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2018-01-17 1-14

Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr 2018/12-700  SN

Information från socialchef 2018.

- Förvaltningen arbetar med att hitta hemmaplanslösningar.

- Förvaltningen har ett stort behov av att se över lokalförsörjningsplanen.

- Den 12 februari ska det ekonomiska bokslutet för 2017 vara klart.

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________
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Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2017/37-792  SN

Budget 2018

Sammanfattning av ärendet
Budgeten för 2018 fördelas utifrån åtta olika verksamhetsområden. I tabellen 
nedan visas budgeten för 2017, budgeten för 2018 samt förändringar mellan 
åren. 

Beslutsunderlag

Total budget per verksam-
het

Budget Budget Förändring
(tkr) 2017 2018 2017-2018 Anteckning

Centralt 15 895 18 105 2 210

Äldreomsorgens Kvalitetspris (10 tkr). En 
omfördelning av kostnader för verksamhetschefer, 
arbetskläder och system inom budgetramen gör att 
budgeten centralt ökar.  

Bemanningsenhet
en 2 259 1 399 -860 Budget för vikarier fördelas ut på enheterna vilket 

minskar budgeten för verksamheten.

Hälso- och 
sjukvård 23 337 24 076 739

Utökning av en chefstjänst enligt budgetäskande. 
Budgeten för hjälpmedel har höjts inom ramen för 
ökade intäkter.

Särskilt boende 74 372 76 441 2 069

Utökning av två chefstjänster enligt budgetäskande. 
Utökad budget för intäkter. Utökad budget för 
förbrukningsmaterial samt utökning av 0,5 tjänst 
biståndshandläggare. Kostnad för arbetskläder är 
flyttad till centralt. Budgeten för kost har ökat i och 
med en ny fördelning mellan UN och SN.

Hemtjänst 70 822 71 797 975

Budgeten ökar på grund av kostnder för obekväm 
arbetstid (OB). Utökning av 0,5 tjänst 
biståndshandläggare. Ökat kringtid i 
resursfördelningsmodellen. Budget för larm har höjts 
för att motsvara behovet. Ökat öppettiderna med en 
dag på social verksamhet i Löttorp.

Omsorgen om 
funktionsnedsatta 62 290 62 842 552

Utökning av en chefstjänst enligt budgetäskande. 
Ökning 0,7 tjänst till boendestödet pga ökade 
öppettider. Personlig assistans (SFB) ökat med en 
tjänst på grund av utökat beslut. 

Individ- och 
familjeomsorg 21 821 28 009 6 189

Budgeten har ökat på grund av ramökning för 
placeringar inför 2018. Budgeten har ökat med en 
utredningslägenhet samt två tjänster 
familjebehandlare. 

Ensamkommande 
barn och unga 0 0 0 Intäkterna från Migrationsverket matchar 

verksamhetens kostnad. 
Total budget 270 796 282 669 11 874 

Ramökningar för 2018
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Utdragsbestyrkande

(tkr) Ramökning Anteckning

Äldreomsorgens kvalitetspris 10 Budget Äldreomsorgens kvalitetspris

Delaktiga och närvarande chefer, 
4,0 tjänst 2 600

Fördelas mellan hälso- och sjukvård en tjänst, 
särskilt boende två tjänst och omsorgen om 
funktionsnedsatta en tjänst.

Rätt till heltid, ta bort delade turer. 1 000 Budgeten för rätt till heltid, ta bort delade turer

Förstärkning för  
placeringskostnader 6 000

Förstärkning för att täcka placeringskostnader 
fördelas mellan barn och familj, missbruk samt 
vård av vuxna.

Utredningslägenhet samt 2,0 
tjänst familjebehandlare IFO 1 040

Budget för hyra samt driftkostnader för 
utredningslägenhet samt 2,0 tjänst för att kunna 
hantera hemmaplanslösningar.

Total ramökning 10 650 

Utmaningar för 2018

Poster som inte inryms i budget

(tkr) Anledning Belopp Kommentar

Centralt Tjänsten personligt 
ombud  samt 0,5 tjänst 430

Tjänsten personligt ombud köps in från Nybro 
kommun då detta inte finns i egen regi. Täckning 
för 0,5 tjänst inom anhörigstödet saknas.

OFN SFB-beslut som 
övergått i LSS-beslut 960

Ett personligt assistansärende har övergått från 
att till stor del finansieras av Försäkringskassan 
vilket medför en högre kostnad för kommunen då 
behovet kvarstår.

OFN Tillkommet externt LSS-
beslut 1 200 Ett tillkommet assistansärende som inte ryms 

inom budget.

OFN 3,86 tjänster inom 
gruppbostäderna. 1 600 Ökning av tjänster beror på ökad vårdtyngd.

OFN Tillkomna 
placeringskostnader. 1 500 Tillkomna placeringskostnader som inte ryms 

inom budget.

IFO Försörjningsstöd 1 100
Försörjningsstödet har ökat och förväntas 
fortsätta öka, detta finns det ingen täckning för 
under 2018.

IFO Placeringskostnader 7 000 Tillkomna placeringskostnader som inte ryms 
inom budget.

IFO Familjehemsplaceringar 600 Ökade kostnader för familjehemsplaceringar.

Total 14 390 

I tabellen ovan visas de poster som inte inryms i budget 2018 men som kom-
mer belasta verksamheterna. 
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Inom centralt saknas täckning för tjänsten personligt ombud som köps in från 
Nybro kommun då denna tjänst inte kan tillgodoses inom egen regi.

För omsorgen om funktionsnedsatta (OFN) saknas täckning för två tillkomna 
assistansärenden, två tillkomna placeringar samt den merkostnad det inne-
bär för verksamheten där ett assistansärende fått avslag från Försäkrings-
kassan och övergått i ett LSS-beslut i kommunal regi. Dessa kostnader är 
lagstyrda och därmed svåra att påverka. Det finns även behov av fler tjänster 
inom gruppbostadsverksamheten då vårdtyngden ökat. 

Individ och familjeomsorgens (IFO) verksamhet har haft höga kostnader för 
försörjningsstöd under 2017, något som förväntas fortsätta under 2018. Me-
del saknas för att täcka detta och budgeterad nivå för försörjningsstöd är 
samma som 2017. Även täckning för ökade kostnader för familjehemsplace-
ringar saknas. Gällande placeringskostnader inom främst barn- och familj 
samt missbruk så saknas täckning för tillkomna placeringar under 2017 som 
förväntas fortsätta under 2018.

Ärende/bedömning
Budgetramen för socialförvaltningen är antagen av kommunfullmäktige. Utef-
ter de förutsättningar som getts har budgeten fördelats mellan de olika verk-
samheterna. Detta arbete har gjorts av förvaltningschef, verksamhetschefer 
och enhetschefer tillsammans med ekonomiavdelningen.

Utmaningarna för 2018 är de poster som inte inryms i budgetramen men som 
kommer belasta verksamheten.

Konsekvensanalys
I slutet av 2017 presenterades en åtgärdsplan för förvaltningens underskott. 
Åtgärdsplanen beskriver hur varje verksamhet ska arbeta framåt för att mins-
ka underskott och ha en budget i balans. En ny månadsuppföljning där en-
hetschefer och verksamhetschefer är mer delaktiga i analys av avvikelse in-
förs 2018. Månadsuppföljningen ger en bättre insikt i det ekonomiska läget 
per verksamhet samt medför ett aktivt arbete med åtgärder för att uppnå bud-
get i balans. För hemtjänstverksamheten finns en resursfördelningsmodell 
som fördelar resurser utefter biståndsbedömd tid. Under 2018 kommer en re-
sursfördelningsmodell att arbetas fram för gruppbostadsverksamheten inom 
OFN. Resursfördelningsmodellerna ger möjligheten att styra verksamheten 
och kostnaden utifrån vad verksamheten bör kosta.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

a t t anta budgeten enligt fördelningen. 

a t t ge Anna Hasselbom Trofast, socialchef i uppdrag att ta fram förslag 
på hur underskott ska hanteras.

_____________________________
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 SOCIALFÖRVALTNING

Anna Hasselbom Trofast, 0485-880 90
anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Konsultkostnad Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Sammanfattning av ärendet
Individ och familjeomsorgen har höga kostnader för konsulter vilket pågått 
en längre tid. Inför framtida arbete gäller det att fokusera på att styra om 
resurserna och arbeta med utredning och behandling på hemmaplan i större 
utsträckning. Konsulter är anställa efter beslut som är fattade på 
socialnämnden på grund av arbetsbelastning på individ- och 
familjeomsorgen. Förvaltningen ser redan nu att konsulterna kommer kosta 
1 945 968 kr under år 2018. 

Konsulterna kommer att fasas ut under våren och de slutar i ordningen 22 
mars, 12 april, 13 maj och 15 maj. 

Ärendet
Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och resurser 
styrdes om från verksamheten inom IFO. Ordinarie tillsvidareanställda 
socialsekreterare gick över till att stärka upp bemanningen inom utredning 
och handläggning för ensamkommande flyktingbarn och unga. 

Missbrukstjänsten har under samma period delvis inte varit tillsatt på grund 
av föräldraledighet och att det har varit svårt att rekrytera socialsekreterare. 

Borgholms kommun har svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna då 
socionomerna är eftertraktade och det är stor konkurrens om arbetskraften. 
Eftersom tjänsterna inte har varit tillsatta så har konsulter anlitats för att 
förhandsbedöma och utreda inkomna orosanmälningar en kostnad på totalt 
1 945 968 kr under 2018. Inom missbruk så har konsekvensen blivit att 
placeringarna har ökat.    

