betydelse för graden vård-av
utnyttjande.

Socialstyrelsen priset mycket viktigt. Kommunernaärattt.ex.anser
tenderar värdera förhållandepris i till kvalitet ansökanatt när en om
LVM-vård aktualiseras för äldre missbrukare. Dessagrupper som
försöker i stället vårda stöd och skyddat boende hemma-påman genom
plan. Inför ansökan gäller andra personlighetsstördat.ex.som grupper,
individer och narkotikamissbrukare, priset inte lika avgörande.är

Enligt Kommunförbundet finns irritation SiS prissättning.överstor
kommunerVissa vill också ha differentieradeprissystem,ett annat t ex.

avgifter utifrån vårdtyngd.
länsstyrelseEn kopplar prisets betydelse till vårdavtal innebärsom

institution kan lämna viss rabatt till kommun med abonneradeatt en en
platser.

Åtta ungdømsvårdeninstanser enkätdeleni inkl. fem läns-om -
styrelser, Socialstyrelsen och Kommunförbundet bedömer SiSatt-
nuvarande prissättning Viktig för kommunernas användning LVU-är av
vården. länsstyrelseEn kompetensen och hemmets läge oftaattanser

prissättningen vid LVU-placering.väger äntyngre en
Kommunförbundet bedömer den nuvarande prissättningen haratt
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för detaljerad analys.betydelse saknar underlag en mermen
rimligtSocialstyrelsen prissättningen bör detöver äratt ses omanser

användningen LVU-vård. Styrelsen känner dock inte tillökaatt av
avgiftssystemet detalj och kan inte uttala sig detta.i om

prissystemFörändringar inom nuvarande

missbrukarvården inkl länsstyrelser,enkäten sju14 instanser i om -
Socialstyrelsen och Kommunförbundet prisnivå inomattanser en annan-

skulle bättre användning LVM-vården.nuvarande prissystem ge av
uppfattar med bättre användning.också vad de FörFem enanger

lika med ÖkadSocialstyrelsen bättre användningalla ärutom
skulle ledaSocialstyrelsen bedömer också lägre prisanvändning. att ett

ökattill bättre användning under förutsättning målet äratt etten
utnyttjande LVM-vården, vilket inte självklart. nedgångDenär somav

mycketnyttjandet LVM-vården kan enligt Socialstyrelsenskett i av --
lagen tillämpas restriktivt ochväl anpassning till nivå därvara en en

tvångsvård.berör med ovillkorligt" behov avpersoner
ungdomsvården inkl fyrasvarande enkätdelenSex i om -

skulleSocialstyrelsen prisnivålänsstyrelser och attanser en annan-
LVU-vården. Endast länsstyrelseleda till bättre användningen av en

ökad användning.tolkar uttryckligen bättre användning som
ifrågasätter ökad användning verkligen bättre.Socialstyrelsen ärom

inkl länsstyrelser tveksamma till prisnivånsFyra instanser ärtre- -
LVU-vårdenspelar mindre roll för efterfrågan i ibetydelse. Priset än

kompetensen/kvaliteten harLVM-vården. individuella behovet ochDet
betydelse för efterfrågan.större

prisstrukturAnnan

Åtta missbrukarvården Socialstyrelsen,svarande enkätdelen -inkli om
prisstrukturKommunförbundet och fyra länsstyrelser attanser en annan-

avgifter ellerhos kombination fasta och rörligaSiS, t.ex. en meraen av
individuell prissättning, skulle leda till bättre användning LVM-aven
vården. länsstyrelse förordar abonnemangssystem.En Kommun-ett

länsstyrelserförbundet förordar differentierat Fleraett system.mer
hänvisar till kommunernas bedömning; inte att annanen anser en

till användning LVM-vården.prisstruktur hos SiS skulle leda bättreen av
ungdomsvården fyraenkätdelen inkl.Sju svarande i om -

prisstruktur skullelänsstyrelser och Socialstyrelsen attanser en annan-
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leda till bättre/ökad användning LVU-vården. Tre länsstyrelseren av
vill ha differentierade avgifter.mer

5.6.4 Kommunernas synpunkter på SiS avgiftssättning

Kommunerna användare SiS vård har frågatsär storasom av om
prisets betydelse för hur mycket och på vilket kommunernasätt0
använder sig ochLVM- LVU-vårdenav

prisnivå inom det nuvarande prissystemet skulle leda0 en annan
till ökad användning LVM- och LVU-vårdenen av

prisstruktur hos SiS, kombination fasta ocht.ex.0 en annan en av
rörliga avgifter eller individuell prissättning, skulle ledaen mera
till ökad användning LVM- och LVU-vårdenen av

Kommunernas i utredningens kommunenkät tyder på SiSattsvar
prissättning falli har indirekt effekt på efterfrågan på bådevart en
LVM-vård och ungdomsvård. Frågorna ställdes i båda enkätema endast
till de kommuner användare SiS vård. LVM-enkätenär Istorasom av

79 tillfrågade97 kommuner och kommundelar, eller 81svarar av
I LVU-enkäten 77 94 tillfrågade kommuner ochprocent. svarar av

kommundelar, eller 82 procent.
utredningensI kommunenkät missbrukarvårdenom anger en

majoritet kommunerna med högre nyttjandegrad nuvarandeSiSattav
prissättning mycket 32 procent eller ganska viktigär 24 procent för
hur ofta och på vilket kommunen använder LVM-vårdensätt tabell
5.18.

Tabell 5.18 Betydelse SiS nuvarande prissättning för användningenav
LVM kommuner med högre nyttjandegradav

Antal kommuner Andel procent
Mycket viktig 25 32
Ganska viktig 19 24
Ganska oviktig 23 29
Betydelselös 10 13
Bortfall 2 3
Totalt 79 100

de kommunerAv 44 bedömt priset mycket viktigt elleratt ärsom
ganska viktigt dock bara 17 lägre prisnivå skulle leda tillattanser en
ökad användning och bara 12 prisstruktur skulle leda tillatt en annan

ökad användning. Totalt det 19 kommuner, ellerär 24en procent, som
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användning ochlägre skulle leda till ökad 14prisnivåattanser en
skullekommuner, eller prisstruktur18 attprocent, som en annananser

tabellleda till ökad användning, 5.19 och 5.20.en se

prisnivåTabell för ökad användningen5,19 Betydelse lägre enav en
kommuner med högre nyttjandegradLVMav

Andel procentAntal kommuner
24Ja 19

Nej 48 61
åsikt 9 11Ingen

Bortfall 3 4
100Totalt 79

Tabell 5.20 Betydelse prisstruktur för ökad användningav annan enen
LVM kommuner med högre nyttjandegradav

Antal kommuner Andel procent
18Ja 14

Nej 44 56
åsiktIngen 1915

Bortfall 6 8
Totalt 10079

kan motsägelsefulla. FleraKommunernas LVMsvar om ses som
kommuner fäster vikt vid SiS priser hade kunnat väntas attsom ange
lägre prisstruktur ökadpriser eller hos SiS skulle leda tillen annan en
användning LVM-vården. sådant hade dock kunnatEtt somav svar ses

direkt ekonomiska framförprioritering övervägandenen av
lagstiftningens krav.

Samtidigt bör kommunerdet påpekas priser,att attanger
ekonomi. den direkta orsaken till den minskade plats-varitm.m.
användningen under Nedgången1990-talet. beror enligt kommunerna
främst på utbyggnaden kommunala alternativ se ochavsnitt 3.1.3av
bilagedelen. bidragandeEn starkt orsak till detta enligt bl.a. Social--
styrelsens uppföljning utredningens enkäter korn-och är attegna -

för dyr förhållande till vårdresultatet.LVM-vården iärmunema anser
ungdomsvårdenutredningens kommunenkätl om anger en

kommunerna med högremajoritet nyttjandegrad nuvarandeattav
prissättning mycket procent eller för21 ganska 44 procent viktigär
hur ofta och på vilket kommunen använder de särskildasätt
ungdomshemmens tabellvård, 5.21.se
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Tabell 5.21 Betydelse SiS nuvarande prissättning för användningenav
LVU kommuner med högre nyttjandegradav

Antal kommuner Andel procent
Mycket viktig 16 21
Ganska viktig 34 44
Ganska oviktig 18 23
Betydelselös 7 9
Bortfall 2 3
Totalt 77 100

de 50 kommunerAv bedömt priset mycket viktigt ellerärattsom
ganska viktigt dock bara 16 lägre prisnivå skulle leda tillattanser en
ökad användning och bara 19 prisstruktur skulle leda tillatt en annan

ökad användning. Totalt det 29 kommuner, eller 38är procent,en som
lägre prisnivå skulle leda till Ökad användning och 21attanser en

kommuner, eller 27 prisstruktur skulleprocent, attsom anser en annan
leda till ökad användning, tabell och5.22 5.23.en se

resultat-Detta starkare pâ mjöligheten öka efterfrågan påtro atten
SiS vård prisändringar i ungdomsvården i missbrukarvårdenängenom

skulle kunna något paradoxalt eftersom prisemas betydelseses som-
för platsanvändningen i särskilda ungdomshem inte alls framstått lika
tydligt jämfört med LVM-vården. Platsefterfrågan har inte heller
minskat totalt under 1990-talet, de kritik från kommunernasett trots

§ 12-hemsvården också kommit fram i utredningens enkät.mot som

Tabell 5.22 Betydelse prisnivålägre för ökad användningenav en en
LVU kommuner med högre nyttjandegradav

Antal kommuner Andel procent
Ja 29 38
Nej 37 48

åsiktIngen 9 12
Bortfall 2 3
Totalt 77 100

Tabell 5.23 Betydelse prisstruktur för ökad användningav en annan en
LVU kommuner med högre nyttjandegradav

Antal kommuner Andel procent
Ja 21 27
Nej 32 42

åsiktIngen 22 29
Bortfall 2 3
Totalt 77 100
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bör möjligenoch LVULVMkommunernasSkillnaden i svar om
och LVU.ställning i LVMinstitutionersbakgrund SiSockså mot avses

vård hosförutsättertvångsvård enligt LVMbeslut länsrätteniEtt om
sidan ingårandraåmonopolställning”. Inom LVUharSiS, dvs. SiS en

till länsrätten.lämnasvårdplandel deniSiS-vården bara somensom
särskiltkräverbara vårdmonopolställningSiS noggrannsomavser

tillsyn.

bedömningInstitutionschefernas5.6.5 av

betydelseavgifternas

utredningensföljande fråga ifick besvaraInstitutionschefema hos SiS
enkät:

kommunerde görförbedömer du prisetviktigt"Hur är attatt som
LVU-vård/LVM-vård förska ansökavid din institutionplaceringar om

den"behöverdem som

och LVU-bland både LVM-finnsskilda meningarvisarSvaren att
LVM-vården,påtaglig inomSkillnadentabell 5.24.chefer, är mestse

majoritetenvårdforrnemabåda attbetyget Inomdär ingen gett anser
viktigt.mycketviktig ellerpriset är

betydelse förprisetsbedömningInstitutionschefernasTabell 5.24 av
institutionenvid denplaceringarkommunernas egna

MycketUtan
viktigbetydelse

53 421MedelVerksamhet

6 50223,7LVM-hem

96 11613,6Ungdomshem

146 17833,6Totalt

medinstitutionscheferkan urskiljas itendensvissEn att ensvaren
nätverk inombredaochgod beläggningtvångsvården,profiltydlig mot

andravikt vid prisetlikasocialtjänst intekommunernas sätter stor som
mindre roll.spelarförefallerstorlekInstitutionensgör.

böravgifterSiShurockså frågatsInstitutionschefema har om
återspeglaroch 5.26,tabellsammanfattas i 5.25förändras. Svaren, som

med juli 1998.från och 1beslutadeprisändringar SiSdel detill viss
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LVU-cheferna vill ytterligare höja vissa de högsta avgifterna ochav
sänka den lägsta. Flera vill också höja den ordinarie förtaxan
behandling. Det sänktes något underär 1996. LVM-taxaen som
cheferna vill också höja den högsta avgiften § 13 vård. Flera vill dock
sänka den ordinarie LVM-avgiften § 4 vård. förändringEn denav
lägsta SoL-avgiften och därmed också §27-avgiften förordasav- -
också.

Tabell 5.25 Institutionschefernas bedömning várdtjänsterhur priset förav
inom missbrukarvården bör utvecklas vid oförändrat anslag

Vårdtyp Pris, kr Bortfall Bör Bör Börvara
ökas oförändrat minskas.LVM-vård §4 LVM 1 900 0 1 10 4

LVM-vård §13 LVM 2 300 O 8 5 2
SoL-vård t dag 30 1 400 1 2 7 5o m
SoL-vård dag 31 1001 1 6 5 3o m
Vård enl. 27 § LVM SiSi regi 1001 4 5 5 1
Vård enl. §27 LVM utanför SiS regi 200 0 3 12 0
Eftervård/utslussning 700 3 2 9 1
Placerade enligt 34 § KVaL 1 100 0 9 6 0

Pris innan ändring 1 juli 1998per

Tabell 5.26 Institutionschefernas bedömning várdtjänsterhur förprisetav
inom ungdomsvården bör utvecklas vid oförändrat anslag

Pris, Bortfall Bör Bör Börvara
Vård på kr ökas oförändrat minskas
Behandlingsavdelning, låg 1 900 5 1 18 9
omhändertagandenivå

Behandlingsavdelning 2 500 4 4 18 7

Behandlingsavdelning, hög 3 300 3 3 23 4
omhändertagandenivå

Akut- och utredningsavdelning 3 100 3 7 20 3

Akut- och utredningsavdelning, särskilt 3 500 4 5 21 3
hög omhändertagandenivå

Pris innan ändring 1 juli 1998per
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socialtjänsten ochSiS samverkan med5.7

andra aktörer

regleringsbrev.särskilt med socialtjänsten, betonasSamverkan, i SiS
haft utvecklamyndigheten länge behovSiS ettattatt avanger

strukturell nivå förbredare samarbete med socialtjänsten på att ta
inför långsiktiga planeringensocialtjänstens synpunkter dentillvara av

differentiering vården socialtjänstenverksamhet. VilkenSiS av ser
förtids placeringar ibehov Vilka målgrupper önskar längreav man

eftervård behöver utvecklas,eller former Vilkenslutna öppna m.m.
i vårdkedjan behövs SiSSammantaget var

påpekar samtidigt samarbetet med socialtjänsten inteSiS är utanatt
kommundelsförvaltningar/nämnder/politiker,svårigheter. Olika

olikaoch utförare och arbetsgrupper iuppköparetjänstemän,
hitta nivå,konstellationer det snårigt och inte alltid lätt rättgör är attatt

samarbetspartner.rätt
bör utvecklas ihar ställt frågor hur SiS samverkanUtredningen om

ochbåde till kommunerna och till organisationerenkätema
myndigheter.

till myndigheter och organisationerEnkät5.7.1

ungdomsvårdeninom missbrukarvården och

omvärldoch i SiSUtredningen har frågat myndigheter organisationer
med andra aktörer ihur kan förbättra sin samverkanSiSom

missbrukarvården och ungdomsvården.
flertal instanser SiSVad gäller missbrukarvården attettanser anser

förbättra och fördjupa samverkan med kommunernaframförallt kan
direktkonferenser, dels viaoch socialtjänsten, dels via enm.m.,

inkl. Socialstyrelsen, SiSkontinuerlig dialog. Flera instanser, attanser
med sjukvården/psykiatrin. betonarockså kan förbättra kontakten ST

där den statliga insatsenvårdkedjor, med kommun och andra aktörer,
med låsta former övriga aktörers.består i LVM änmer

samverkan nödvändigKommunförbundet förbättrad ärattanser en
efterfrågas.förmedla den kvalificerade vårdSiS ska kunna somom

medSödermanlands län pekar på arbetet i länetLänsstyrelsen i att
kriminalvård mil.kommuner,teckna vårdavtal mellan institutioner,

vilka platserinstitutionen säkerhetDetta ärstörre somger en om
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uppbokade för längre tid och underlättar därmed vårdplanering och
personalbemanning.

Sju instanser fem länsstyrelser, ochST Socialstyrelsen svarar om-
samverkan inom ungdomsvården. framföralltDe pekar förbättradpå
samverkan och fördjupad och kontinuerlig kontakt/dialog meden
kommunerna och socialtjänsten. Socialstyrelsen SiS börattanser
informera kommunerna det specifika med de särskildaom
ungdomshemmen.

Institutionschefernas5.7.2 på samverkan medsyn
kommunerna

Utredningen har frågat SiS institutionschefer hur samarbetet brukarom
med kommunerna i vissa situationer. Svaren sammanfattas ivara

tabeller 5.27 och 5.28. Inom både missbrukarvården och
ungdomsvården institutionschefema deras samverkan medattanser
kommunerna fungerar mycket väl.

Samverkan med kommunerna den sker kopplingär närsvagast utan
till viss klient och vid uppföljning och utvärdering. Resultaten tyderen
på institutionerna själva medvetna det utåtriktade arbetetatt är attom

kommunerna svårare eller eftersatt. Kulturen har varitmot är attmer
prioritera det inre vårdarbetet. förklaraDetta kan del skillnadernaen av
mellan deras och från institutionemas omvärld.svar svaren

Det också intressant institutionschefer i utredningensär att notera att
enkät så höga omdömen i dessa frågor, egentligen varit desätter som
enda där de ombetts värdera den insatsen.egna

Tabell 5.27 Institutionschefernas bedömning samarbetet medav
områdenkommunerna missbrukarvården.inom vissa av

dåligtMedel Bortfal Mycket Mycket bra
I 1 2 3 4 5

Löpande, koppling till 3,6utan O 0 1 5 8 1en
viss klient
Vid ordinarie placering 4,4 1 0 0 2 5 7
Vid akut placering 4,3 0 0 1 2 6 7
Under behandling 4,3 0 0 0 1 9 5
Vid utslussnlng eftervårdoch 4,1 0 0 1 2 6 6
Vid utvärdering 3,8 0 0 1 5 5 4av
behandlingsinsatser
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Tabell 5.28 Institutionschefernas bedömning samarbetet medav
kommunerna områden ungdomsvârden.inom vissa av

Medel Bortfal dåligtMycket Mycket bra
l 1 2 3 4 5

Löpande, koppling tillutan 3.2 1 2 4 15 7 4en
viss klient
Vid ordinarie placering 4,4 0 0 0 2 16 15
Vid akut placering 4,2 4 0 1 3 14 11
Under behandling 4,5 1 O O 1 16 15
Vid eftervårdutslussning och 3,9 2 0 4 5 13 9
Vid utvärdering 3,7 1 1 4 5 17 5av
behandlingsinsatser

Inom missbrukarvården pekar nio institutionschefema på
förbättringar i samarbetet och på försämringar sedan tillkom.SiStre
Inom ungdomsvården pekar institutionschefema13 på förbättringar i
samarbetet och på försämringar.tre





SOUl998zl40 123

6 framtidaDet platsbehovet inom SiS
missbrukarvård och ungdomsvård

Utredningen har haft i uppdrag att
bedöma det framtida platsbehovet den missbrukarvårdinom och0
ungdomsvård SiS för.som ansvarar

Utredningen har bedömt det framtida platsbehovet för SiS vård
genom

enkäter till kommunerna och till organisationer inom ungdoms-0
och missbrukarvården
enkäter till institutionschefema inom SiS0
diskussioner med SiS ledning utifrån resultaten SiS0 av
strukturplaner och löpande uppföljning.

Utredningens enkätundersökningar det framtida platsbehovet harom
i huvudsak till efterfråganavgränsats på vård enligt LVM och LVU.
Skälet intagning enligtär SoL inte SiS huvudsakligaatt verksamhet.är
Frågan diskuteras i avsnittnärmare 7.1.1.

6.1 Platsbehovet inom SiS missbrukarvård

6.1.1 SiS aktuella bedömningar

SiS konstaterar efterfrågebilden för missbrukarvårdenatt mindreär
entydig för ungdomsvården.än lntressentema på såväl ökadtror som
minskad efterfrågan på missbrukarvård. Gemensamt för alla är att
ingen antalet missbrukare ska minska.tror att Med hänsyn till de

årens omfattande avveckling platsersenaste inom missbrukarvårdenav
och den nuvarande efterfrågan torde det platsantal idag finnssom vara
väl Detta särskiltavvägt. med hänsyn till SiS uppdrag i samarbeteatt
med kommunerna bedriva vård i s.k. vårdkedja, dvs. erbjudaävenen
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sambandVård bådetill frivillig imöjlighetklienterna och kommunerna
efter särskilda önskemål.med ochLVM

organisationer inommyndigheter ochEnkät till6.1.2

missbrukarvården

myndigheter ochenkät tillutredningensde svarande iAv
frivilligalänsstyrelser ochfem tvåbedömerorganisationer tre

LVM-vården kommer öka. Fyraorganisationer platsbehovet i attatt
bedömerberoendecentrum,länsstyrelserinklinstanser, attetttre

länsstyrelser bedömerallaminska.platsbehovet kommer Fem attatt --
länsstyrelser hänvisaroförändrat. Flerakommerplatsbehovet att vara

bedömningar.avstår frånsocialtjänst ellertill kommunernas egna
den kraftiga nedgångosannoliktSocialstyrelsen det är attattanser

styrelsen det dockfortsätter. Enligtunder tidskett ärsom senare
och eventuellaframtida platsbehovbedömamycket svårt att

klientsammanhang.förändringar i
frånantalet framställningarframhållerRikspolisstyrelsen att

ingripande/åtgärdersociala myndigheternapolismyndigheten till de om
öka.förväntas fortsättaoch har ökat ochenligt SoL LVM att

funnit anledningKommunförbundet, inte göraatt egnasom
hänvisar till SiS-framtida platsbehovet,bedömningar detav

kommunenkät.utredningens
föryngring ochockså påundersökningen pekarSvaren i en

inslagblandmissbruk och ökatklienterna medförsvåming ett avav
manligaöka, medanproblematik. Antalet kvinnorpsykiatrisk väntas

omvårdnadtill vård elleretablerade missbrukare lämnasäldre öppen
ökad differentieringutveckling kräverhemkommunen.i Denna aven

LVM-vården. Vårdtiden blir kortare.

Enkät till kommunerna6.1.3

frågat kommunernakommunenkäten, bilagedelen,Utredningen har i se
hur kommuner bedömer att

för LVM-vårddet totala platsbehovet SiS0
platsbehovet för kortare vårdinsatser0

ochplatsbehovet för längre vårdinsatser0
särskilda behovplatsbehovet för vårdinsatser för medgrupper0

fram tillkommer utvecklas år 2001.att
ochtillfrågade kommunerEnkäten har besvarats 298 340av av

kommundelarkommuner ochkommundelar, eller de 9488 Avprocent.
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klassats användare SiS LVM-vård svarade eller79,storasom som av
84 procent.

Kommunernas bedömningen det totala platsbehovet fram till årav
2001 visar på nedgång totalt Andelen kommunersett.en svag som
förväntar minskning något fler 18 procent de förväntarär änen som

ökning 9 procent, tabell 6.1. Mellanskillnaden, skulleen se som
kunna mått på nedgången 9 procentenheter 18ett är procent-ses som
9 procent eller 26 kommuner 54-28.

Tabell 6.1 Det totala platsbehovets LVM-vårdutveckling åri fram till
samtliga2001 kommuner

Alla kommuner Kommuner Kommuner
med högre med lägre

nyttjandegrad nyttjandegrad
Platsbehovet kommer att Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Öka 28 9 8 10 20 9
varat oförändrat 199 67 42 53 157 72
Minska 54 18 23 29 31 14
Bortfall i enkäten 17 6 6 8 11 5
Totalt 298 79 219

Den bedömda nedgången påtaglig kommuneriär är storamer som
användare SiS vård.LVM Här bedömer 29 kommunernaprocentav av

platsbehovet kommer minska medan 10 bedömer detatt att procent att
kommer öka. Mellanskillnaden 19 procentenheter, eller dubbelt såatt är

för alla kommuner. absolutaI tal mellanskillnadenstor 15ärsom
kommuner 23-8. Mellanskillnaden för kommuner med låg utnyttjande
grad 5 procentenheter och kommuner.1 lär

Motsvarande tal för platsanvändningen hittills under 1990-talet se
tabell 3.2 är

37 procentenheter 44 procent och7 109 kommunerprocent0 -
l 30-21 för alla kommuner
43 procentenheter 54 ll procent och kommuner34procent0 -
43-9 för användarestörre
34 procentenheter 40 6 procent och kommuner75procent0 -
87-12 för övriga kommuner.