Plan för att inte behöva ta in fler konsulter

Socialförvaltningen har jobbat hårt med att anställa vakanta tjänster. Det har 
varit svårt men i mitten av mars 2018 börjar tre ny socialsekreterare. Detta 
för att två socialsekreterer har slutat i december och januari och det är en 
vakant plats inom försörjningsstöd. 
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Sida
2(2)

Just nu pågår rekrytering till missbrukshandläggartjänsten samt ytterligare 
en handläggare inom försörjningsstöd. 

Inom Barn och familj kommer det från april finns en plan med en extra 
socialsekretrare på timmar som då kan stötta upp i de olika enheterna om 
arbetsbelastningen skulle vara hög eller om någon bli sjukskriven. 

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef

Beatrice Solhjort
T.f. verksamhetschef IFO/EKB
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Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2018/11-792  SN

Konsultkostnader för Individ- och familjeomsorgen 2018.

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorgen har höga kostnader konsulter vilket pågått en 
längre tid. Inför framtida arbete gäller det att fokusera på att styra om resur-
serna och arbeta med utredning och behandling på hemmaplan i större ut-
sträckning. Dessa konsulter är anställa efter beslut som är fattade på social-
nämnden på grund av arbetsbelastning på individ och familjeomsorgen. För-
valtningen ser redan nu att konsulterna kommer kosta 1 945 968 kr under 
2018. 

Ärendet
Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes 
om resurser från verksamheten inom IFO. Ordinarie tillsvidareanställda soci-
alsekreterare gick över till att stärka upp bemanningen inom utredning och 
handläggning för ensamkommande flyktingbarn- och unga. 

Missbrukstjänsten har under samma period delvis inte varit tillsatt på grund 
av föräldraledighet och därmed svårt att rekrytera socialsekreterare. 

Borgholms kommun har svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna då socio-
nomerna är eftertraktade och det är stor konkurrens om arbetskraften. Ef-
tersom tjänsterna inte har varit tillsatta så har konsulter anlitats för att för-
handsbedöma och utreda inkomna orosanmälningar en kostnad på totalt 
1 945 968 kr under 2018. Inom missbruk så har konsekvensen blivit att pla-
ceringarna har ökat.    

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t lämna över informationen till socialnämnden.

_____________________________
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 SOCIALFÖRVALTNING

Individ- och Familjeomsorg
Beatrice Solhjort, 0485-884 21
beatrice.solhjort@borgholm.se

Socialförvaltningens behov av lägenheter

Förslag till beslut
- Att Socialnämnden påtalar behovet av lägenheter inom 

Socialförvaltningen till Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ser idag stora behov av fler lägenheter inom flera 
verksamheter. Behovet av lägenheter är stort redan nu och prognosen är att 
behovet kommer öka de kommande tre åren. 

Beslutsunderlag
Nuvarande verksamheters situation. 

Ärende/bedömning
Socialförvaltningen har flera verksamheter som konstant är i behov av 
lägenheter till brukare/klienter. De verksamheter som idag har störst behov 
av lägenheter är: 

 OFN, Omsorgen om funktionsnedsatta. 

o En servicebostad består av ett antal lägenheter belägna intill 
varandra och gemensamma utrymmen där det även finns 
personal att tillgå för brukarna. Alla servicebostäder i 
Borgholms kommun är idag bebodda och ett utrymme bör 
finnas då det kontinuerligt fattas nya beslut om 
servicebostad. 

 IFO, Individ och familjeomsorgen. 

o Klienter som har svårt att få bostäder på egen hand t.ex. pga. 
skulder/betalningsanmärkningar eller misskötsamhet m.m. är 
i behov av så kallade socialt kontrakt via Socialförvaltningen. 
Socialförvaltningen har på grund av lägenhetsbrist, tvingats 
hyra lägenheter av oseriösa hyresvärdar. 

o Ungdomar som behöver en lägenhet då det inte är möjligt för 
dem att bo kvar i sina hemförhållanden. 

o Vuxna som behöver skyddat boende.
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 EKB; Ensamkommande.

o  Idag finns det 27 ungdomar på Borgholms stödboende. Det 
finns ett stort behov av fler utslusslägenheter där 
ungdomarna kan flytta ut och aktivt arbeta med att bli 
självständiga. Fler ungdomar är aktuella att flytta till 
stödboendet som nu är fullt. 

Konsekvensanalys
Om inte fler bostäder finns till hands för Socialförvaltningen riskerar OFN att 
behöva göra externa placeringar, alternativ fatta beslut om mer gynnande 
insatser. Det skulle kunna innebära att biståndshandläggarna tvingas fatta 
beslut om gruppbostad istället för servicebostad vilket kan hämma 
individens utveckling och självständighet. Att brukare placeras externt kan 
upplevas vara negativt då personen tvingas flytta från sin hemort. Det är 
även väldigt kostsamt att externplacera. Om inte Socialförvaltningen 
verkställer beslut i tid kan IVO, inspektion för vård och omsorg, ansöka om 
utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten, så kallat vite.  

Vid bostadsbrist inom individ och familjeomsorgen kan konsekvensen bli att 
Socialförvaltningen tvingas att fortsätta hyra av oseriösa hyresvärdar samt 
att de klienter som behöver hjälp inte kan få den hjälpen de behöver och vi 
får hemlösa i kommunen. Barnfamiljer och vuxna blir lidande av bristfälliga 
lösningar vilket kan skapa psykisk ohälsa. 

Flera klienter löser sina boenden under vinterhalvåret men blir bostadslösa 
under sommarmånaderna då privata hyresvärdar vill hyra ut sina bostäder 
till sommargäster istället.  

Stödboendet för ungdomar har en boendekedja där de allt eftersom de 
mognar ska få ta eget ansvar för att nå målet att bli en mogen vuxen 
medborgare i samhället. De flyttar från ”inne” på stödboendet ut i 
träningslägenheter och sedan som sista steg till egna utslusslägenheter. 
Idag stoppas kedjan. Socialförvaltningen hade kunnat utveckla 
stödboendeformen att inkludera fler ungdomar som idag har annan 
placering om det funnits boendelösningar för de som är redo att flytta ut i 
egna lägenheter. 

Att kommunen inte har något kommunalt bostadsbolag genererar att fler 
vänder sig till Vuxenavdelningen för att få hjälp att skaffa bostad då det är 
stora svårigheter idag att få ett boende i vår kommun. Vidare mister 
Borgholms kommun medborgare och resurser då en del väljer att flytta till 
andra kommuner när boendelösning inte finns samt att kommunen inte får 
inflyttningar i samma takt.  

Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef IFO/EKB

Johanna Karlsson
T.f Verksamhetschef OFN
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Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 2018/10-730  SN

Behov av servicelägenheter inom LSS

Borgholms kommun äger bostadsrätter som hyrs ut i andra hand till våra bru-
kare inom LSS. Det finns ytterligare behov av lägenheter till brukare och soci-
alförvaltningen önskar en dialog med kommunstyrelsen innan lägenheter 
som ägs av Borgholms kommun säljs av. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t påtala socialförvaltningens behov av lägenheter till kommunstyrelsen. 

_____________________________

12



UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-17 1-14

Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2017/119-705  SN

Svar på inkommen § 6 6 a AML från fackförbundet kommunal gällande 
vikarietillsättning och bemanningssituationen inom OFN.

Johanna Karlsson, tf verksamhetschef OFN redovisar idag det svar som skic-
kats till kommunal gällande § 6 6 a AML.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________
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 KOM M UNLEDNING

Personalavdelningen
Monika Nordh Cangemark, 0485-886 29
monika.nordhcangemark@borgholm.se

Heltid som norm - handlingsplan

Bakgrund
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit 
överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. 

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver 
välfärdssektorn erbjuda attraktiva anställningar. Heltid som norm kan i 
förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda 
till ökad jämställdhet. 

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning 
och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning 
än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler 
klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva 
effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och 
jämställdhet. 

SKL och Kommunal är överens om tre mål: 

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.

2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.

3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika 
anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

Politiska beslut i Borgholms kommun

Socialnämnden har beslutat att ge verksamhetschef för äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvården i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar 
fram en handlingsplan för heltid som norm (se protokoll från 
sammanträdesdatum 2017-05-29).

Arbetsgivaren ska planera för heltid

Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar 
heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan 
Kommunal och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en 
sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
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En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017. 
Planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Den ska stämmas 
av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera som 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 

De centrala parterna rekommenderar att arbetsgivaren och Kommunal tar 
fram planen tillsammans, exempelvis i en partsgemensam arbetsgrupp. 
Planen ska omfatta Kommunals avtalsområde, men självklart är det 
önskvärt att hela organisationen strävar efter att bli en heltidsorganisation.

Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig

Planen ska vara ändamålsenlig och långsiktig. Därför är det viktigt att 
följande områden är genomgångna och väl omhändertagna när en 
heltidsorganisation ska införas. 

1. Nulägesanalys

2. Rekryteringsbehov

3. Organisation och bemanning

4. Arbetstider och arbetsmiljö

5. Delaktighet

6. Beslut och avtal

7. Mål

Arbetsgrupp för socialförvaltningen

Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO

Johanna Karlsson, verksamhetschef OFN

Ewa Resman, projektledare/enhetschef bemanningsenheten

Kerstin Mösch Magnusson, enhetschef ÄO

Cecilia Johansson, enhetchef OFN

Cecilia Johnsson Laneborg, Kommunal

Monika Nordh Cangemark, HR-specialist

Styrgrupp för socialförvaltningen

Gunilla Johansson, ordförande socialnämnden

Anna Hasselbom Trofast, förvaltningschef socialförvaltningen

Ann Nilsson, HR-chef
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Nulägesanalys

Kartläggning av nuläget i socialförvaltningen
I följande avsnitt redovisas nuläget utifrån anställningsform, 
sysselsättningsgrad, fyllnads- och övertid samt frånvaro. För att få en mer 
rättvisande bild redovisas minst två olika månader. 