Bedömningen platsbehovet olika olikai kommungrupper,ärav se
tabell 6.2. Riktningen minskning starkast i Storstäder -24mot ären
procentenheter och Glesbygdskommuner -24 procentenheter . I
endast två kommungrupper går riktningen ökningmot en av
platsbehovet; de Medelstora kommuner +9 procentenheterär och
Övriga kommuner +3 procentenheter.större
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LVM-vård årframTabell 6.2 totala platsbehovets utveckling i tillDet
2001 olika kommungrupperi

Öka oförändrat Minska Bortfall I enkätPiatsbehovel kommer Varaatt
% % Antal % Antal %Antal Antal

13 28 4 9Storstadskommun 2 4 28 60

O 08 23 18 51 9 26Förortskommun

Större 50 25 2 10stad 3 15 10 5

2 6 2 6Medelstorstad 5 15 25 74

37 79 6 13 3 6Industrikommun 1 2

72 4 13 2 6Landsbygdskommun 3 9 23

4Glesbygdskommun 64 7 28 11 4 16

Övriga 73 3 12 0 0kommuner 4 15 19större

Övriga 2 7mindre 1 3 23 74 5 16kommuner

bedömerfinns också stark övervikt kommunerDet attsomen av
för medbehovet vårdinsatser och vårdinsatserkorta grupperav

tabell likasärskilda behov kommer öka starkt, 6.3. En nästanatt se
för minskat behovet längre vårdinsatser.stark tendens finns ett av

nyttjandegradmed högre visarKommuner mönster.samma
Ävendock uttalade, tabellTendensema 6.4.är gruppermer se

kraftigtabellkommuner med lägre nyttjandegrad, 6.5, visar ense upp
och för särskilda medanökning korta insatser insatser grupperav

minska kraftigt.längre insatser bedöms
väluppskattning behovsutvecklingenDenna överensstämmerav

från enkätundersökning till kommunernamed resultatet SiS tidigare om
framtida behovet LVM-värd. framkommer kommunernasdet Där attav

vårdbehov långa vårdtider kommer minska medanatt avav
öka.missbrukare med psykiska störningar kommer Det stämmeratt

till berörda myndigheterockså med från SiS-utredningens enkätsvaren
m.fl., flertalet LVM-klientema kommerlänsstyrelser där bedömer att

och vårdtiderna blirbli svårare mer psykiatrisk problematik attatt
kortare.
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Tabell 6.3 Utveckling behovet Vårdinsatserolika inom LVM-av av
várden, alla kommuner.

Kortare Längre Vårdinsatser för
Vårdinsatser Vårdinsatser medgrupper

särskilda behov
Platsbehovet kommer att Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Öka 149 50 13 4 139 47
Vara oförändrat 96 32 102 34 106 36
Minska 18 6 125 42 14 5
Bortfall i enkäten 35 12 58 19 39 13
Totalt 298 298 298

Tabell 6.4 Utveckling behovet Vårdinsatserolika inom LVM-av av
várden, stora användare.

Kortare Längre Vårdinsatser för
vårdinsatser vårdinsatser medgrupper

särskilda behov
Platsbehovet kommer att Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Öka 47 61 1 1 43 55
Vara oförändrat 21 27 20 25 24 30
Minska 5 6 38 49 4 5
Bortfall i enkäten 6 7 20 25 8 10
Totalt 79 79 79

Tabell 6.5 Utveckling behovet olika Vårdinsatser inom LVM-av av
vården, övriga kommuner.

Kortare Längre Vårdinsatser för
Vårdinsatser Vårdinsatser medgrupper

särskilda behov
Platsbehovet kommer att Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Öka 102 47 12 6 96 44
Vara oförändrat 75 34 82 37 82 37
Minska 13 6 87 40 10 5
Bortfall i enkäten 29 13 38 17 31 14
Totalt 219 219 219
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6.1.4 Enkät till SiS institutionschefer

Chefema för det totala platsbehovetSiS LVM-institutioner bedömer att
tabelli LVM-vården blir oförändrat fram till år 6.6.2001, se

Under perioden de allra flesta behovet kortare insatserväntar att av
behovetoch vård för med särskilda behov ökar medanav grupper av

längre vårdinsatser minskar. Enigheten mycket deär stor utom om
längre vårdinsatsema. detta fall finns stöd för alla tänkbara tendenserI
och färre vanligasteväljer det svarsaltemativet.

Samma cheferna frågas platsbehovet vidmönster närupprepas om
den institutionen, tabell 6.7.egna se

tillfrågatsInstitutionschefer också den endaär grupp som om
intagning enligt entydiga bedömning platsbehovetSoL. Deras ärrätt att
för denna blir oförändrat.vård på den institutionenegna

Tabell 6.6 lnstitutlonschefernas nationella utveck-bedömning denav
LVM-várdförlingen platsbehovetav

Ökar Oförändrat BortfallMinskar

Det totala platsbehovet 2 12 1 0

vårdinsatserKortare O 212 2

vårdinsatserLängre 9 02 4

Grupper med särskilda behov 011 3 1

Tabell lnstitutionschefernas utvecklingen plats-6.7 bedömning av av
SoL-vård pábehovet för LVM- och den institutionenegna

Ökar Oförändrat Minskar Bortfall

Det totala platsbehovet 5 10 O 0

vårdinsatserKortare 013 1 1

vårdinsatserLängre 12 5 7

Grupper med särskilda behov O 211 2

Intagning enligt SoL 2 10 1 2
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6.1.5 Aktörernas erfarenheter behovsbedömningarav
inom LVM-vården

Utredningen har frågat organisationer och myndigheter dels om
erfarenheter och andras behovsbedömningar LVM-vårdenav egna om
hittills, dels hur och vilka behovsbedömningar bör i framtiden.görasav

fåtalEtt instanser, inkl några länsstyrelser, har gjort egna
bedömningar utvecklingen platsbehovet. Skillnader behovsiav av
bedömningar bl.a. ha sin grund olikheteri i vârdideologi.anses

Nästan alla instanser kommunerna och socialtjänstenatt äranser
goda bedömare det framtida platsbehovet. Flera, inklav
Kommunförbundet, pekar också på SiS. Andra tänkbara bedömare som

länsstyrelserna, polisen och sjukvården.nämns är
Enligt Kommunförbundet, inte funnit anledning göraattsom egna

bedömningar framtida platsbehov, borde SiS självständigav som
myndighet ha denna uppgift. harSiS bl.a. arbeta i samverkannäraatt
med kommunernas socialtjänst. För detta ändamål bildas just pånu
några håll i landet s.k. socialtjänstråd. Sådan verksamhet ger
naturligtvis ytterligare möjlighet fånga tendenser det framtidatt upp om
platsbehovet. Länsstyrelserna kan också tänkas ha god bilden av
situationen kommunerna.iute

Socialstyrelsen bedömningar bör någon nationellatt görasanser av
myndighet med stöd uppgifter från kommuner och länsstyrelser.av

ST SiS behovsbedömningari sina bör draatt större nyttaanser av
den kompetens finns inom organisationen.som

Svenska Narkomanvårdsförbundet SNVF berett åta sigär att att
inventera behovet LVM-vård. delenStörre landetsav av
missbrukssektioner/enheter medlemmar och verksamheten finnsär nära
missbruket och har i många fall god uppfattning tillståndet iom
kommunen.

6.1.6 Utredningens bedömning platsbehovet iav
missbrukarvården

Utredningen drar följande slutsatser utvecklingen platsbehovetom av
hos SiS. Slutsatsema statiska i den de byggermeningen påär att
uttalanden utifrån nuvarande priser och prisrelationer och gällande
lagstiftning.

SOU5 18-6128 1998:140
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minskafortsättervård enligt LVMbehovettotala attDet av0
denkraftigalls likadockblir inteMinskningensuccessivt. som

åren.under dehar varit senaste
för särskildavårdinsatserochvårdinsatserkortareBehovet0 av

ökar.grupper
minskar.vårdinsatserlängreBehovet av

oförändradligger påenligt SoLintagningLVM-institutionemas
nivå.

mycket svår-efterfrågankommunernasUtvecklingen ärav0
under-genomföra årligauppdragibedömd. SiS bör attges

LVM-vården.framtida platsbehovet inomdetsökningar av

ungdomsvårdSiSinomPlatsbehovet6.2

bedömningaraktuellaSiS6.2.1

särskildavid devårdefterfrågan påframtidadenkonstaterarSiS att
förutse.svårenkätundersökningargjorda atungdomshemmen är trots

efterfrågan påenighetrelativtdet rådaAllmänt attstor omsynes
idag.den harvolymdenha minstungdomsvård kommer att som

efterfråganförändras. Enefterfrågebilden störreSannolikt kommer att
klientel ochoch svårareochoch utredningsresurserakut-på tyngre

påefterfrågansamtidigttroligadifferentieringpå ökadkrav är som
oförändrad.ibehandling kommerslagolika settstortatt varaav

inomorganisationerochmyndigheterEnkät till6.2.2

ungdomsvården

och organisationer,myndighetertillenkätutredningensiSex instanser
särskildai deplatsbehovetbedömerlänsstyrelser,inkl. fem att

länsstyrelserfram till år 2001. Fyraökakommerungdomshemmen att
fram till år 2001.oförändratkommerplatsbehovetbedömer attatt vara

långtsåkommunernaförsökerStockholmlänsstyrelsen iEnligt
öppenvården. Någrainomeller placerarundvika placeramöjligt attatt

finnsdet intedeklareratmindreellersocialnämnder har attöppetmer
för placeringar.ekonomiskt utrymme

kommunerUppsala har deilänsstyrelsenEnligt numerasom
påblivit bättrevårdbehovmed olikaungdomarplatser förupphandlar

kvalitet,godmedinstitutionersökerinstitutioner. Deställa krav påatt
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hög kompetens och genomtänkt vårdprogram. ungdomarDeett som
placeras har allt problematik. Ofta efterfrågas kortaretyngre

för specialinriktning vårdenplaceringar utredning. Placering med i
efterfrågas. Små enheter med närhet till hemmet och kompetens att
arbeta familjermed hela efterfrågas.

föremål föralla svarande de ungdomar blirNästan säger att som
LVU-vård socialahar svårare problematik tidigare,än t.ex.en

kriminell belastning psykiatrisk problematik.störningar med eller
utveckling kräver i sin LVU-vården specialiseras ochDenna tur att

differentieras. kommer också ställa högre krav påDet att
närhetsprincipen. länsstyrelser bedömer vistelsetiderna iTre att
framtiden kommer Uppsala-,bli kortare, länsstyrelserna iatt
Södermanlands- och Götalands län. Två inkl.Västra instanser, en
länsstyrelse bedömer behovet längre vårdtider ökar.att av

Socialstyrelsen det allmänt svårt hitta lämpligaäratt attanger
förinstitutioner ungdomar med blandning psykiatriskt vårdbehoven av

finnsoch socialt vårdbehov. Om vanliga läggs ned riskHVB atten
Sannolikttrycket på vården vid de särskilda ungdomshemmen ökar.

kommer det krävas grad differentiering på grundstörreatt en av av
skilda vårdbehov.

Socialstyrelsen påpekar närhetsprincipen de principeräratt en av
ska vägledande för socialtjänstens ställer krav påinsatser. Detsom vara

§ 12-vård finns tillgänglig hela landet alltför avstånd föriatt utan stora
kontakten med hemmilj ska kunna upprätthållas.önatt

6.2.3 Enkät till kommunerna

Utredningen har kommunenkäten, frågati bilagedelen, kommunernase
hur kommuner bedömer att:

det totala platsbehovet för vård vid särskilda ungdomshemSiS
platsbehovet för vård vid akutenhet
platsbehovet för vård vid utredningsenhet
platsbehovet för vård vid behandlingsenhet och
platsbehovet för vårdinsatser för med särskilda behovgrupper

kommer utvecklas fram till år 2001.att

Enkäten har besvarats 287 340 tillfrågade kommuner ochav av
kommundelar, eller 84 de kommuner och kommundelarAv 94procent.

klassats användare SiS LVU-vård svarade eller77,storasom som av
82 procent.

bedömningenKommunernas det totala platsbehovet för SiSav
ungdomsvård fram till år 2001 oförändradvisar på platsanvändning,en
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ochförväntar minskningantal kommunerdvs. det är ensomsamma
tredjedelar 67 procent bedömerökning 14 procent. Två att

följdförblir oförändrad, tabell 6.8. Tillplatsanvändningen avse
och kommunerna inteförutse behovsförändringarsvårigheter attatt av

förändring inte tolkningengraden eventuell ärangett avav en
totaladock dethelt självklar. rimliga slutsatsenenkätsvaren Den är att

till enligtsärskilda ungdomshem fram år 2001platsbehovet i -
bedömningar förblir stabilt.kommunernas -

vård SiSplatsbehovet för vidTabell Utveckling det totala6.8 av
år kommuner2001 samtligasärskilda ungdomshem fram till

Kommuner KommunerAlla kommuner
med lägremed högre

nyttjandegradnyttjandegrad
Procent Antal ProcentPlatsbehovet kommer Antal Procent Antalatt

Öka 1214 13 17 2639
7046 60 147Varat oförändrat 193 67

18 25 12Minska 39 14 14
12 6Bortfall 16 5 4 5i enkäten
O77 21Totalt 287

olika olikaBedömningen platsbehovet fram till år 2001 iärav
dockSpridningen mellankommungrupper, tabell 6.9. ärgruppernase

ökninglika för LVM-vården. riktningen vissinte En motstor ensom
Förortskommunerplatsbehovet finnsi gruppernaav
Industrikommuner+7 procentenheter, Storstäder +6 procentenheter,

Övriga procentenheter.och mindre kommuner +3+4 procentenheter
platsbehovet finns iriktningen viss minskningEn mot gruppernaen av

procentenheter och Medelstora städer - 3Landsbygdskommuner -1 5
procentenheter.
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Tabell vård6.9 Utveckling det totala förplatsbehovet vid SiSav
årsärskilda ungdomshem fram till 2001 olikai

kommungrupper

ÖkaPlatsbehovet kommer Vara oförändratatt Minska Bortfall I enkät
%Antal Antal % Antal % Antal Procent

Storstadskommun 6 13 34 74 3 7 3 7

Förortskommun 6 20 19 63 4 13 1 3

Större stad 5 26 5 26 6 32 3 16

Medelstorstad 5 16 19 61 6 19 1 3

lndustrikommun 5 11 35 80 3 27 1

Landsbygdskommun 4 11 21 60 9 26 1 3

Glesbygdskommun 3 11 18 67 3 11 3 11

Övriga större kommuner 2 9 17 77 3 14 0 O

Övriga mindre kommuner 3 9 25 75 2 6 7 21

Kommunerna bedömer behovet vård vid akutenhet ochatt av
utredningsenhet och behovet várdinsatser för med särskildaav grupper
behov kommer öka, medan behovet vård vidatt av
behandlingsavdelning kommer minska, tabell 6.10. Hosatt se
kommuner med högre nyttjandegrad går riktningen åt hållsamma men

betydligt starkare, med undantag för vidvård utredningsenhet,är se
tabell Tendensen6.11. därmed hos kommuner,Övrigaär svagare se
tabell 6.12.

várdinsatserTabell 6.10 Utveckling behovet olika vid SiS särskildaav av
ungdomshem, alla kommuner.

Vård Vård Vårdvid Vårdinsatser förvid vid
akutenhet utredningsenhet behandlingsenhet medgrupper

särskilda behov
Platsbehovet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
kommer att
Öka 87 30 80 28 25 9 91 32
Vara oförändrat 169 59 159 55 176 61 148 52
Minska 13 5 29 10 66 23 15 5
Bortfall i enkäten 18 6 19 7 20 7 33 12
Totalt 287 287 287 287
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várdinsatser vid SiS särskildaTabell Utveckling behovet olika6.11 av av
ungdomshem, användare.stora

Vård Vårdinsatser förVård vidVård vidvid akutenhet
medutredningsenhet behandlingsenhet grupper

särskilda behovPlatsbehovet
ProcentAntal Procent AntalAntal Procent Antal Procentkommer att

Öka 486 3735 45 24 31 5
3628oförändrat 48 35 45 35 45Vara 37
4319 33 43Minska 3 5 14

124 5 9Bortfall 2 2 4 5i enkäten
77Totalt 77 7777

várdinsatser vid SiS särskildaTabell 6.12 Utveckling behovet olikaav av
ungdomshem, övriga kommuner.

Vård várdinsatser förVård Vård vidvid vid
medakutenhet utredningsenhet behandlingsenhet grupper

särskilda behovPlatsbehovet
ProcentProcent Antal Procent Antalkommer Antal Procent Antalatt

Öka 2627 20 10 5452 25 56
67 120 57Vara oförändrad 132 63 124 59 141
16 12 6Minska 10 5 15 7 33

Bortfall 24 11i enkäten 16 7 15 7 16 7
210 210Totalt 210 210

institutionscheferEnkät till SiS6.2.4

totalaChefema för olika bedömningar detSiS LVU-institutioner gör av
flestaplatsbehovet i LVU-vården fram till år tabell 6.13.2001, Dese

oförändrat eller ökar 13 svarsig behovet blir 12 svarväntar att
medan fåtal på ökning4 svar sig minskning. Tronväntarett en en
förstärks cheferna frågas den institutionen, tabell 6.14.när om egna se

chefemas nationelltsammanvägning platsbehovetEn av svar om
tyder vård vidpå ökat behov vård för särskildaett av grupper,

platserakutenheter och vård vid utredningsenheter, medan behovet av
vid behandlingsenheter minska. på ökning starkastTron ärväntas en
för för värd vidmed särskilda behov och svagastgrupper
utredningsenheter.

cheferna frågas platsbehovet vid den institutionen skerNär om egna
utjämning bedömningama för de olika vårdtypema. Bortfalleten av

ökar samtidigt, förbl.a. chefer bedömer de vårdtyper de självaatt nu
erbjuder. Skillnaden mellan akut- och utredningsenheter inte likaär
påtaglig.
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Institutionschefema enda tillfrågatsockså denär grupp som om
bedömningarintagning enligt SoL, tabell 6.14. Deras avse

för likaplatsbehovet denna vård på den institutionen inteäregna
tyder påentydiga vid LVM-institutionema. En sammanvägning ettsom

oförändrat behov SoL-intagningar.av

Tabell 6.13 Institutionschefernas bedömning den nationella utveck-av
efterfrågan LVU-vårdpá vid SiS särskildalingen av

ungdomshem

Ökar oförändrat BortfallMinskar

Det totala platsbehovet 13 12 4 3

Vård akutenhet 20 0 4vid 8

Vård utredningsenhetvid 15 9 3 5

Vård vid behandlingsenhet 12 11 45

Grupper med särskilda behov 23 05 1

Tabell 6.14 lnstitutionschefernas bedömning utvecklingen plats-av av
SoL-vård påbehovet för LVU- och den institutionenegna

Ökar Bortfalloförändrat Minskar

Det totala platsbehovet 14 9 3 6

Vård vid akutenhet 10 8 1 13

Vård vid utredningsenhet 8 9 O 15

Vård vid behandlingsenhet 4 13 3 12

Grupper särskilda behov 8med 17 7 0

Intagning SoLenligt 6 11 4 11

6.2.5 Aktörernas erfarenheter behovsbedömningarav
inom LVU-vården

Utredningen har frågat organisationer och myndigheter dels om
erfarenheter och andras behovsbedömningar LVU-vårdenav egna om
hittills, dels hur och vilka behovsbedömningar bör framtiden.igörasav

Få har hittills bedömningar platsbehovetinstanser gjort iegna av
LVU-vård eller de särskilda ungdomshemmen. Socialstyrelsen har t.ex.
inte gjort någon bedömning platsbehovet LVU-vården.iav

enligt kommenterar frågan kommunerna ellerDet allaär nästan som
socialtjänsten bäst kan bedöma framtidadet platsbehovet i LVU-som
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vården. Andra barn och ungdomspsykiatrin ochnämns ärsom
polismyndigheten. Socialstyrelsen pekar på Socialtjänsten, barnt.ex.
och ungdomspsykiatri och eventuellt polisen.

6.2.6 Utredningens bedömning platsbehovet iav

ungdomsvården

Utredningen drar följande slutsatser utvecklingenom av
platsbehovet hos SiS. slutsatserna statiska i den meningen deär att
bygger på uttalanden utifrån nuvarande priser och prisrelationer och
gällande lagstiftning.

Ungdomsvården
totala behovetDet vård enligt vid förblir stabilSiS LVU vid0 av

nuvarande nivå. Tecken finns dock på viss tendens kanen
finnas till ökning platsbehovet.av
Utredningens behovsbedömning kan bakgrundmot0 av
beläggningen hos förnyadeSiS motivera överväganden om
beredskap för försiktig fortsatt utbyggnad viss LVU-vård.en av
Behovet akut- och utredningsinsatser och vårdinsatser för0 av av
särskilda Ökar.grupper
Behovet behandlingsinsatser minskar0 av
De särskilda ungdomshemmens intagning enligt SoL ligger på0
oförändrad nivå.

efterfrågeutvecklingKommunernas svårbedömd. börSiSär0 ges
i uppdrag genomföra återkommande undersökningar detatt av
framtida platsbehovet inom LVU-vården.
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SiS finansiella7 styrning och
organisationsstruktur

SiS mål,7.1 uppdrag och resurser

Utredningen har haft i uppdrag att
bedöma målen för SiS verksamhet de ekonomiskainom0 om ryms

för närvarande gäller eller det kan finnas skälramar som om
omformulera målen.att

l Om SiS mål och uppdrag

Utredningen vill inledningsvis uppmärksamma vissa frågor kring SiS
nuvarande uppdrag bakgrund dels kontakterna medmot SiS, delsav
synpunkter från omvärlden, dvs kommuner, organisationer och
myndigheter, dels ställningstagandena i RRV:s gällerDetöversyn.

intagning enligt socialtjänstlagen SoL0
SiS tillgränssnitt andra vårdgivare, främst inom hälso- och0
sjukvården
sluten ungdomsvård.0

Intagning enligt socialtjänstlagen

SiS grundläggande uppdrag tvångsvård enligt ochär LVM LVU. Det
förutsattes i förarbetena till lagstiftningen prop. l9981/82:8 och
1987/88: 147 LVM-hem också skulle ha frivilligt placeradeatt klienter.
RRV föreslog i sin SiS uttrycklig ställningöversyn bör tillatt tasav
frågan SoL-intagningen inom missbrukarvården. Uppdraget påattom
detta stödja socialtjänsten inomsätt för planerad vårdkedjaramen en
framgår sedan 1997 regleringsbrev.SiSav

Till följd SiS något annorlunda roll i harLVU diskussionav samma
inte aktuellvarit inom ungdomsvården.
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Utredningen har enkäter frågati sina myndigheter, organisationer
och kommuner hur de dettapå dubbla uppdrag inomom ser
missbrukarvården.

I utredningens organisationsenkät omkring hälften deanser av
svarande SiS verksamhet bör till LVM-vården ochatt avgränsas ev.
fortsatta frivilliga för dessainsatser enligt OmkringSoL.personer
hälften vården ska kunna omfatta intagning klienter enligtattanser av
både ochSoL LVM.

Bland de förordar avgränsning till vården inklLVM 7som en
länsstyrelser och Socialstyrelsen dels ekonomiska skäl, delsnämns
önskan bättre kunna utveckla och differentiera LVM-vården.att

Bland de förordar intagning enligt både och inklLVM SoL 6som
länsstyrelser dels möjligheten få ökad nyttjandegrad ochnämns att
därmed lönsamhet, dels LVM-vården inte ska alltföratt en
repressiv prägel.

Socialstyrelsen SiS missbrukarvård första handi börattanser avse
LVM-vård. verksamhetenOm ska enligtintagning SoL böräven avse
SiS kunna styrka detta kostnadseffektivt förhållandei till andraäratt
vårdgivare.

Kommunförbundet har redovisat åsikterinte några omfattningenom
SiS verksamhet.av
Statstjänstemannaförbundet pekar bl.a. på kommunerna i vissaatt

fall betalar avgifter för SoL-placering får del deen ren avmen resurser
egentligen skulle bekosta LVM-placering. Prissättningen börsom en

enligt förbundet differentieras enligt de insatser kommunerna vill ha.
utredningensI kommunenkät majoriteten 56 procentanser av- -

kommuner högre utsträckningi nyttjar LVM-vården attsom
verksamheten vid SiS institutioner bör till LVM-vården ochavgränsas

fortsatta frivilliga insatser enligt betydandeSoL. minoritetEnev. -
38 å andra sidan verksamheten omfattabörprocent attanser-
intagning klienter enligt både SoL och LVM.av

páTabell 7.1 Kommunernas omfattningen vid SiSverksamhetensyn av
kommunerLVM-institutioner med högre nyttjandegrad

Verksamheten vid SiS institutioner bör Antal Procent
LVM-vårdenAvgränsas till och fortsatta SoL-insatser 44 56ev.