Utifrån resultatet av kartläggningen görs en analys som utgör grunden för 
handlingsplanen.

Anställningsform

Tid Socialförv. OFN ÄO

Antal/åa Antal/åa Antal/åa

Tillsvidareanställda 161231 530/453 91/82,3 297/239,2

Månadsavlönade 170331 554/471,9 93/85,2 315/253,9

Visstidsanställda 161231 40/32,3 3/2,2 30/23,5

Månadsavlönade 170331 27/21,4 5/4 17/13

Visstidsanställda Dec 16 /68,3 /17,33 /40,7

Timavlönade Mar 17 /64,2 /16,6 /38,8

Under december 2016 utförde de månadsavlönade inom socialförvaltningen ca 
86,5 procent av den arbetade tiden. Resterande ca 13,5 % utförs av timavlönade. 
Motsvarande siffror mars 2017 är ca 89 % respektive ca 11 %

Sysselsättningsgrad

Tid Socialförv OFN ÄO

Heltidsanställda 161231 186, 35,1% 49, 53,8% 37, 12,5%

Deltidsanställda
75-99% 276, 52,1% 28, 30,8%    214, 72% 

Deltidsanställda 68, 12,8% 14, 15,4%   46, 15,5% 
1-74%

Heltidsanställda 170331 184, 33,2% 48, 50,5%   38, 12,1% 

Deltidsanställda 298, 53,8% 32, 33,7% 227, 72,1% 
75-99%

Deltidsanställda 72, 13% 15, 15,8% 5015,9% 
1-74%
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Fyllnads- och övertid

OFN ÄO Socialförv

Fyllnadstid Tim/åa

161201-161231 288,3/2,0 975,6/6,9 1340/9,5

710101-170131 188,3/1,3 998,3/7 1252,9/8,8

170201-170228 189,6/1,3 959,6/6,8 1230,8/8,7

170301-170331 257,8/1,8 1182,1/8,3 1499/10,6

Övertid Tim/åa

161201-161231 202,2/1,4 366,6/2,6 675,4/4,8

170101-170131 192,6/1,4 404,2/2,9 743/5,2

170201-170228 190,4/1,3 437/3 738/5,2

170301-170331 149/1 328,9/2,3 605,8/4,3

Frånvaro

OFN ÄO Socialförv

170201-170228 Tim/åa

Total frånvaro 2914/20,6 9096/64,2 16460/116,2

Varav sjuk 1774/10,8 4322/30,5 8184/57,8

170301-070331

Total frånvaro 3272/23,1 10555/74,5 17321/122,3

Varav sjuk 1842/13,0 5013/35,4 8243/58,2

Årsarbetare antal timmar per år = 1700, årsarbetare antal timmar per 
månad = 1700/12 = 141,67

Rekryteringsbehov
I rekryteringsprognosen har inte hänsyn tagits till demografiska förändringar 
eller om vissa verksamheter har fel bemanning.

2017 2018 2019 2020 2021

Socialförv 9+20 2+20 22+20 24+20 17+20

OFN 4+5 +5 4+5 6+5 4+5

ÄO 3+10 2+10 15+10 15+10 7+10

Antal kommande pensionsavgångar + genomsnittligt antal avgångar de 
senaste åren (exkl. pensionsavgångar)

Rekryteringsbehovet minskar om fler arbetar heltid
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Ekonomi
I dag arbetar, inom Kommunals avtalsområde, 96 av 453 medarbetare 
heltid, dvs. 21,2 %. 

Om samtliga tillsvidareanställda medarbetare, inom Kommunals 
avtalsområde, som arbetar deltid per den 3 oktober 2017 skulle välja att 
arbeta heltid skulle antal årsarbetare öka med 76. Detta skulle innebära en 
lönekostnadsökning med 30,8 miljoner kronor (inkl. PO, exkl. 
semesterersättning, ev. OB och jourersättning). 

Mot det kan ställas kostnader för fyllnadstid, övertid och timlön. 

Nedanstående kostnader är inte uppräknade med 2017 års löneökning 
(2,62 %).

Totalt arbetad tid inom OFN 167 120 timmar, inom ÄO 490 595 timmar 
(totalt 657 715 timmar)

Antal timmar (timavl.) Kostnad inkl. PO % av all arbetad tid

Arbetade timmar jan-dec 2016 (avtal enligt allmänna bestämmelser AB)
OFN
32 663 5 808 942 kr 19,54 % 

ÄO 
91 223 15 520 754 kr 18,59 % 

Totalt
123 886 21 329 696 kr 18,84 % 

Fyllnadstid jan-dec 2016 (avtal enligt AB)
OFN  
2 969 606 320 kr 1,78 % 

ÄO  
11 384 2 599 954 kr 2,32 % 

Totalt
14 353 3 206 274 kr 2,18 % 

Övertid jan-dec 2016 (avtal AB)
OFN 2 866 1 156 335 kr 1,71 % 

ÄO 5 261 2 200 238 kr 1,07 % 

Totalt
8 127 3 356 573 kr 1,24 % 
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Analys
Kartläggningen av nuläget visar att socialförvaltningen i Borgholms kommun 
står inför stora rekryteringsbehov de närmaste åren. Svårigheterna att 
rekrytera medarbetare med rätt kompetens har blivit märkbar de senaste 
åren, liksom för många andra kommuner i landet. Statistiken ovan visar att 
en stor del av socialförvaltningens medarbetare arbetar deltid. Om fler 
arbetade heltid eller fler timmar än i dag skulle rekryteringsbehovet minska.

Det räcker inte att öka antalet medarbetare som har en heltidsanställning 
utan fler måste också arbeta heltid. Viktigt i sammanhanget är att se över 
organisation och planering eftersom brukarnas behov ofta är ojämnt 
fördelade över dygnet. Arbetet med ”heltid som norm” förutsätter delaktighet 
med medarbetarna inom berörda verksamheter – att våga tänka nytt och 
kreativt för att få schemaläggning och heltid att fungera fullt ut. 
Förutsättningen är att jobba effektivt med disponibel tid för att inte 
kostnaderna ska öka. Vidare är det viktigt med delaktighet utifrån 
arbetsmiljöperspektivet, dvs. att minimera risker och arbeta för hälsosamma 
scheman. 
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Handlingsplan socialförvaltningen

Organisation, bemanning, arbetstider och arbetsmiljö
För att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning, hälsosamma schema och 
sammanhållen arbetstid kommer frågeställningar att tas fram tillsammans 
med äldregruppen inom Äldreomsorgen, nätverksgruppen inom OFN samt 
skyddsombud. Strävan är sammanhållen arbetstid, dvs. ej delade turer.

När: Påbörjas i januari 2018

Var: Särskilda möten med äldregruppen, nätverksgruppen inom OFN och 
skyddsombud

Ansvarig: Projektledare heltid som norm

Klart: Februari månads utgång

För att arbetsmiljöfrågorna ska bli en naturlig del i arbetet med heltid som 
norm, beaktas de utifrån ”risk och frisk” under varje frågeställning enligt 
ovan och dokumenteras i blanketten ”riskbedömning och handlingsplan”.

När: Arbetsplatsträffar (APT)

Ansvarig: Enhetschef

Klart: Löpande

Utbildning i hälsosamma scheman för chefer, planerare/schemaansvariga 
kommer att genomföras. 

När: Våren 2018

Ansvarig: Projektledare

Klart: Innan juni månads utgång

Utbildning i bemanningsgrafer för chefer kommer att genomföras

När: Våren 2018

Ansvarig: Projektledare

Klart: Innan juni månads utgång

För att fler ska arbeta heltid måste arbetet med bemanning utvecklas, varför 
förutsättningar och ramverk ska arbetas fram. 

När: Hösten 2017

Ansvarig: Projektgrupp

Klart: December 2017
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Bemanning vid frånvaro är i dag delvis organiserad under 
bemanningsenheten. Enheten kommer fortsatt att vara central i 
organiseringen vid frånvaro. Organisation och riktlinjer för detta behöver 
utvecklas för att möta behovet när fler ska arbeta heltid.  

När: 2018

Ansvarig: Enhetschef för bemanningsenheten

Klart: December 2018  

Information och delaktighet
För att övergången till heltid som norm ska bli framgångsrikt är information 
och delaktighet en förutsättning.  

Övergripande, såväl som mer omfattande, informationsmaterial kring heltid 
som norm tas fram.

Start: Juni 2017
Ansvarig: Arbetsgruppen för heltid som norm
Klart: Oktober 2017

Information ges till enhetschefer samt arbetsplats-/skyddsombud inom 
Kommunals avtalsområde.

När: November 2017
Var: Ledningsgruppsmöten inom ÄO och OFN
Ansvarig: Projektledare
Klart: November månads utgång

Övergripande information ges till medarbetarna utifrån framtaget 
informationsmaterial.

När: December 2017
Var: APT
Ansvarig: Enhetschefen
Klart: December månads utgång
av enhetschef på APT i december.

Fördjupad information samt diskussionsmaterial ges till medarbetarna. APT 
är ett naturligt forum där heltid som norm ska vara en stående punkt på 
agendan. Äldregrupp, projektledare, skyddsombud, nätverksgruppen inom 
OFN är en resurs.

När: Påbörjas i januari 2018
Var: APT
Ansvarig: Projektledare och enhetschef
Klart: Information klar i mars 2018 och därefter ständig punkt på APT
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Ekonomi
Budgetera för heltid som norm enligt budgetprocess i Borgholms kommun.