Omfatta bådeintagning SoL och LVM 30 38genom
Bortfall i enkäten 5 6
Totalt 79

Utredningen har frågat institutionscheferna inom hur viktigSiS en
fortsatt intagning enligt socialtjänstlagen för vården, ekonomin ochär
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beläggningen vid den institutionen. Samma splittrade bildegna
uppträder i från utredningens andra enkäter. Splittringen ärsom svaren
något markerad inom missbrukarvården inom ungdomsvården.änmera

Ungefär hälften institutionschefema SoL-intagningar ärattav anser
viktiga eller mycket viktiga för vården, medan färrenågot denattanser

liten eller ingen betydelse. Ungefär tredjedelär av en av
institutionschefema SoL-intagningar viktiga eller mycketatt äranser
viktiga för beläggningen och ekonomin, medan något fler denattanser

liten eller betydelse.ingenär av

Tabell 7.2 LVM-institutionschefernas SoL-vårdensbedömning förbetydelseav
vårdarbete,institutionens beläggning och ekonomi

Betydelse för beläggning och ekonomi

Betydelse för vårdarbetet Viktig eller Varken viktig Liten eller Allautan
mycket viktig eller oviktig betydelse institutioner

Viktigt eller mycket viktig 5 1 1 7

Varken viktig eller oviktig 1 0 1 2

Liten eller betydelseutan 0 0 6 6

Alla institutioner 5 1 8 15

Tabell 7.3 LVU-institutionschefernas bedömning SoL-vårdens betydelse förav
vårdarbete,institutionens beläggning och ekonomi

Betydelse för beläggning och ekonomi

Viktig eller Varken viktig Liten eller utan Alla
mycket viktig eller oviktig betydelse svarandeför vårdarbetetBetydelse

Viktigt eller mycket viktig 6 3 3 12

Varken viktig eller oviktig 2 2 0 4

Liten eller utan betydelse 1 1 97

Alla institutioner 9 6 10 25

bortfall är 8 institutionschefer.
" med betyg 3 för ekonomin och betyg 4 för beläggning.varav en

Totalt institutionscheferll SoL-intagningen mycketatt äranser
viktig för såväl vården ekonomin och beläggningen, medan 13som
institutionschefer har uppfattning. demFör SoL-intagningarmotsatt är

litet eller ingen betydelse sig för vården eller för ekonomin ochav vare
beläggningen.
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Den uppföljning avgiftssättning utredningen låtit tydergöraav som
på SiS avgifter för SoL-vård liggeratt på i nivå destort sett samma som
genomsnitliga avgifterna hos andra vårdproducenter för liknande

avsnitt 5.6.2. Vissa anslagsmedel används dock förgrupper, se att
finansiera kostnaderna för SoL-intagningen.

Utredningen SoL-intagningen kan motiveras stödatt iettanser som
vården och den ekonomisk buffert SiS i övrigt saknar.typsom av som
Inom vården kan den betydelse för vårdklimatet vidvara av
institutionen. Vissa SoL-klienter kan också ha dennytta av
strukturerade vården vid LVM-hemmen.

Utredningen samtidigt det finns riskenatt attanser
intagningsprincipema glider så utförSiS LVM-vârdatt tungen men
bara för lättare SoL-vården.ersätts harDetta bl.a. redovisats i avsnitt
5.6.1. Riskerna förstärks SiS inom missbrukarvårdenatt taxa ärav
kopplad till den rättsliga grunden för intagningen och inte till tyngden i
den enskilda vårdinsatsen. Detta förhållande bör ändras.

Utredningen attanser
den vård SiS erbjuder enligt SoL inte ska subventioneras med0 som
anslag
SiS inte med hjälp subventioner formi statliga anslag ska0 av av
konkurrera med övriga producenter likvärdig SoL-vårdav
avgifterna bör efter vårdinsatser och eftersättas inte vilka rättsregler0

ligger bakom intagningen.som

SiS vårdgivaregränssnitt till andra

harSiS i sina kontakter med utredningen påpekat del den vårdatt en av
står psykiatrin och sjukvården utförs både inomnärasom

missbrukarvården och ungdomsvården. Vården ofta mycket dyr,är
den exakta kostnadenäven inte alltid kan preciseras. Andelenom

klienter/elever berörs har ökat under SiS huvudmannaskap. Ettsom
exempel ungdomar och missbrukare medär psykiatriska problem. Ett

avgiftning inom bådeär missbrukar- ochannat ungdomsvården. Under
tid har också ungdomar med tydlig utvecklingsstörning SiSsenare som

vårdar uppmärksammats. De få har svår social ochär men en
psykiatrisk problematik. Med sannolikhet borde dessa ungdomarstor
vårdas inom den psykiatriska vården.

SiS önskar tydligare gränsdragning mellan olika vårdgivare viden
psykiatriska hosstörningar elever och klienter och bättre definitioner
rörande de kriterier vårdgivares SiS därförstyr attsom ansvar. avser
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självt inleda diskussion med Landstingsförbundeten om
ansvarsfördelning, inte minst kostnader och samarbetet i övrigt.om

ungdomsvårdInom SIS har särskild föravdelning akut- ocht.ex. en
utredningsverksamhet inrättats i anslutning till Huddinge sjukhus och

Öxnevallassärskild behandlingsavdelning vidöppnatsen
ungdomshem. Delar den verksamhet bedrivs bland dessaav som
ungdomar ingår enligt SiS inte i myndighetens uppdrag. har dockSiS

fått ekonomiskinte kompensation för de insatser utförs.extra som
Inom missbrukarvården finns i bild. Klienter medstort samma

problem tycks enligt väldigt ofta placerasSiS på LVM-sammansatta
institutioner något slags sista Ibland kan det enligt SiSutväg.som
upplevas andra vårdgivare utsträckning finnai sökeratt storsom
diagnoser för vård hos särskiltSiS, klienten visarsom passar om
våldsbenägenhet.

uppgiftEn SiS efter önskemål från kommunerna tagit påannan som
sig tillnyktring/avgijining. Verksamheten kan också SiS bättreär ge
förutsättningar klara det uppdraget med klient. Avgift-vissatt egna en
ning kräver falli hög medicinsk kompetens och bevakning ochmänga

betrakta hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårds-är att som
lagen. Men inom sjukvården enligt SiS begränsade ochärresurserna - -
möjligheterna kvarhålla någon hans/hennes viljaatt ärmot mer
begränsade klienten omhändertagen enligt LVM.än är t.ex.om

flestaDe LVM-institutioner har denna bakgrund godamot resurser
för tillnyktring/avgiftning. Några har också medinstitutioner avtal
kommuner och landsting sköta denna verksamhet. SiSatt tar utom
avgifter för verksamheten och söker kostnadstäckning. Avgifterna
täcker dock enligt SiS inte alltid kostnaderna. Det svårtär att ta ut
högre avgifter ordinarie avgiftning sker anslutning tilliän närtaxor -
och förutsättning för vård.som en annan-

Utredningen attanser
det angeläget fårSiS kostnadstäckning för de insatserär att0 som

på uppdrag anda vårdgivaregörs av
gränsdragningen mellan olika vårdgivare förtydligas
gränsdragningen inom ungdomsvården kan ske den fortsattai0
beredningen Bampsykiatriutredningens förslagav
inom missbrukarvården talar de redovisade förhållandena0 -
tillsamman med andra iakttagelser redovisats till utredningensom -
för själva lagstiftningen, bör denna del.LVM, iöveratt ses
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ungdomsvårdSluten

riksdagsbeslutet införauppdrag har nyligen vidgatsSiS attgenom
frihetsberövande påföljdtidsbestämd,sluten ungdomsvård som en ny

ordningen träderför lagöverträdare prop. 1997/98:96. iDen nyaunga
helt med statligt anslag.kraft den Vårdformer bekostasl januari 1999.

mkr/år, vilket ska finansiera 10SiS anslag ökas 1999 med 15,6
införmkr för investeringarårsplatser. Under får SiS dessutom 4,31998

den vårdformen.nya
ungdomsvård förhållande till detöverutnyttjande sluten iEtt av

eftersom tak harbehovet kan försvaga SiS ekonomi, ett sattsantagna
vårdforrnenför till anslag. användsersättningen SiS Om änmergenom

detta stabilitet och långsiktighet i SiS ekonomikan motverkaväntat,
och planering.

vårdkostnader helt belastar detÖverutnyttjande innebär SiSEtt att
ungdomar delvis bekostasstatliga anslaget. På marginalen ersätts som

helt finansieras medkommunala avgifter med ungdomarmed som
anslag.

innebäraAllvarligare kan överutnyttjande kan attatt ettvara
medförkommunerna inte har några incitament insatsergöraatt som

till dess domstolarnakostnader för kommunen istället väntar attutan
för vården. Risken förbefriar kommunen från kostnadsansvaret ett

utredningen låg. desådant överutnyttjande dock enligt Ingenär av
har heller framhållitutredningen haft kontakter medinstanser som

denna risk.

Utredningen dock attanser
sluten ungdomsvård bör följasanvändningen den påföljden0 nyaav

noggrant
det fallekonomisk kompensation ska utgå till SiS i sluten0

platsantaletungdomsvård överskrider det ersättningensom
grundats på.

SiS mål ochAvvägning mellan7.1.2 resurser

uppfattat ekonomiska iUtredningen har den nämnsatt ram som
för verksamhet inom dedirektivet bedöma målen SiSatt om ryms-

ekonomiska för närvarande gäller eller det kan finnasramar som om
omformulera statliga anslagsramen.skäl målen denäratt -
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SiS anslagsram minskades enbart med under perioden6 procent
1995/96-1998, generell minskning med genomfördes11när procenten

huvuddelen statlig verksamhet.i övrigav
frånAnslagsramen ursprungligen med utgångspunktsattes att

skulle för förtredjedel kostnadernastaten svara en av
missbrukarvården och hälften för ungdomsvården. skulleDärutöver

helt för kostnaderna för den administrationen ochcentralastaten svara
för forskning och metod- och personalutveckling.

Utvecklingen andel totala kostnader framgårSiSstatensav av av
tabell sida. Utvecklingen7.4 på och kommunernasnästa statensav

framgårbidrag till SiS verksamhet tabell Fördelningen7.5.av av
anslag mellan olika verksamheter under och framgår1997 1998statens

tabell 7.6.av
SiS har i kontakt med utredningen anslaget borde ökasansett att

med 60 mkr för återställa den ursprungliga finansieringenstatligaatt
med hänsyn till verksamhetens nuvarande inriktning och kostnader. SiS

också kostnaderna för den nödvändiga centralaattmenar
administrationen inom SiS kraftigt underskattades. Kostnaderna för
huvudkontoret, förexkl. Institutet kunskapsutveckling inom missbruk-
arvården IKM, beräknas i SiS budget till cirka mkr. kan39 Det
jämföras med den ursprungliga dimensionering enligt propositionen,
dvs. 20 mkr och tjänster. särskild40 När regeringen senast angav en

förkostnad central förvaltning regleringsbrevet för 1995/96i- -
uppgick anslagsposten till mkr för månader.21,1 12

Utredningen konstaterar
ochStaten åtog sig i med bildande SiS hela verksamhets-0 av

risken det fulla för utbudet platser.att tagenom ansvar av
Variationer från tillår år i andel kostnader inomstatens0 av en

Verksamhetsgren blir följdviss naturlig åtagit sigatt statenen av
Verksamhetsrisken.
Statens åtagande har därmed två delar: stöd till löpande0
verksamhet och för omstrukturering. Det ansvaretansvar senare
har krävt betydande anslagstillskott.
Staten garanterade kommunerna enhetliga och förutsebara priser0
för vården dels ha nationellt enhetlig prissättningattgenom en

vårdtjänster, dels avskaffa de tidigare medsystemetav
efterdebiteringar.
Det ursprungliga statliga åtagandet motsvarade 44 procent0 av
SiS kostnader. ambitionsnivå ungdomsvårdenStatens inom
ökades samtidigt omfördelning frånanslag 34 procentgenom av
till kostnadstäclcning.50 iprocent
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ungdomsvárdenTabell 7.4 Anslagsfinansiering ochav
missbrukarvåden 1994/95 1998-

1994/95Prop 92l93:61 1998 1997 1995/96

Missbrukarvård 26%48% 50% 41%33%

Ungdomsvård 38% 41% 46% 45%50%

44% 44% 37%SiS totalt 44% 41%

missbrukarvårdenenligt 470 mkr, 175 mkr till ochAnslag propositionen var varav
ungdomsvárden. avgiftsñnansiering:245 mkr till beräkningen antagen

1752+245 595 mkr. Omsättningen blir 1065 mkr och den statliga andelen 44%.
fråningår missbrukarvårdent Anslagsmedel för avveckling i 1995/96.

SiS intäkter och kostnader.Tabell 7.5 indexering av
1994/95 1994/95 1001998,-

Avgiftsintäkter AnslagsutgiftKostnader

1994/95 1,0 1,0 1,0

1,024 1,2591995/96 1,048

1996 1,073 1,023 1,261

1,3211997 1,074 1,048

1,0631998 0,972 1,024

Tabell anslag till verksamheter SiS7.6 Utveckling inomav

Utfall PropositionVerksamhet Budget 1998 1997
1992/93:61

Missbrukarvård 145 196 175

Ungdomsvård 245267 318

Forskning, 26 34 30m.m.