När: Inför budget 2019
Ansvarig: Förvaltningschef

Beslut och avtal

Socialnämnden
Socialnämnden har beslutat att ge verksamhetschef för äldreomsorgen och 
hälso- och sjukvården i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar 
fram en handlingsplan för heltid som norm (se protokoll från 
sammanträdesdatum 2017-05-29).

Kommunfullmäktige
Beslut om heltid som norm i Borgholms Kommun och dess bolag fattas 
2017-12-18.

Lokalt kollektivavtal
Utifrån behov av reglering arbetar HR-chef och Kommunal med lokalt 
kollektivavtal.

Mål 2019-2020
Vad: Sammanhållen arbetstid
Mättal: Antal delade turer får ej överstiga en per person under en fyra-
veckorsperiod. 
Hur: Antal delade turer i TimeCare

Vad: Medarbetare som arbetar heltid
Mättal: Antal medarbetare som arbetar heltid ska uppgå till 60 %
Hur: Rapporter i löneportalen

Vad: Minskad sjukfrånvaro
Mättal: Sjukfrånvaron får ej överstiga 7 % av arbetstiden
Hur: Rapporter i löneportalen

Vad: Kontinuitet
Mättal: Kontinuiteten ska ej överstiga 12 personal per 14 dagar (ÄO)
Hur: Rapporter i LapsCare/TimeCare

Vad: Minskad fyllnadstid
Mättal: Fyllnadstiden ska minska med 80 % jämfört med 2018
Hur: Rapporter i löneportalen

Vad: Minskad övertid
Mättal: Övertiden ska minska med 90 % jämfört med 2018
Hur: Rapporter i löneportalen
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Vad: Minskat antal timmar (timavlöning)
Mättal: Antal timmar (timavlöning) ska minska med 70 % jämfört med 2018
Hur: Rapporter i löneportalen

Uppföljning årligen fram till 2021-05-31
Handlingsplan 
Riskbedömning och handlingsplan
Mål

Stöd
Äldregrupp inom äldreomsorgen
Nätverksgruppen inom OFN
Skyddsombud
Arbetsgruppen – heltid som norm

Övrigt
Dela goda exempel såsom
Ambassadörer – chefer och medarbetare utifrån positiva upplevelser av 
hälsosamma scheman och av att arbeta på flera arbetsplatser
Positiv verkan av heltid som norm, såsom påverkan av pension, SGI, 
jämställdhet.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-17 1-14

Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 2017/51-730  SN

Heltid som norm, handlingsplan

Anna Hasselbom Trofast, socialchef och Johanna Karlsson, tf verksamhets-
chef redovisar en handlingsplan över heltid som norm.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

a t t anta redovisad handlingsplan.

_____________________________
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-17 1-14

Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2018/2-705  SN

Svar på inkommen begäran om arbetsrättsliga åtgärder enl. 6 6 a AML 
från fackförbundet kommunal gällande undermåliga lokaler för hem-
tjänsten i Köpingsvik.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar svar gällande undermåliga lo-
kaler för hemtjänsten i Köpingsvik.

”Sammanfattning av ärendet
Efter skyddsronder för baspersonal samt hälso-och sjukvårdens personal har 
följande åtgärder gjorts:

170125: Tjänsteskrivelse till nämnden med förslaget att Maria Drott får un-
dersöka möjligheterna att hitta bättre lokaler till hemtjänsten samt hälso-och 
sjukvården i mellersta området.

170315: Sjuksköterskorna erbjuds lokaler på Ekbacka, efter att en riskbe-
dömning gjorts. Sjuksköterskorna valde att stanna kvar i nuvarande lokaler 
då risken för att förlora samarbetet med hemtjänstgruppen upplevdes stor. 
En arbetsgrupp bestående av arbetsplatsombud, enhetschef samt verksam-
hetschef bildas i mellersta området för planering inför eventuell flytt.

171010: Kommunstyrelsens arbetsutskott avslutar ärendet, KSAU 171010 § 
346 med förslag till att använda gamla hälsocentralens lokaler till hemtjänst 
mellersta.

180109: Maria Drott lyfter ärendet med KSAU ytterligare en gång och svar in-
väntas.

Beslutsunderlag
Skyddsrondsprotokollet från hemtjänsten i mellersta visar på stora brister i 
arbetsmiljön.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t fortsätta arbetet med att flytta hemtjänstens personalgrupp i Köpings-
vik till Borgholm under förutsättning av plan två på Ekbacka renove-
ras.

_____________________________
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Inledning
Sällan tidigare har vi haft tillgång och möjlighet att utnyttja tekniken att behandla och 
använda informations- och kommunikationsteknik som vi har idag. Denna strategi kommer 
belysa arbetet runt e-Hälsa. Både inom socialförvaltningen i Borgholms kommun samt det 
regionala samarbetet. 

Bakgrund  
Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande: äldreomsorg, 
kommunens hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, 
ensamkommande flyktingbarn samt en administrativ enhet. Borgholms kommun verkar för att 
äldre människor ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och 
med respekt för deras självbestämmande och integritet. Därför ska människor ges möjlighet 
att bo kvar i sina hem, även om detta medför att det uppstår ett stort behov av vård och 
omsorg. Så här beskriver vi i Borgholms kommun vår Värdegrund (borgholm.se) på vår 
webbsida. 
”Värdegrunden är en självklar bas i all vår verksamhet. Värdegrunden talar om hur vi 
bemöter varandra och hur vi vill bli bemötta. Socialtjänstens insatser utgår från vår 
värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt, trygghet och meningsfullhet. Vår 
målsättning är att medborgarna, som bor eller vistas viss tid av året i Borgholms 
kommun i behov av våra insatser, ges en trygg och meningsfull vardag. Stöd-, vård- 
och omsorgsinsatser ska ges med ett respektfullt bemötande, utifrån den enskildes 
behov och förutsättningar, för bibehållen integritet och värdighet. Den enskilde ska 
vara delaktig i beslut som gäller stöd-, vård- och omsorgsinsatser för att så långt det 
är möjligt kunna ta ansvar för sitt eget liv. Den enskilde ska även ges möjlighet till 
inflytande och delaktighet i samhället.”
Regeringen och SKL har gemensamt tagit fram ”Vision e-Hälsa 2025 (vision)”. Visionen lyder 
enligt följande: 
”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och
e–hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik 
hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och 
delaktighet i samhällslivet.”
För att förverkliga visionen har regering och SKL en gemensam tagit fram en ”Handlingsplan 
för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025 (handlingsplan)”. Handlingsplanen 
konkretiserar hur arbetet mot visionen ska bedrivas under perioden 2017–2019 samt pekar 
ut 3 insatsområden som utgör betydelsefulla grundförutsättningar för en högre takt i e-
hälsoutvecklingen. 
Regelverk

- Ska tillgodose kvalitet och effektivitet samt behov av integritets- och säkerhetsskydd 
Enhetligare begreppsanvändning 
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- Möjliggör informationsutbyte genom användning av enhetliga termer och strukturer 
för att säkerställa kvalitet och säkerhet

Standarder 
- Ger bättre förutsättning för att tekniskt kunna utbytta information med kvalitet och 

säkerhet. Den kan t.ex. handla om nationella specifikationer och tjänster för 
behörighet eller processer.

Regionalt finns Regionförbundets ”Digital Agenda för Kalmar län (digital agenda)”, med en 
plan för hur Kalmar län under åren 2015–2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på 
bästa sätt.

Begrepp (termbank)

Det finns begrepp och termer som används i arbetet. För att enklare förstå dessa och för att 
dessa inte ska misstolkas eller missbrukas både internt och externt redovisas här en 
beskrivning av olika begrep. Begreppen är hämtade hur socialstyrelsens termbank och ska 
underlätta förståelsen av dessa.
E-hälsa

- Socialstyrelsens definition av e-Hälsa är "att använda digitala verktyg och utbyta 
information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa, vilket i princip innebär allt från 
telefoni och mail till digitala blodtrycksmätare och journalföring på dator. 

Digitalisering
- Digitalisering avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från 

analog till digital representation av information.
Digitala verktyg 

- Är ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska verktyg som används som 
hjälpmedel. Digitala verktyg omfattar allt från en dator och dess program till olika 
tekniska apparater som till exempel surfplatta, smartmobil, en app, kamera, 
webbtjänst och projektor.

Välfärdsteknologi
- Kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, 

delaktighet och självständighet dvs. kunskapen om välfärdsteknik.
Välfärdsteknik

- Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 
självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en 
funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående 
eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som 
hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Brukare
- Person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 

behovsprövade insatser från socialtjänsten.
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Klient
- Brukare som delvis med egen medverkan får stöd eller insats vid regelbundet 

återkommande möten med anställda inom socialtjänsten.

Patient
- Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.

Medarbetare
- Personer som har anställning inom socialförvaltningen och jobbar inom ramen för 

socialförvaltningen.

Syfte
Syftet med denna strategi är:

- Att precisera övergripande nationella visioner och regionala mål till insatser som kan 
genomföras inom ramen för socialförvaltningens verksamheter i Borgholms kommun.

- Att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att uppnå en god hälsa och 
välfärd samt utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i 
samhället utifrån värdegrunden som beskrivs av Borgholms kommun. 

- Att med olika typer av välfärdsteknik tar tillvara brukarens, klientens och patientens 
egna resurser för att nå upp till grundläggande värden inom kommunen som 
förbättrad hälsa samt ökad delaktighet och självbestämmande. 