Huvudkontoret 40 39 20

Gemensamt 20 16 0

470Totalt 498 603
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En justering inom den generella minskningen i statlig0
konsumtion innebar reducering totala åtagandestatensen av
med 6 till omkring 41procent, procent.
Statens anslag har under 1995/96 och 1997 överstigit denna0
andel till följd omstruktureringar. Detta uttryck för denär ettav
verksamhetsrisk åtog sig vid bildande.SiSstatensom
Statens satsning når under 1998 i princip till den utfásta0 upp
nivån, dvs. 41 procent.
Staten har därmed bibehållit sin andel SiS totala kostnader0 av
och har tagit de omstruktureringskostnader följt kom-som av

förändrade beteende. Kommunerna användermunernas nu
LVM-hemmen och de särskilda ungdomshemmen för i genom-
snitt svårare och kostsamma klienter innan SiSänmer- -
bildades. Samtidigt har den vården kommunernai byggtsöppna

med statliga stimulanser.ut
Kommunernas kostnader för SiS vård har ökat något nominellt0

Årsedan 1994/95. 1998 ligger de dock på nivåsamma som
1996. Färre klienter med allt svårare problem har fått vård.

betydandeEn del omstruktureringsstöd har täcktstatens0 av
intäktsbortfall vid nedläggningar samtidigt platser funnitssom
vid andra institutioner. Det tyder på kommunernaatt anpassar
sin användning LVM-vården efter förändringar i vårdutbudetav
och inte bara missbrukarnas situation. kanDet också tyda på att
vissa institutioner bättre behöver kvalitet och utbud tillanpassa
kommunernas behov.

Utredningen SiS anslag inom kort kommer justerasnoterar att att
med anledning fastigheterna förs till Specialfastigheteratt över AB.av
Utredningen räknar med denna överföring leder tillatt en
kostnadssänkning realistisk värdering och bättregenom en mer
avvägda avkastningskrav. Utredningen ingen anledning dennaattser
kostnadssänkning fåska genomslag vårdavgifternai till kommunerna.

Utredningen attanser
SiS verksamhet går in i stabilt skede; förändringariett0 nu mer
platsutbudet kvalitativt och kvantitativt -blir med oförändrad-
lagstiftning mindre dramatiska hittillsän
Statens åtagande för den löpande verksamheten, den centrala0
administrationen och FoU kommer i framtiden hittillssom- -

inom SiS anslagsram.att rymmas
Den centrala administrationen från intestarten0 var
dimensionerad för klara de högt kvalitativa stödinsatseratt som

6 18-6128SOU1998:140
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institutionemasutvecklasamtidigtochefterfrågatinstitutionerna
effektivitet.ekonomiskaochkvalitet

behovetbedömaledningför SiSfråga attDet avär en0
ochriksdagresultatlcravdepersonalbemanning gentemot som

till dehänsynbörbemanningenVid tasställtregering upp.
enkätengenomfördadeniinstitutionernastödinsatser som

väsentliga.angett som
blandkompetensväxlingbehovihuvudkontorSiS är av0

ochstödbehovochkravinstitutionemasutifrånpersonalen både
myndighetenställs påresultatlcravutifrån de som

förursprungligen avsattesdenKostnader utöver somram0
dvs dessakommun,ochmellandelasbörhuvudkontoret stat

finansierasdelvisbörkostnadernaöverskjutande av
avgifterna.kommunerna genom

klarassådanaslag:tvåprincipiomstruktureringar är somav0
institutionerbefintligavidombyggnadermindre m.m.genom

helainnebärochinsatser attkräveroch sådana större somsom
öppnas/läggsinstitutioner ner.

tkr 750500enligt SiSplatsantalet kostariförändringarMindre0 -
plaster.billigareNedläggningar änvårdplats. ärtkr nyaper

Kostnadenmkr.dvs l-l,5dubbla,detkostarutbyggnaderStörre
LVM-vård.LVU-vårdihögre änär

ibalansuppnåSiSkanstyrningfinansielloförändradMed0
inkluppdraget,statligagrundläggandeunder 1999. Detanslaget

sedankommerförändringar, attsuccessivaellerorganiskas.k.
finns inomf.n.mindremed något änklaraskunna somresurser

anslag.SiS

detgenomgått harSiSomstruktureringsperiodomfattandedenI som
långsiktigtdrivautsträckningönskvärdtill i ettmöjlighetfunnitsinte att

hardettaförEkonomiskautvecklingsarbetet.ochplanerings- resurser
börinstitutionsvårdenplaneramöjligtdetsaknats. För attockså göraatt

finnas.planeringsförutsättningarekonomiskalångsiktigamer

anslagssparandebakgrundföreslår denna att ettUtredningen mot
tillskapas.

såunder 3 år1999 börefteruppstår sättassparandeDet avsom0
klaraförbildas störremlqanslagssparande 75 attatt ett om

Medlenkvantitativt.ellerkvalitativtplatsutbudet,förändringar i
Användningenregeringen.beslutefterSiSdisponerasbör avav
återkommandedetillkopplasanslagssparandet börav

utredningenefterfråganochbehovundersökningar somav
föreslår.
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Detta anslagssparande kan också börja byggas tidigare0 upp
avsättning den anslagsneddragning kan skegenom en av som

frågan SiS fastigheternär får slutlig lösning.om en
Statens anslagsåtagande bör kunna begränsas enligt denna0
modell. Större nedläggningar bör dock framtideni också leda
till minskningar i anslagets storlek.
SiS finansiella ställning kan förbättras åtgärder föreslås0 iav som

avsnitt. Om denästa genomförs kan avsättningar till ett
anslagssparande för omstrukturering inledas redan under 1999.
Övriga kostnader för SiS verksamhet bör bäras kommunerna0 av

avgifter.genom

7.2 finansiellaDen styrningen SiSav

verksamhet

Utredningen har haft i uppdrag att
analysera den finansiella styrningen SiS verksamhet och0 av
föreslå vilka förändringar bör genomföras så bättreattsom
förutsättningar skapas bl.a. för stabilare långsiktig planeringen

7.2.1 Den finansiella styrningenexterna

SiS har under sin tid i verksamhet haft betydande problem klaraatt av
nödvändiga strukturella förändringar. Dessa problem hänför sig till de
omfattande neddragningar inom missbrukarvården och inteen
obetydlig utbyggnad inom ungdomsvården. Till detta skall läggas att
SiS uppdrag successivt förändrats till vård alltmer vårdkrävandeav
klienter/elever.

finansiellaDen styrningen i samband med SiS anslag har förändrats
på följande sätt:

fickSiS inte behålla hela sitt anslagssparande efter0 1993/94
tilläggsanslag har behövts för avveckling vid flera tillfällen0
anslag betalas tidigare för avhjälpa likviditetsproblem.ut0 att För
närvarande betalas 2/12-delar i januari, ingen utbetalning görsmen
under februari
den rörliga krediten har utökats och f.n. 200 mkr,är vilket0 är en
ökning från 125 mkr under budgetåret

anslag har införts förett all verksamhet och tänkt0 fördelningen
redovisas i regleringsbrevet.
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mkr lcr/år.varitränteutgifter har de budgetåren 4-5SiS senaste
föreslåanalysera ochmed sökthar i samråd SiSUtredningen

följandenuvarande påiändringar sättsystern
räntekontokreditenförskott så inteerhåller sitt anslag iSiS att0

behöver utnyttjas.
fårkommunernaför debiteringsprincipenerhåller stödSiS att0

tidigare.betala

Utredningen attanser
i denbörväsentligaste förändringarnade göras externasom0

förbättradlikviditeten. Enfinansiella SiSstyrningen avserav
förstabilare förutsättningarförlikviditet betyder mycket att ge

framtiden.
bör förbättrasoLikviditeten genom

kommunala avgifterdebiteringartidigare av-
tidigt underbetalasdel SiS anslag utstörreatt en av-

februarianslagsutbetalning ibudgetåret, t.ex. genom en
hyresinbetalningar.villkoren föröversynen av-

tidigareläggs medavgifterinbetalningen kommunernasOm enav
dettamkr. Enligt SiSlikviditet med 60månad förbättras SiS är

administrativt möjligt.
förtill dagar i ställetbetalningsvillkor ändras 15kommunernasOm
förmed mkr. Omdagar ökas likviditeten 3030 systemet

avgifter skaförfattning SiSavgiftsbetalning ändras, bör det i näranges
betalas.

likviditets-anslagsutbetalning månad tvåEn momentanger en
sedan under budgetåret.mkr. Effektenförbättring med 40nästan avtar

fastigheter enligtFastighetsverketsAvkastningskravet på är
hög riskmed relativtefter investeringutredningens mening satt en

värderingsnivånSåväljämfört med fastigheter SiS typ. somav
betalas förrestvärdet kan ifrågasättas. Hyranavskrivningen till tre

månader förskott.i
perioden börunderskulle bli aktuellanedläggningarOm

exempelvissöka lösningarFastighetsverket och SiS gemensamt genom
aktuellablirtilläggsinvesteringarförsäljning eller uthyrning. De som

tidsperiod.bör läggas på samma
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Utformning prestationsrelateratett statsbidrag till SiSav

Utredningen har utveckling finansiellaSiS styrningsom en av- -
utformningenövervägt prestationsrelaterat statsbidrag tillett SiS.Ettav

sådant bidrag skulle kunna delen detersätta nuvarandestörre av
anslaget till hela SiS verksamhet forskning och metod- ochutom
personalutveckling.

Om prestationsrelaterat bidrag skulle utformasett för SiS bör
utgångspunkten kärnan i det statliga åtagandet inomvara
missbrukarvården och ungdomsvården. Denna kärna hållaär att ett
platsutbudet möjliggör snabba placeringar enligt LVM ochsom av
ungdomar i behov särskild tillsyn och medav ettnoggrann
differentierad vård. Utbudet bör också främja närhetsprincipen i
placeringama.

Tidigare bidragssystem har byggt på platsantalet. Samma lågsynsätt
till grund för beräkningen SiS ursprungliga anslag, avsnitt 4.2.3.av se

Utredningen platsutbudet fortfarande rimligatt grund föräranser en
statsbidrag, förutsatt andra värden-ett kvalitet, differentieringatt t.ex.

och samverkan uppmärksammas tydligt i resultatstyrningen.-
Platsbidraget bör så schabloniserat möjligt med utgångspunktvara som
från SiS uppdrag. Syftet undvika bidragen fårär oförutseddaatt att
styreffekter antingen på SiS interna styrning eller på institutionemas
beteende. Sådana platsbidrag kan enligt utredningens bedömning
utformas för fånga skillnader i kostnaderna föratt de olika
verksamhetsgrenama. kanDe däremot inte utformas för återspeglaatt
den mycket differentierade vård SiS förutsätts erbjuda. Effekternasom

så differentierat platsbidrag blir bl.a.ett svåra förutse.av att
En utgångspunkt för sådant bör enligt utredningenett system vara
beläggning på 80 de fastställda platserna hos SiS.procent Enen av

viktig förutsättning för sådant bidragssystem SiS harett ärannan att
finansiella förutsättningar i övrigt god stabilitet. Utredningensom ger
har föreslagit vissa förstärkningar SiS likviditet.av

Utredningen har valt följande tal räkneexempel förett attsom
belysa möjligheter öka kopplingen statsbidragatt till SiSettav
prestationer.

Verksamhet Anslag platsper
Missbrukarvården 270 tkr
Ungdomsvården 450 tkr
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denmissbrukarvården 33Platsbidragen inom procentmotsvarar av
ochavvecklingskostnaderexkl.platskostnadengenomsnittliga 1997,

Medoch 4.3.4.ungdomsvården, avsnitt 4.3.233 inomprocent se
statsbidragmodellenplatserutbud fastställdanuvarande ett omgerav

ungdomsvården.mkr tillmissbrukarvården och 287mkr till93
till forskning,mkrför inkl. de 30anslag 1999,SiS avsätts m.m.som

icke-denmed denna beräkningmkr. innebäruppgår till 520 Det att
del30.mkr 520 380 Endelen anslaget blir 110öronmärkta avav --

fördenbyggakan användas förmedeldessa att upp reserv
föreslagit.utredningenomstruktureringar som

tabelliframgår i alternativ Iutformning enligt skissenAnslagets
missbrukarvården, ellerplatsmed tlq idär kalkyl 3007.7, peren annan

avvecklingskostnader,platskostnader inkl.knappt 33 procent, av
alternativ II.presenteras som

statsbidragprestationsrelateratPrincipiell utformningTabell 7.7 ettav
till SiS

AltAlt l
Bidrag/ Bidrag,BidragAntal Bidrag/Verksamhet

tkr mkrmkr plats,plats, tkrplatser
103300270 93Missbrukarvárden 343

450 287450 287Ungdomsvården 638
414 390380Vården 941 404totalt

3030Forskning, m.m.
7585för SiSGemensamt
2525Medel att avsättas

för omstrukturering
520520SiS anslag totalt

platsantaletoberoendeandel anslaget ärDen är avsomav
mkr,och eller 130 ialternativ 25eller mkr, i I27 140 procent,procent,

SiSoch 90jämförelse mellan 70alternativ SomII. procentär av
personal- ochhurberoende på vissakostnader fasta på kort sikt

lokalkostnader betraktas.
vidtillämpas strikttänktplatsbidrag dock inteModellen med är att

skeåtgärder föreslåssådanaFinansieringomstruktureringar.större av
åtgärdernasärskild Näruppbyggnad ärreserv.av engenom

rimliga storlekentill dengenomförda får ställning tas avny
verksamhetsgrenama.platsbidragen inom

utvecklingenåterspeglaförAnslaget till SiS bör kunna justeras att
bygger påanslagmåletbeläggningen omkring 80 Detprocent. somav
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platsbidraget bör minskas med viss andel 0,5 fört.ex. procenten - -
varje enhet beläggningen fallerprocent under 75som procent.

Vid beläggning 85 böröver del anslageten procent en av
uttryckligen till kompetens-avsättas och kvalitetsutveckling och till
mindre förändringar i platsutbudet. Dessa åtgärder bör ingå i SiS
återrapportering till regeringen.

beståendeEn beläggning inom Verksamhetsgren på mindre änen
75 eller 90 börprocent än leda till diskussionprocentmer en av
förändringar deti fasta platsutbudet.

Utredningen vill betona dessa beräkningsexempelatt justär
beräkningsexempel. Prestationsrelaterade bidrag kan innebära byråkrati
i stället för bättre verksamhetsstyrning.

Det väsentliga dock institutionernaär har incitamentatt hållaett att
jämn och hög beläggning för inte intäkter,att samtidigten tappa som

insatser och högre beläggningextra ökade intäkter kanen t.ex.ger som
användas för kompetensutveckling personalen.av

Om bidragssystem den skisseradeett skulle införas för SiStypenav
det viktigtär resursfördelningenatt inom SiS inte överför de

beräkningar kring platskostnader för SiS totalaanvänts anslagsom
antingen på enskilda institutioner eller fördelningenpå mellan centrala
funktioner och arbetet vid institutionerna. SiS har utvecklat ett eget

för den interna fördelningensystern anslag. Detaljeringsgraden ochav
flexibiliteten i det lämpliga i denär internasystemet styrningen för att
främja kostnads- och kvalitetsmedvetande.

Utredningen attanser
bör utvecklas förett anslagstilldelningnytt systern till därSiS0

utgångspunkten antalet vårdplatserär tillhandahåller.statensom

7.2.2 internaDen finansiellastyrningen

Utredningen har funnit SiS interna finansiellaatt styrning är
välavvägd och har utvecklats positivt under tid. Verksamhetensenare
ligger i linje med de kriterier utredningen definierat i kapitelsom
nämligen den interna finansiellaatt styrningen bl.a. ska :

syfta till jämna omotiverade kostnadsskillnaderatt för den0 ut
grundläggande vården
höja vårdkvalitet till acceptabel basnivå0 en
påverka institutionerna i riktning bra vård0 mot en

institutionemas anslagsresurser efter skillnader0 anpassa i
vårduppdrag.
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finansiella skaför den interna styrningenFörutsättningarna att
institutionergenomslag har stärkts sammanläggning vissaavgenom

regionala samordnare förungdomsvården och införandetinom av
och ungdomsvården.missbrukarvården i

institutionschefemas påredovisaskvarstående problem iEtt svar
från ledning tillräckligtfrågan uppdrag SiSinstitutionemas ärom

tabell 7.8. Mångaför stöd i verksamheten,tydligt att ett sevara
tyder enligtinstitutionschefer upplever inte det så. Dettaäratt -

omfattande dialogbedömning på behovutredningens ett av en mer-
kvalitet, kostnader, mellan institutionerna. Iinom SiS enm.m.om

resursfördelning med utgångspunkt iblir modell försådan dialog SiS
viktigt stöd.vårdplatser olika vårdtyngdfastställt antal ettett av

Är från förSiS ledning tillräckligt tydligtdin uppdragTabell 7.8 institutions
verksamhetenstöd iatt ettvara

BortfallNejJa

Missbrukarvården 10 5
ungdomsvården 1119

29 16Totalt

Utredningen attanser
finansiellasyftet med den interna styrningen jämnaär att ut0

kostnadsskillnader för den grundläggande vårdenomotiverade
skall eftertillanslagsresurserna institutionerna anpassas0

skillnader vårduppdragi
inriktas påverksamhetsplaneringsarbetet bördet internaatt en0

tydligare mål- och resultatstyrning.

nackdelar med SiSFördelar och7.3

blandfinansierade modellnuvarande

haft uppdragUtredningen har i att
nuvarandeför- och nackdelar med denanalysera0

föreslåoch alternativablandfinansierade modellen
modellen bedömsjfznansieringsmodeller den nuvarande somom

olämplig

med följandefördelar och nackdelarUtredningen har övervägt
ñnansieringsmodeller

modell med statligt riskansvarNuvarande blandfinansierade0
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Fullständig finansiering statligt anslag, vilket i sin0 turgenom
kräver justering det generella statsbidraget för minskadeen av
kommunala utgifter
Fullständig finansiering avgifter från kommunerna,0 genom
vilket i sin kräver justering det generella statsbidragettur en av
för ökade kommunala utgifter.

Utredningen dessa två alternativ till dagensatt systemanser
innehåller så nackdelar de inte bör fullständigstora Enatt övervägas.
statlig finansiering minskar kommunernas marginalkostnaden till noll

mycketstoraoch skulle ha effekter både för lagtillämpningen och för
andra hem för vård och boende. Utredningen tvärtom attanser
marginalkostnaden för behöva tillgripa tvångsvård böratt såsättas att
den incitament till tidigaär åtgärder. fullständigEnett kommunal
finansiering skulle helt kunna i praktiken dessa Vårdmöjligheterstänga
för kommuner får onormalt högt vårdbehov.ettsom

Utredningens analys den nuvarande blandfinansierade modellenav
har utgått från SiS nuvarande anslagstilldelning, eftersom utredningen
funnit verksamheten med nuvarande uppdragatt inom Attryms ramen.
med anslag öka finansieringsandel SiS kostnadert.ex. förstatens attav

möjliggöra ökade satsningart.ex. inom ungdoms- och missbrukar-
vården fråga för Socialdepartementetär inom gällande utgiftsramar.en

Utredningen vill dock understryka den nuvarandeatt attanser
avgifter inte kan för höga. Eventuella förstärkningar i SiSanses
ekonomi ökad statlig finansieringsandel bör användas för attgenom en
skapa för på mycketutrymme vårdatt satsa tung statenresurser som
finner det särskilt angeläget främja. Om avgifter för lågt finnsatt sätts
risk för förebyggande eller tidiga åtgärder försummas.att

Utredningen attanser
inom för det nuvarande bör SiS initiativ till detsystemet ta0 attramen
utvecklas modeller sänker kommunernas marginalkostnad försom
vård och den enskilda kommunens risktagande
detta kan uppnås olika abonnemangs- och försäkrings-0 genom
modeller. Sådana abonnemangsavtal finns mellan kommuner och
vårdgivare och mellan kriminalvården och vårdgivare.

harSiS försäkringsavtal för avgiftningsverksamhetett i län,ett
Jämtlands län, där missbrukarvården på Frösöhemmet tillnykt-tar emot
rings/ avgiftningsfall från kommunerna i Jämtlands län. Kommunerna
betalar till viss del solidariskt för varandra.
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prenumerations-det följande beskrivs tänkbara utformningarI av
Beskrivningarna bygger påoch försäkringsmodellema för SiS del.

framskisser har tagits inom SiS.som
eller flerakommunenprenumerationssystemI ett reserverar en

försäk-årsavgift plats.plaster för behov och betalar Isina etten per
kanbetalar kommunen årlig premieringssystem t.ex. varaen som

Befolkningsrelaterade avgift tillämpas ikopplad till invånarantalet.
kommunalt samarbete inom andra områden.visst

finansiellt kommunerna betalarBåda modeller stärker SiS attgenom
för kommunerna finns bådei förskott. attraktivaFör att envara

kostnaddygnskostnad. totalaplatsgaranti och minskad Kommunensen
ifrån beläggningsgradbåda modellerna utgår nämligen högrei änen

kommunenModellerna både SiS ochSiS riktmärke 80 procent.av ger
ungdoms- och missbrukarvård. SiSbättre möjligheter planera sinatt

och bordeför ökade beläggningen blir marginella ikostnader den stor
bättre planering. Omutsträckning kunna kompenseras systemengenom

platsutbud, såinförs begränsad del SiS totalakan de bara avavser en
efterfråga Bådaandra kommuner har möjlighet platser.också attatt

efterfrågeneutrala eller hamåste också någorlundasystemen vara
för efterfrågan, eftersom SiSnågon form stegringspärrav av

platsutbud begränsat.är
blirtroligen inte såSiS bedömer administrationen systemenatt av

borde kunnaomfattande, med rimlig volymen. SiSåtminstone en
lämna redovisning till kommuner.administrera dessa och en

följandeexemplifierat prenumerationsmodellen medSiS har
Beräkningen utgår ifrånberäkning missbrukarvården. enom

för %beläggningsnivå 80 %, där vård enligt 4 § LVM 75svarar avav
denna beläggningsgradden totala volymen, eller f.n. platser. Med258

frånvårddygn. Avgiftsintäkten§-platserna 3004 75motsvarar
delfinansieradesblir mkr. hälften platsernakommunerna 143,1 Om av

platser då behövaprenumerationsintäkt skulle 129 engenom en
Platserna står alltidårsintäkt mkr för få finansiering.på 71,6 att samma

öka. Vidförfogande, beläggningsgraden kantill kommunens så att en
kr, eller 300beläggning blir dygnskostnaden 160095 procentav

mindre idag.än
följande beräkningexemplifieratförsäkringsmodellen medSiS har

harungdomsvården och missbrukarvården. Sverigebådesom avser
vårdplatser tillknappt miljoner invånare. Om SiS ställer 9009

förfogande vårdplats invånare. Omutbudet 10 000motsvarar en per
hela avgiften finansieras försäkringen skulle varjeskulle genom

för beloppkommun betala varje 10 O00:e invånare ett motsvararsom
vårdavgifter. avgiftsintäkterdel fakturerade belopp i SiS900 SISen av

uppgår till drygt 700 mkr. beläggning 95En procent enav ge
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genomsnittlig dygnskostnad plats på drygt 2 200 kr ochper en
årskostnad för kommunen plats på knappt 780 000 kr. I SiSper
räkneexemplet kan kommun försäkra sig för eller flera platser.en en
Ett verklighetsnära exemplet borde dock enligt SiS skiljamer t.ex.
mellan missbrukarvård och ungdomsvård.

Försäkringsbeloppet kan också grundersättningsättas medsom en
vårddygnsavgift självrisk. En ungdomsplats idag haren som som en

avgift på 3 500 dygn SiS vid beläggning 80 procentper ger en av en
årlig avgiftsintäkt på drygt 1 mlcr. kommunEn kunde försäkra sigt.ex.

sådan plats för 500 000 kr och betala det resterande beloppetom en
vårddygnsavgift. Denna avgift sådan kunna eftersättassom en en

högre beläggning. Om beläggningen i kalkylen 95 blirär procent
avgiften l 500 kr.

Olika tariffer skulle enligt SiS kunna utformas för olika vårdfonner
så både SiS och den enskilda kommunensatt behov sammanföll.

7.4 Samband mellan avgifter och efter-

frågan på SiS vård

Utredningen har haft i uppdrag att
bedöma vilken grad kommunernasi ansökan och beslut vård0 om
vid SiS påverkasinstitutioner avgifternas storlek och,av om
andra alternativa finansieringsmodeller föreslås, bedömaäven
eventuella förändringar kommunernas efterfråganav av
vårdplatser.