För att dessa olika visioner ska uppnås så är det viktigt att medarbetare har stöd där de i sin 
tur kan erbjuda socialtjänst samt hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Generellt handlar det 
om att skapa och utveckla digital arbetsmiljö som grundar och stödjer de lokala, regionala 
och nationella processer där medarbetaren verkar i. Digitaliseringen i sin tur bidrar till 
utvecklingen av nya typer av behov eller tjänster. Dessa kan vara attraktiva i Borgholms 
kommun för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Digitalisering kan bidra till en bättre 
arbetsmiljö för våra medarbetare inom de berörda verksamheterna. För att underlätta arbetet 
kopplas en handlingsplan till strategi för e-Hälsa inom Borgholms kommun. För långsiktiga 
mål ska förutsättningar utredas under perioden 2018. Handlingsplanen ska revideras eller 
uppdateras årligen för att löpande prioritera insatser och aktiviteter. Vid behov tas en ny 
handlingsplan tas fram.
Finns det länsgemensamma, regionala eller nationella aktiviteter ska socialförvaltningen 
inom Borgholms kommun följa utvecklingen och därefter besluta om vi ska göra egna 
insatser eller ansluta oss till de regionala eller nationella insatserna.

Organisation
För att utföra arbetet med e-Hälsa inom Borgholms kommun, kommer permanenta solutioner 
primärt skötas av befintlig organisation inom socialförvaltningen, vissa lösningar kan dock 
kräva organisationsförändringar. Enskilda projekt grundas för att genomföra aktiviteter och 
bemannas av respektive organisation inom socialförvaltningen och övriga samarbets-
förvaltningar inom Borgholms kommun.

Strategisk nivå
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Övergripande styrgrupp för aktiviteter inom e-Hälsa utgörs av Socialchefen och 
eHälsoarbetsgrupp – Q. Socialchefen har ett strategiskt ansvar över egna resurser. 
Taktisk nivå
Socialchefer och IT-chef utgör den verksamt beslutande nivån och fattar beslut om aktiviteter 
i handlingsplanen samt att genomföra projekt. 

Operativ nivå
Socialchefen i Borgholms kommun tillsammans med IT-chefen tillsätter resurser och 
projektgrupper/arbetsgrupper som genomför projekt och aktiviteter inom respektive område 
på den operativa nivån som planerar och leder de insatser som beslutats.

Strategi
Nationellt
Prioriterade områden för nationell e-Hälsa är införande, användning och nytta. Den nationella 
strategin ställer krav på att alla intressenter som kommuner, landsting, regioner och 
myndigheter har särskilt fokus på följande sex områden:

- Personliga e-tjänster för tillgänglighet och medbestämmande.
- Användbar och tillgänglig information för medarbetaren.
- Kunskapsstyrning, innovation och lärande organisation.
- Teknisk infrastruktur som är sammanhållen och organisationsövergripande.
- Informationsstruktur, terminologi och standarder.
- Lagar och regelverk som speglar den tekniska utvecklingen och garanterar den 

enskildes integritet.

Lokalt inom Borgholms kommun
Satsningen på kommunal e-Hälsa i denna strategi syftar till att skapa nytta för invånare, 
personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom 
socialtjänsten med stöd av ny teknik, så att rätt person kan nå rätt information vid rätt tillfälle. 
Under 2017 fastställs en handlingsplan med prioriterade aktiviteter.

Vad styr?
Den övergripande nationella visionen fungerar som ett riktmärke. Denna strategi fokuserar 
främst på att överbrygga problem i vardagen inom socialförvaltningen, där insatsen 
underlättar för såväl anställda som medborgare. På sikt avser strategin att möta kommande 
behov av digitalisering. Problem inom socialförvaltningarna är mestadels gemensamma med 
övriga förvaltningar inom kommunen och även regionalt. Detta gör att det finns många 
områden där samverkan ger tillgång till fler kompetenta resurser som ökar möjlighet till 
påverkan av leverantörer vid upphandling. Sveriges kommuner har kommit olika långt, vilket 
ger underlag till erfarenhetsutbyte.
Arbetet med e-Hälsa inom Borgholms kommun ska även ta hänsyn till andra forum och 
samarbetsformer för att dra nytta av utfört arbete som kan underlätta insatserna lokalt och 
minska kostnader eller investeringar.

Mål för samverkan
Effekt/Nytta
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Aktiviteter eller insatser som identifierats med stort behov och tydlig nytta, kan genomföras 
omgående. Andra aktiviteter eller insatser kan komma att kräva en förstudie med effekt- och 
nyttoanalys innan arbetet går vidare med genomförande.
Genom att genomföra prioriterade aktiviteter i närtid kan medarbetare och invånare dra nytta 
av effekten under den planerade perioden. Målen ska uppfyllas genom prioriterade insatser.

Strategiskt övergripande mål 
- Förbättrade möjligheter till insyn och delaktighet i hälsoprocessen.
- Ökad trygghet och höjd effektiviteten genom användande av digitala hjälpmedel är en 

naturlig del av hälsoområdet.
- Enklare vardag för invånare och personal genom effektiv samverkan med hjälp av IT 

över organisationsgränser.

Budget och resursbehov
Till största delen ska arbetet som beskrivs i denna strategi utföras inom befintlig budget för 
socialförvaltningen. I de fall investeringar behöver göras utöver budgetram, tas för respektive 
aktivitet eller insatser fram ett beslutsunderlag där socialförvaltningen kan äska medel till 
investeringarna.
Det kan komma att krävas ytterligare resurser för att kunna realisera och införa nya 
lösningar, då vi ser att vi får ett ökat behov av vård, omsorg och stöd i medborgarens vardag.
Kompetensutveckling kommer att vara en viktig strategisk framgångsfaktor vid 
genomförande av planerade insatser och aktiviteter. Det gäller dels att informera om och 
lansera nya tjänster och system, men även att höja kompetens hos medarbetare och externa 
användare genom olika former av utbildning eller annat material för att underlätta 
användandet av system som införs. Den digitala mognaden behöver ökas på bred front 
genom att ha digitala verktyg och kommunikationskanaler samt stimulera till korrekt 
användning.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av de planerade insatserna i handlingsplanen kommer att 
genomföras vid varje styrgruppsmöte för e-Hälsa. Rapportering till kommunchef sker genom 
socialchefen.

46



Strategi för e-Hälsa inom
   socialförvaltningen

Framtidssyn 2018 – 2030

Borgholms kommun Hemsida
www.borgholm.se

E-post
kommun@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

47



UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-17 1-14

Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 2018/3-700  SN

Strategi för e-Hälsa inom socialförvaltningen.

Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar idag ett förslag på strategi för 
e-Hälsa inom socialförvaltningen, med framtidsyn 2018-2030.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t anta redovisad strategi för e-Hälsa inom socialförvaltningen.

a t t bjuda in Edin Dzananovic, e-Hälsosamordnare till socialnämnden 
170131.

_____________________________

48



                                                                                                  Vuxna missbrukare
    
Lagrum SoL, LVM Version 1 Riktlinje för Vuxen och Försörjningsstöd
Ansvarig för dokumentet 
Verksamhetschef IFO

Fastställd av Socialnämnd Fastställt ???

Nästa revidering senast xxxxxx Diarienr 
Plats i Q:et IFO/Bastjänster/Vuxen och Försörjningsstöd

Q-nr: xx

Riktlinjer för vuxna missbrukare

49



                                                                                                 Vuxna missbrukare
                                                                                              Riktlinje för Vuxen och 

Försörjningsstöd
Nästa revidering senast xxxxxx Fastställd ??            

         

          
  Q-nr: xx  2 (30)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 INLEDNING.....................................................................................................................................4

1.1 Syfte .........................................................................................................................................................4
1.2 Mål ...........................................................................................................................................................4
1.3 Målgrupp ..................................................................................................................................................4
1.4 Barnperspektiv .........................................................................................................................................4
1.5 Tidiga insatser..........................................................................................................................................5

2 LAGSTIFTNING ..............................................................................................................................5
2.1 Socialtjänstlagen (SoL) ............................................................................................................................6
2.2 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)......................................................................6
2.3 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ..................................................7
2.4 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) .................................................................................................7
2.5 Smittskyddslagen.....................................................................................................................................7
2.6 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroende- och missbrukarvård ..................................................8

3 SÄRSKILT UTSATTA GRUPPER ..................................................................................................8
3.1 Personer med samsjuklighet....................................................................................................................8
3.2 Unga vuxna..............................................................................................................................................9
3.3 Hemlösa med missbruksproblematik .......................................................................................................9
3.4 Kvinnor med missbruksproblem...............................................................................................................9
3.5 Brottsoffer ..............................................................................................................................................10

4 DOKUMENTATION.......................................................................................................................10
4.1 Undantag från dokumentationsskyldighet ..............................................................................................10

5 AKTUALISERING .........................................................................................................................10
5.1 Ansökan .................................................................................................................................................11
5.2 Anmälan.................................................................................................................................................11
5.3 Begäran om yttrande .............................................................................................................................12

6 UTREDNING JML 11 KAP 1 § SOL .............................................................................................12
6.1 Kartläggning...........................................................................................................................................13
6.2 Bedömning.............................................................................................................................................13
6.3 Beslut .....................................................................................................................................................13
6.4 Överklagande.........................................................................................................................................14
6.5 Insatser ..................................................................................................................................................14

7 YTTRANDEN ................................................................................................................................15
7.1 Körkortsyttrande.....................................................................................................................................15
7.2 Yttrande i samband med överlämnande till annan vård.........................................................................16
7.3 Yttrande i samband med åtalsprövning .................................................................................................16

8 ÖPPENVÅRDSINSATSER ...........................................................................................................16
8.1 Socialt kontrakt ......................................................................................................................................16
8.2 Samtal med beroendeterapeut ..............................................................................................................17
8.3 Drogtester ..............................................................................................................................................17
8.4 Kontaktperson/kontaktfamilj ...................................................................................................................17

9 SLUTENVÅRDSINSATSER .........................................................................................................17
9.1 Placering på HVB eller i stödboende .....................................................................................................18
9.2 Placering i familjehem............................................................................................................................18

10 INSATSER I SAMVERKAN MED KRIMINALVÅRDEN ...........................................................18
10.1 Kontraktsvård.........................................................................................................................................18
10.2 Vårdvistelse jml 11 kap 3 § fängelselagen.............................................................................................19

11 UPPFÖLJNING .........................................................................................................................20
11.1 Vårdplan.................................................................................................................................................20
11.2 Genomförandeplan ................................................................................................................................20
11.3 Individuell plan .......................................................................................................................................20

12 VÅRD JML LVM........................................................................................................................21
12.1 Generalindikation och specialindikation.................................................................................................21
12.2 Syftet med vård jml LVM........................................................................................................................22
12.3 LVM och/eller LPT .................................................................................................................................23
12.4 Anmälnings- och uppgiftsskyldighet.......................................................................................................23

50



                                                                                                 Vuxna missbrukare
                                                                                              Riktlinje för Vuxen och 

Försörjningsstöd
Nästa revidering senast xxxxxx Fastställd ??            

         

          
  Q-nr: xx  3 (30)

12.5 Inleda utredning jml 7 § LVM .................................................................................................................23
12.6 Omedelbart omhändertagande jml 13 § LVM ........................................................................................24
12.7 Läkarintyg jml 9 § LVM ..........................................................................................................................25
12.8 Polishandräckning jml 45 § LVM............................................................................................................25
12.9 Ansökan om plats på LVM-hem.............................................................................................................26
12.10 Innehållet i utredningen .....................................................................................................................26
12.11 Avsluta utredning...............................................................................................................................26
12.12 Ansökan jml 11 § LVM.......................................................................................................................26
12.13 Den rättsliga processen.....................................................................................................................27
12.14 Den muntliga förhandlingen...............................................................................................................27
12.15 Överklagande till kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen ....................................................28
12.16 Vårdens verkställighet och genomförande ........................................................................................28
12.17 Socialnämndens ansvar efter vårdtidens slut ....................................................................................29
12.18 SiS ansvar efter vårdtidens slut .........................................................................................................29
12.19 Åtalsprövning.....................................................................................................................................29
12.20 Överlämnande till särskild vård .........................................................................................................29

13 ANHÖRIGSTÖD........................................................................................................................29

51



                                                                                                 Vuxna missbrukare
                                                                                              Riktlinje för Vuxen och 

Försörjningsstöd
Nästa revidering senast xxxxxx Fastställd ??            

         

          
  Q-nr: xx  4 (30)

1 INLEDNING
Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med missbruksproblem får den hjälp 
och den vård som de behöver för att komma ifrån missbruket. Kommunens yttersta ansvar 
omfattar däremot inte de insatser som ligger inom andra huvudmäns ansvarsområden. 

1.1 Syfte
Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, be-
dömning och tillgång till de insatser som erbjuds från stadens socialtjänst. Riktlinjerna skall 
ge handläggare stöd och vägledning i arbetet och utgår från socialtjänstlagen (SoL), 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL), förvaltningslagen (FL) och annan relevant lag-
stiftning som berör missbruksområdet.

Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning i den enskildes möjligheter att få sin 
ansökan individuellt prövad. Det är alltså inte möjligt att avvisa en ansökan med motiveringen 
att kommunen inte tillhandahåller en specifik insats. Varje ansökan skall utredas och varje 
beslut skall vara baserat på den enskildes individuella behov.

1.2 Mål
Målet för Borgholms kommuns arbete med vuxna missbrukare är att den enskildes missbruk 
skall upphöra eller minska i en sådan omfattning att livssituationen förbättras för den en-
skilde. 

1.3 Målgrupp
Riktlinjerna avser insatser jml SoL och LVM till vuxna, från 20 år, med ett missbruk eller 
beroende av alkohol, spel, narkotika och flyktiga lösningsmedel.

När det gäller unga vuxna i åldrarna 18 till 20 år som har missbruksproblem kan de 
efter socialtjänstens utredning bli föremål för insatser enligt såväl socialtjänstlagen som 
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av miss-
brukare i vissa fall (LVM). Insatser enligt LVU kan pågå fram tills den unge fyller 21 år. 

1.4 Barnperspektiv
Sverige har godkänt FN:s barnkonvention genom beslut i Riksdagen och har därmed 
förpliktigat sig att vidta alla lämpliga åtgärder för att stärka barns ställning. Barnkonventionen 
slår bl.a. fast att alla barn har samma rättigheter att växa upp under trygga förhållanden, att 
utvecklas och skyddas mot övergrepp och utnyttjande. 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär 
att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. I socialtjänstens 
utredningar som rör vuxna skall det därför alltid kartläggas om det finns barn med i bilden 
och hur barnen är berörda. Att iaktta ett barnperspektiv i en utredning som gäller en vuxen 
får inte medföra att barnets förhållanden utreds. Om det framkommer uppgifter som tyder på 
att barnet far illa skall alltid en orosanmälan jml 14 kap 1 § SoL lämnas till IFO Barn och 
Familj som därefter tar ställning till om en utredning av barnets förhållanden skall inledas.

Socialtjänsten skall erbjuda stöd och behandling till barn med missbrukande föräldrar 
och/eller anhöriga oavsett om insatsen kan ges inom den egna förvaltningens verksamheter 
eller inte. 
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1.5 Tidiga insatser
Det finns stora vinster med att upptäcka och åtgärda missbruksproblem i ett så tidigt skede 
som möjligt. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på eventuellt riskbruk och missbruk 
hos personer som söker hjälp hos socialtjänsten av andra skäl. Alkohol-, narkotika- och/eller 
spelproblem kan vara en del av problemet när enskilda eller familjer har kontakt med 
socialtjänsten på grund av t.ex. parrelaterade problem och våld inom familjen, försummelse 
av barnen, kriminalitet och/eller upprepade och långvariga ekonomiska problem. Screenings-
instrument kan användas för att undersöka förekomsten av riskbruk, missbruk eller beroende 
av alkohol eller andra droger. På IFO i Borgholms kommun måste det finnas ett fungerande 
internt samarbete mellan de olika avdelningarna.

2 LAGSTIFTNING
Kommunens arbete med vuxna med missbruksproblematik regleras i socialtjänstlagen, 
kompletterad med en tvångslagstiftning, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM). 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om 
stöd och service för personer med fysiska och psykiska funktionshinder och kan även om-
fatta personer som till följd av missbruk har ett stort funktionshinder och omfattande hjälp-
behov. Nedan redovisas lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd samt övrig publikation som 
ligger till grund för riktlinjen;

 Brottsbalken (1962:700) (BrB)
 Fängelselagen (2010:610)
 Förvaltningslagen (1986:223) (FL) 
 Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL)
 Körkortslagen (1988:488)
 Körkortsförordningen (1998:980)
 Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m (LOB)
 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) 
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Lag (1996:1620) om offentligt biträde
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
 Smittskyddslagen (2004:168)
 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
 Socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF) 
 Socialstyrelsens Meddelandeblad: ”Stöd till anhöriga som service eller behovsprövad 

insats - handläggning och dokumentation” (2015)
 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroende- och missbrukarvård (2015)
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2.1 Socialtjänstlagen (SoL)
Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag med en kombination av skyldighets- och rättig-
hetsregler. Lagens övergripande syfte är att främja människors ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

Bestämmelser som reglerar vilken kommun som ansvarar för stöd och hjälp har införts 
i socialtjänstlagen i kapitel 2 a. Socialnämnden skall jml 3 kap 7 § SoL arbeta för att före-
bygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Social-
nämnden skall även arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. 
Vidare skall socialnämnden jml denna paragraf genom information till myndigheter, grupper 
och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av 
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. 

Den som har behov av stöd och vård kan ansöka om detta i form av bistånd jml 4 kap 1 
§ SoL. Biståndet skall utformas så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. Den enskilde har alltid ett eget ansvar för att klara sin försörjning och livs-
föring i övrigt. Det är först när han eller hon inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 
tillgodosedda på annat sätt som rätten till bistånd inträder. Det bistånd som utges skall till-
försäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

Socialnämnden skall jml 5 kap 9 § SoL aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren 
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden 
skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att denna 
plan fullföljs. 

I 5 kap 9 a § SoL beskrivs att kommunen skall ingå en överenskommelse med lands-
tinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. Fr.o.m. 1 juli 
2013 är det ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att 
landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer 
som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 
dopningsmedel. Syftet med ändringarna är att stärka samverkan mellan landsting och 
kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen.

2.2 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Vård inom socialtjänsten skall alltid i första hand ges i samförstånd med den enskilde enligt 
bestämmelserna i SoL, men under vissa förutsättningar, som finns reglerade i LVM, skall den 
enskilde beredas vård oberoende av hans eller hennes samtycke. Syftet med vård jml LVM 
är att motivera den enskilde till att frivilligt medverka till fortsatt behandling och till att ta emot 
stöd för att komma ifrån missbruket. Det innebär både ett kortsiktigt mål, att motivera till 
frivillig vård och ett långsiktigt mål, att komma ifrån missbruket. Ett annat viktigt mål som 
anges i lagens förarbeten är att bryta en destruktiv utveckling. Det är förvaltningsrätten som 
beslutar om tvångsvård. Tvångsvård skall jml 4 § LVM beslutas om;

”1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i 
behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
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   Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar 
detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. Lag (2005:467).”