Utredningens har kartlagt olika aktörers på betydelsensyn av
avgiftsnivån för efterfrågan på SiS vård se avsnitt 5.6

Utredningens slutsats kommunernas ansökanår och beslutatt om
vård vid SiS institutioner påverkas i vårt fall indirekt avgiftemasav
storlek. Den direkta priskänsligheten högst för SoL-vården och kanär

lika hög inom den lättare ungdomsvården inom LVM-vården.vara som
Den indirekta effekten prishöjningar formi utbyggnadav av av
kommunala alternativ, både i institutionsvård och i vård,öppenannan
kan högre i missbrukarvården.vara

Det dock svårt skilja priseffekterär deatt ut när grupperna som
behandlas hos SiS successivt blivit svårbehandlade.mer
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avgiftssystemSiSutvecklingFörslag till7.4.1 av

Utredningen attanser
avgifterdifferentieradebetala högre ochbörkommunerna mer0

ungdomsvårdensärskiltutredningsvård, inomför akutvård och
ochvårdbehovför normaltläggas fastminimiavgifter bör0

faktiskadedifferentieringbör finnas tillmöjligheterstörre av
för viss klientkostnaderna en

börenligtomhändertaganden LVMför omedelbaraminimitaxan0
veckor,förslagsvisvårdperiodefter rimlig tresättas en -

efteromhändertaganden upphävsomedelbaraeftersom många
förkostnader SiSoch detta innebärfå dagarbara några stora

bliromhändertagandetmedsyftetoch betyderrelativt attsett
mycket kortaandelhögreuppnå. Tendensensvårt motatt en

Placeringartabellframgår 7.9.vårdtider enligt LVM omav
fjärdedelförunder 1996 och 1997dagar svaradehögst 14 aven

placeringar enligt LVM.alla
medhöjasmissbrukarvården börSoL-vårdför inomTaxan ca0

lO procent.

antalLVM-placerade,förvistelsetiderkortareTabell 7.9 Utvecklingen av
LVM-placeradeoch andel allaplacerade av

199519961997Antal dagar

81 6%12%137134 15%0-7

88 7°/124 11%10%938-14

31 2%2%2523 3%15-21

13 1%51%81%22-28

17%25% 213291258 29%0-28 dagar totalt

26611 158900LVM-placeringarAlla

SiS statistikBearbetning internaKälla: av av

organisationsstrukturSiS7.5

uppdraghar haft iUtredningen att
Överväga ändamålsenligorganisationsstrukturvilken är mestsom0

finansiellaför denmodellerutifrån alternativaför verksamhetSiS
verksamheten.styrningen av
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handlarI princip alternativen för utveckling SiS organisationen av om
ökad regionalisering eller ökad renodling verksamhets-en en av

ungdomsvård och missbrukarvård. SiS har inlettgrenama en egen
organisationsutveckling har drag från båda alternativ.som

valet mellanI SiS modell för organisationsutveckling och hårdareen
form regional struktur det viktigt hur mycket betydelseär att vetaav
institutionschefema fäster vid sin direkta kontakt med ledning,SiS se
tabell inställning7.10. Denna hos institutionschefema talar starkt för
den valda modellen för regional samordning.

Utredningen inga motiv bygga särskild regionalattser upp en
administrativ förorganisation SiS. skulle medföraDet oproportionerligt

kostnader. finnsDäremot goda möjligheter både minskastora att
kostnader och förbättra kvalitet ökat samarbete mellangenom
institutionerna.

Tabell 7.10 Betydelsen den direkta kontakten med SiS ledning förav
uppgiften institutionschef och för utvecklingensom av
institutionens uppdrag

Utan betydelse Mycket viktig
Medel Bortfall 1 2 4 5

ungdomsvård 3,6 1 2 4 10
Missbrukarvård 3,9 0 1 1 3 5
Totalt 3.6 1 3 5 13 11 15

hinder förEtt ökad samverkan dock det bland institutions-är att
cheferna finns skepsis för de verksamheten.mot nyttan egna

Utredningen har frågar institutionschefema inom ochLVU LVM-
vård betydelsen samverkan och administrativ samordning påom av
regional förnivå olika delar verksamheten. Enkätsvarenav
sammanfattas i tabeller och7.11 Svaren7.12. överstiger omdömet 3,0
på endast fråga: IT-stöd inom missbrukarvården. Andra områden dären
samordning ha betydelseviss inom missbrukarvården personaläranses
och administration. ungdomsvårdenInom institutionschefema attanser
samordning och samverkan betydelse för planering ochär störstav
ledning verksamheten, vården, personalfrågor och IT-stödet. Iav
genomsnitt nio 33 ungdomsinstitutioner och 15 LVM-treger av av
institutioner omdömet eller4 5 på dessa frågor.

Skillnaderna mellan missbrukarvård och ungdomsvård kan delvis
spegla olikheter i samarbetsmöjligheter mellan Verksamhetsgrenen
med mycket olika antal institutioner och platser.



Kapitel158 7 SOU 1998:140

Utredningen attanser
SiS nuvarande efterorganisation de förändringar skett under0 som
1998 ändamålsenlig med hänsyn till uppdrag och denSiSär
finansiella styrningen
det särskilt viktigt arbetsmetoderorganisationen och inom SiSär att0
främjar samverkan mellan institutionerna och medverkar till ett
utåtriktat perspektiv i institutionemas arbete.
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Tabell 7.11 Institutionschefernas ungdomsvárden,bedömning, betydelsenav
påsamverkan och administrativ nivåsamordning regional förav

delar den institutionernas arbeteav egna

Utan Mycket
betydelse viktigt

Medel Bortfall 1 2 3 4 5

Planering, ledning 2,8 0 4 11 8 6 4av
verksamheten

Vården 2,9 O 4 8 9 11 1

Samarbete i 2,9 0 5 7 10 9 2
personalfrågor

Administrationen 2,5 0 10 9 5 6 3

lT-stöd 2,7 1 5 9 9 6 3

Fastighetsfrågor 2,2 2 10 8 6 5 2

lnköpsrutiner 2,1 O 12 9 8 4 O

Tabell 7.12 Institutionschefernas missbrukarvården,bedömning, betyd-av
elsen påsamverkan och administrativ samordning regionalav
nivå för delar den institutionernas arbeteav egna

Utan Mycket
betydelse viktigt

Medel Bortfall 1 2 3 4 5

Planering, ledning 2,2 O 6 3 3 O3av
verksamheten

Vården 2,2 O 5 5 2 3 0

Samarbete i 2,8 0 2 2 8 3 0
personalfrågor

Administrationen 2.8 0 3 0 9 3 0

IT-stöd 3,2 0 1 4 4 3 3

Fastighetsfrågor 2,3 1 6 3 2 1 2

lnköpsrutiner 2,3 0 6 4 2 21
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Kommittédirektiv

Översyn Statens institutionsstyrelses Dir-av
1997:113organisationsstruktur, finansiellastyming

verksamheten framtidaoch platsbehovav

Beslut vid regeringssammanträde den oktober2 1997.

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredareEn tillkallas med uppgift göra översynatt en av
Statens institutionsstyrelse vad gäller organisationsstruktur, finansiell

verksamhetenstyrning och framtida platsbehov.av

Behov översynav en

Statens institutionsstyrelse SiS har för planering, ledning ochansvar
drift verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen ochav av

förinstitutioner vård missbrukare LVM-hem. huvudman förSIS ärav
35 särskilda ungdomshem och 19 LVM-hem. Institutionerna år i
huvudsak avsedda för tvångsvård, vilken kan ske vid såväl slutna som

avdelningar. Värden skall enligt lagen 1988:870 vårdöppna om av
missbrukare falli vissa LVM och lagen 1990:52 med särskilda
bestämmelser värd LVU övergå tillså möjligtsnartom av unga som
frivillig värd inom SIS institutioner, alternativt vid andraegna
kommunala eller privata institutioner.

Den värd skall god kvalitet anpassad till desamtsom ges vara av
individuella vårdbehoven. Psykiskt störda ungdomar eller missbrukare,
kvinnliga missbrukare, narkotika- eller blandmissbrukare, starkt
utagerande ungdomar mfl. bör kunna speciellt anpassadgrupper ges
vård vid särskilda enheter eller institutioner. Närhetsprincipen skall
eftersträvas i möjliga utsträckning.största

Verksamheten finansieras dels förfogarde anslag SISgenom som
dels vårdavgifter kommunerna. löver, tas utgenom som av

propositionen 1992/93:61 ändrat huvudmannaskap för vissaom
institutioner inom ungdomsvård och missbrukarvård låg till grundsom
för riksdagens beslut statligt huvudmannaskapet förÖvertagandeom av
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LVM-hemmen och de särskilda ungdomshemmen beräknades att
andel kostnaderna skulle cirka tredjedel för LVM-utgörastatens av en

hemmen och hälften förcirka ungdomshemmen. budgetåretSenaste
svarade SIS anslag för cirka kostnaderna för32 LVM-procent av
hemmen och 46 kostnaderna för ungdomshemmen.procent av

SIS har sedan år fått ökande obalans1994 i ekonomin. Påstarten en
grund kontinuerligt minskad efterfrågan från kommunerna på LVM-av
platser har ekonomiskt underskott uppstått. Intäkter formiett stort av
avgifter har uteblivit samtidigt verksamheten tillanpassningensom av
efterfrågan har varit och förenad med höga avvecklingskostnader.är
Under budgetåret 1995/96 tillsköts kronor tilläggsbudget88 300 000 i
för SIS skulle kunna klara det uppkomna budgetunderskottet. Påatt
grund fortsatt nedgång i kommunernas efterfrågan LVM-värdav en av
uppkommer budgetunderskott under år 1997.ävenett

Före det statliga övertagandet fanns det drygt platser vidl 300
LVM-hem. verksamhetenDå övergick till SiS den april 1994l

knappt LVM-platser, vid halvårsskiftet1 000 antalövertogs ett som
1997 hade minskat till cirka Eftersom efterfrågan fortsätter480 platser.

sjunka genomför enlighet med uppdrag från denSiS, i regeringenatt ett
26 juni ytterligare neddragningar vårdkapaciteten1997, på LVM-av
sidan. Nuvarande pekar på behov cirka 300 platser.ettprognos av

har tilläggsbudgeten föreslagitRegeringen i för år 1997 65 miljoneratt
kronor tillföras för fortsattaskall SiS den omstruktureringen av
missbrukarvården.

Riksrevisionsverket har uppdrag genomförtpå regeringens en
utvärdering verksamhet syfte förutsättningar förSiS i skapaattav
balans mellan efterfrågan verksamhettillgång och inom den SiS årsom
huvudman för. har fokuserats organisatoriska ochRRV:s granskning på
administrativa åtgärder. föreslår vidtar rad åtgärder förRRV SiSatt en

förbättra kostnadseffektiviteten.att
genomförandeplanSiS har påbörjat med anledning vad RRVen av

framför i sin Arbetet inriktas på fem huvudområden:rapport.
Utarbetande strukturplan för och LVU-arbetet.LVM-av en-
Huvudkontorets organisation.-
Samordning administrativaav resurser.-

för samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagar-Former-
organisationer.
Analys kompetens och kompetensutveckling.av-
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Uppdraget

särskildEn utredare skall tillkallas med uppgift göra översynatt en av
Statens institutionsstyrelses verksamhet når det gäller finansiell

och organisationsstruktur.styrning framtida efterfrågan inomDen
missbrukarvärden och ungdomsvården skall bedömas. Utredaren skall

följande:göra
Analysera den finansiella verksamheten ochstyrningen av-
föreslå vilka förändringar bör genomföras så bättreattsom
förutsättningar skapas förbl.a. stabilare långsiktig planering.en
Bedöma målen för verksamhetSiS inom deom ryms-
ekonomiska för närvarande gäller eller det kanramar som om
finnas skål omformulera målen, analysera för- ochatt samt
nackdelar med den nuvarande blandfinansierade modellen och
föreslå alternativa finansieringsmodeller den nuvarandeom
bedöms olämplig.som
Bedöma vilkeni grad kommunernas ansökan och beslut om-
värd vid SiS institutioner påverkas avgifternas storlek och,av

andra alternativa finansieringsmodeller föreslås, ävenom
bedöma eventuella förändringar kommunernas efterfråganav

vårdplatser.av
Bedöma det framtida platsbehovet inom den missbrukarvärd-
och ungdomsvård för.SiSsom ansvarar
Överväga vilken organisationsstruktur är mestsom-
ändamålsenlig för SiS verksamhet utifrån alternativa modeller
för den finansiella styrningen verksamheten.av

Ovri

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter eller organisationer,
bl.a. Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet, arbetar medsom
frågor anknyter till uppdraget.som

Utredaren skall beakta direktivregeringens till samtliga kommittéer
och utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23, redovisaprövaatt att
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisaatt
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 redovisasamt att
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.



Bilaga164 1 SOU 1998:140

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa uppdraget till den aprilregeringen 1senast
1998.
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