2.3 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
LSS innehåller bestämmelser om stöd och service för personer med fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar. Lagen gäller för (personkretstillhörighet);

1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande 
tillstånd. 

2. Personer med betydande och begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
hinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande stödbehov. 

Personer med missbruksproblem som till följd av missbruket fått sådan funktionsnedsättning, 
att de uppfyller förutsättningarna för personkretsen 3 i LSS kan få insatser enligt denna lag.

2.4 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Anställda i Borgholms kommun är skyldiga att följa bestämmelser om offentlighet och 
sekretess. Sekretess gäller jml 26 kap 1 § OSL inom socialtjänsten för uppgift om enskildas 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller någon honom närstående lider men. Detta innebär att man måste vara säker på att den 
enskilde eller någon närstående inte kan uppleva obehag om uppgiften lämnas ut. Sekret-
essen gäller såväl gentemot enskild som mellan myndigheter. Inom socialtjänsten kan 
tjänstemän samråda med kollegor då det behövs för att fullgöra de uppgifter som åligger 
tjänsten. 

Uppgifter om en enskild eller någon närstående till honom/henne kan jml 26 kap 9 § 
OSL lämnas mellan myndigheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården om det 
behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och han/hon;

1. Inte har fyllt 18 år
2. Fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel
3. Vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om 

rättspsykiatrisk vård (LRV). 

Samma gäller för uppgifter om en gravid kvinna eller närstående till henne om det behövs för 
en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

2.5 Smittskyddslagen
På smittskyddsläkarens begäran är socialnämnden jml 6 kap 9 § smittskyddslagen skyldig 
att lämna uppgifter om enskilda personer som smittats av en allmänfarlig sjukdom. Till de 
allmänfarliga sjukdomarna räknas t.ex. hepatit A-E, HIV- infektion, infektion med HTLV I eller 
II och MRSA (infektion med meticillinresistenta stafylokocker). När smittskyddsläkaren får 
veta att en person inte följer de förhållningsregler som krävs för att förhindra smittspridning 
skall smittskyddsläkaren jml 6 kap 4 § smittskyddslagen utreda personens situation, behov 
och vilka insatser som behövs för att förebygga smittspridning. Om smittskyddsläkaren antar 
att socialnämnden kan lämna uppgifter som behövs för utredningen skall smittskyddsläkaren 
underrätta nämnden. Underrättelsen skall jml 6 kap 11 § smittskyddslagen innehålla upp-
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gifter om personens identitet och de förhållningsregler som han eller hon skall följa för att 
förebygga smittspridning. Om nämnden uppmärksammar förhållanden som tyder på att 
personen inte följer dessa regler, har nämnden skyldighet jml 6 kap 12 § smittskyddslagen 
att anmäla detta till smittskyddsläkaren. Denna skyldighet gäller under två månader efter att 
nämnden har mottagit underrättelsen.

2.6 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroende- och missbrukarvård
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för beroende- och missbrukarvård. Dessa 
riktlinjer omfattar både sociala och medicinska insatser som ges inom kommunernas social-
tjänst och inom hälso- och sjukvården. I riktlinjerna redogörs för en rad olika behandlings-
former som används vid alkohol- och narkotikamissbruk med hjälp av evidensbedömning.

3 SÄRSKILT UTSATTA GRUPPER

3.1 Personer med samsjuklighet
Det är väl bevisat i befolkningsstudier att personer med alkohol- och/eller narkotikaproblem 
har en klart ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Mer än dubbelt så 
många jämfört med befolkningen i övrigt har någon gång under livet haft en psykiatrisk 
diagnos. Det omvända sambandet gäller också. Det är vanligare att personer som någon 
gång haft en psykiatrisk diagnos också har haft problem med alkohol och/eller narkotika jäm-
fört med befolkningen i övrigt. Dessa personer utgör en heterogen grupp med problem av 
varierande svårhetsgrad, men har gemensamt att de är i behov av insatser från flera myndig-
heter eller vårdgivare. 

En noggrann utredning skall leda fram till en gemensam planering där de olika huvud-
männens ansvar klargörs. All planering skall göras i samråd med den enskilde och en 
gemensam vårdplan eller individuell plan utformas (se punkt 11.1 och 11.3). Personer med 
missbruk och psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har behov av lång-
varig, ibland livslång psykiatrisk behandling och social omvårdnad och det kan ta lång tid 
innan förändringar inträffar. Den enskildes missbruksproblem och psykiska/neuropsykiatriska 
funktionshinder bör därför behandlas samtidigt. Insatser i form av praktiskt stöd, boendestöd, 
sysselsättning, fritidsaktiviteter, medicinering, social färdighetsträning, återfallsprevention etc. 
kan behövas samtidigt i olika kombinationer utifrån den enskildes behov och förutsättningar. 
Insatser till personer med både missbruksproblematik och psykiska eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar regleras främst i SoL och HSL. Dessa personer kan också omfattas 
av åtgärder jml Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), LVM och Lagen om rättspsykiatrisk 
vård (LRV). Vissa personer kan vara i behov av och ha rätt till insatser jml LSS. 

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar för personer med 
missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom, s.k. samsjuklighet. 
Om man inom socialtjänsten misstänker att en person med missbruks- och beroendeproblem 
också har en psykisk störning eller sjukdom bör hälso- och sjukvården involveras för en 
bedömning. För dessa personer är det viktigt att behandlingen för de båda problemen sker 
samtidigt och i samordnade former efter den första akuta insatsen. Kommunen har ansvar 
för vård för missbruket och för sociala insatser och stöd i form av boende, social omvårdnad 
och sysselsättning till psykiskt funktionshindrade. Kommunen har även ansvar för 
uppsökande verksamheter. Landstinget har ansvar för korttidsvård, abstinensbehandling, 
psykiatrisk, neuropsykiatrisk och somatisk utredning samt motivationsarbete och för vård av 
personer med missbruks-/beroendeproblematik som kräver psykiatrisk behandling. Allmän-
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psykiatrin har huvud- och samordningsansvar för de psykiatriska insatserna till personer med 
samsjuklighet i form av missbruk/beroende och psykiatrisk sjukdom.

Personer med missbruk och psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
har sammansatta vårdbehov som kräver särskilda resurser, vilket innebär att personal med 
särskild kompetens (case managers) kan behöva avdelas för att arbeta med dem. Case 
managers har till uppgift att samordna insatserna för personer med samsjuklighet. Arbetet 
skall bygga på en helhetssyn och det krävs kontinuitet och långsiktighet för att resultat skall 
kunna uppnås.

3.2 Unga vuxna
Det är ytterst angeläget att fånga upp unga i riskzon och att utveckla vård- och behandlings-
insatser som är särskilt inriktade mot unga vuxna. Arbetsmetoderna vid missbruksarbete 
med äldre vuxna kan inte i alla delar överföras på arbete med yngre med missbruksproblem. 
Bedömningskriterierna skiljer sig åt och det krävs särskild kunskap om fysiska och psykiska 
mognadsprocesser och hur olika droger påverkar den unge. När det gäller beslut om åt-
gärder och behandlingsinsatser är snabba reaktioner och insatser av stor betydelse. Så långt 
det är möjligt och lämpligt skall anhöriga involveras i arbetet. Unga med psykisk ohälsa och 
missbruksproblem skall ägnas särskild uppmärksamhet och vid behov skall nödvändig 
specialistvård involveras. Det är mycket angeläget att IFO Barn och Familj samt IFO Vuxen 
och Försörjningsstöd samarbetar så att unga vuxna med missbruksproblem inte ”försvinner” i 
övergången mellan ungdoms- och vuxenvård. 

3.3 Hemlösa med missbruksproblematik
En hemlös är en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något 
stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är 
uteliggare. Till de hemlösa räknas således personer som bor på institutioner eller härbärgen 
och som inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning. Till de hemlösa räknas 
också personer som tillfälligt bor hos olika kamrater eller bekanta. De hemlösa utgör ingen 
homogen grupp och deras boende- och övriga förhållanden kan vara mycket varierande. De 
mest utsatta hemlösa har ofta en sammansatt problematik med missbruk, psykisk samt 
fysisk ohälsa, vilket gör att de har behov av insatser från olika vårdgivare samtidigt. Se 
separat riktlinje för hemlöshet.

3.4 Kvinnor med missbruksproblem
Kvinnor med missbruksproblem lever många gånger under svåra psykosociala omständlig-
heter. De är i hög grad utsatta för våld eller andra övergrepp och försöker ofta dölja miss-
bruket. Kvinnliga missbrukare uppvisar såväl fysiska som psykiska sjukdomstillstånd oftare 
än män, vilket gör det extra viktigt att samverkan sker med landstingets beroendevård och 
psykiatri. Kvinnors specifika behov bör beaktas vid valet av vård- och behandlingsinsatser. 
Kvinnor med missbruksproblem som har barn skall särskilt uppmärksammas, oavsett om 
kvinnorna är ensamförsörjare eller inte.

Gravida med missbruksproblem skall motiveras till kontakt med mödrahälsovården i ett 
så tidigt skede av graviditeten som möjligt. Samråd mellan socialtjänsten och myndigheter 
inom hälso- och sjukvården kan ske oavsett kvinnans samtycke, då det i 26 kap 9 § OSL 
anges att uppgifter om gravid kvinna eller närstående till henne kan lämnas mellan myndig-
heter om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Under 
graviditeten finns två huvuduppgifter, att åstadkomma nykterhet/drogfrihet för att förhindra att 
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fostret tar skada och att förbereda kvinnan för föräldraskapet. Samråd med IFO Barn och 
Familj bör ske i ett tidigt skede för ställningstagande till om utredning skall inledas vid barnets 
födelse.

3.5 Brottsoffer
Det ingår i socialnämndens uppgifter jml 5 kap 11 § SoL att verka för att den som utsatts för 
brott och närstående till honom/henne får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta 
att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan 
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också 
särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 
vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. De studier som gjorts i 
Sverige om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem och deras situation visar att de är en 
mycket utsatt grupp. Utöver att utsättas för våld av nuvarande eller tidigare partner utsätts de 
även för våld i det offentliga rummet. Kvinnor med missbruksproblematik som genomgår 
rehabilitering måste därför få möjlighet att bearbeta det våld som de utsätts för. Det är viktigt 
att kunna erbjuda behandling och boende för enbart kvinnor när sådana behov finns. Se 
separat riktlinje för våld i nära relation.

4 DOKUMENTATION
I 11 kap 5 § SoL fastställs att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande 
av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall 
ange beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser 
av betydelse. Det innebär att både den som fattar beslut om insatser och den som utför dem 
har skyldighet att dokumentera. Dokumentationen skall utformas med respekt för den 
enskildes integritet och beskrivningen av hans/hennes förhållanden skall präglas av saklighet 
och objektivitet. Han/hon bör hållas underrättad om de journalanteckningar som förs och om 
andra dokument som rör honom eller henne. Om han eller hon anser att någon uppgift i 
dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Handlingar som rör enskildas personliga 
förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 

Dokumentationen har olika syften. Den är av avgörande betydelse för att den enskilde 
skall kunna få insyn i ärenden som gäller myndighetsutövning. Dokumentationen skall vara 
så utformad att den möjliggör en korrekt bedömning och utgör tillräcklig grund för beslut. För 
att den enskilde skall ha möjlighet att begära rättelse och överklaga ett beslut är det extra 
viktigt att alla förehavanden mellan honom/henne och socialtjänsten har dokumenterats. 
Dokumentationen skall också kunna användas för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitets-
säkring, officiell/övrig statistik och för forskning. För att enskilda insatser skall kunna följas 
upp krävs att arbetet dokumenteras systematiskt.

4.1 Undantag från dokumentationsskyldighet
Service, information och rådgivning som ges till enskilda eller i grupp behöver inte 
dokumenteras. Undantagen från dokumentationsskyldigheten hör ihop med möjligheten att 
få vara anonym. Öppna verksamheter som t.ex. träfflokaler för personer med missbruks-
problem, psykiskt funktionshindrade och/eller hemlösa är undantagna från dokumentations-
skyldigheten. För att få tillgång till dessa verksamheter krävs inget beslut om individuellt 
behovsprövad insats.
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5 AKTUALISERING
Alla aktualiseringar som inkommer till socialtjänsten skall leda till ett beslut om att antingen 
inleda eller ej inleda utredning jml 11 kap 1 § SoL eller 7 § LVM. Begreppet utredning gäller 
för all den verksamhet som behövs för att göra det möjligt för en myndighet eller delegat att 
fatta beslut eller lämna ett begärt yttrande i ett ärende. Utredning används också som ett 
sammanfattande begrepp för den slutliga dokumentation som själva utredandet resulterar i. 
Syftet med en utredning är att ge beslutsfattaren ett tillförlitligt beslutsunderlag och utgöra en 
grund för valet av fortsatta insatser.

Om det vid en anmälan/ansökan framkommer att den enskilde är vårdnadshavare, har 
umgänge med barn eller har barn boende hos sig skall det göras en bedömning kring om det 
behövs göras en orosanmälan jml 14 kap 1 § SoL till IFO Barn och Familj.

5.1 Ansökan
En ansökan kan göras skriftligen eller muntligen. Ansökan kan göras av den enskilde själv 
eller genom att den enskilde anlitar ett ombud. Ombudet skall i sådant fall ha en skriftlig eller 
muntlig fullmakt. Om det endast finns muntlig fullmakt skall kontroll göras med den enskilde. 
Krav kan ställas på att den sökande med sin namnunderskrift styrker vissa uppgivna för-
hållanden och skriftligt medger att vissa uppgifter får inhämtas. 

Aktualiseringen registreras som en ansökan i ProCapita och kontroll görs om den 
enskilde är folkbokförd i kommunen. I 11 kap 1 § SoL anges att socialnämnden utan dröjs-
mål skall inleda utredning när något kommit till nämndens kännedom genom ansökan eller 
på annat sätt och som kan ge anledning till någon åtgärd från nämnden. Undantag kan gälla 
när det till exempel står klart att den enskilde tillhör annan kommun eller att det den enskilde 
ansöker om skall handläggas av annan huvudman.

5.2 Anmälan
En anmälan kan göras muntligen eller skriftligen. Om någon är i behov av vård jml LVM har 
statliga och kommunala myndigheter, som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt 
med gruppen missbrukare, anmälningsskyldighet jml 6 § LVM. Observera att privatpersoner 
och andra tjänstemän än de som är beskrivna ovan, aldrig kan göra en så kallad LVM-
anmälan jml 6 § LVM. Är det en nära anhörig som gör anmälan skall information lämnas om 
att det finns stöd och hjälp att få genom Borgholms kommuns anhörigstöd samt frivilliga 
organisationer. Bedöms det nödvändigt med omedelbar kontakt och den enskilde inte kan 
träffas på socialkontoret, sker hembesök av två handläggare för bedömning. Bedöms det inte 
akut kontaktar socialsekreteraren den enskilde senast inom en vecka.

Aktualiseringen registreras som en anmälan i ProCapita och kontroll görs om den 
enskilde är folkbokförd i kommunen. En förhandsbedömning skall göras. En förhands-
bedömning är inte en mindre utredning utan en bedömning av om nämnden skall inleda 
utredning eller inte. Bedömningen går ut på att bilda sig en uppfattning om den enskildes 
situation och inställning till att ta emot hjälp. Utgångspunkten är vad som framkommit i den 
aktuella anmälan, ev. tidigare anmälningar och tidigare kännedom om den det gäller. Under 
förhandsbedömningen får nämnden endast ta kontakt med personen det gäller och inte ta in 
uppgifter från andra. Möjlighet finns dock att kontakta anmälaren för att kontrollera inkomna 
uppgifter. 

När det inkommer anmälan från polisen utifrån att den enskilde blivit omhändertagen 
utifrån lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m (LOB), skall 
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kallelse skickas inom en vecka från det att ärendet nått socialnämnden, om den enskilde är 
under 25 år. Är den enskilde vårdnadshavare skickas alltid kallelse om besökstid. Kommer 
den enskilde inte på avtalad tid tas ärendet upp på ärendekonferens för att besluta om 
förhandsbedömning kring barn. Är personen över 25 år utan minderåriga barn skickas 
information om vilka insatser som finns att söka och på vilket sätt kontakt kan tas. När den 
enskilde kommer på besök kartläggs den enskildes situation, missbruksvanor och inställning 
till anmälan. Information skall ges om vilka insatser som finns att söka. 

I socialtjänstlagen finns inga bestämmelser om hur lång tid en förhandsbedömning får 
ta, men ur rättssäkerhetssynpunkt krävs att förhandsbedömningen inte drar ut på tiden. 
Skyndsamhetskrav gäller jml 11 kap 1 § SoL. Om förhandsbedömningen resulterar i beslut 
att inte inleda utredning skall detta dokumenteras. Beslut fattas av 1:e socialsekreterare. Av 
dokumentationen skall det framgå att utredning inte har inletts, motivet till detta, datum samt 
underskrift och befattning på den person som fattat beslutet. Allt detta skall antecknas i 
aktualiseringen. Aktualiseringen skrivs sedan ut och bifogas personakt (om den enskilde varit 
aktuell tidigare) eller läggs till Vuxenpärmen i datumordning från när anmälan kom in. Gall-
ring sker efter fem år i enlighet med Arkivnämndens beslut. 

Om förhandsbedömningen leder fram till beslut om att inleda utredning skall även 
motivering till detta dokumenteras med rätt beslutsfattare. Om det redan finns ett pågående 
ärende (utredning eller insats) skall beslutet med anmälan läggas i personakten och kopplas 
till ärendet i ProCapita. Den det gäller skall informeras om att en utredning inletts. Nämndens 
beslut att inleda en utredning kan inte överklagas med förvaltningsbesvär.

5.3 Begäran om yttrande
En aktualisering kan även behöva skapas vid till exempel begäran om körkortsyttrande, 
yttrande från Frivården eller liknande. Nämnden måste alltid inleda utredning oavsett om den 
enskilde vill medverka till utredningen eller inte, när andra myndigheter som nämnden har 
skyldighet att yttra sig till begär nämndens yttrande. Detta gäller till exempel vid begäran om 
yttrande i körkortsfrågor.

6 UTREDNING JML 11 KAP 1 § SOL
När det gäller vuxna kan en utredning jml 11 kap 1 § SoL inte inledas mot den enskildes vilja, 
förutom vid begäran om yttrande. Syftet med utredningen är att få fram ett allsidigt underlag 
för att avslå eller bevilja en ansökan. I SoL anges det inte att utredningen skall avslutas eller 
genomföras på ett visst sätt eller, när det gäller vuxna, inom en viss tid. I 7 § FL anges dock 
att en utredning skall genomföras så snabbt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. I 
Borgholms kommun är det bestämt att en utredning jml 11 kap 1 § SoL avseende vuxna 
missbrukare skall vara färdigställd inom fyra månader.

Det är viktigt att den enskilde informeras om vad en utredning innebär. Utredningens 
omfattning varierar beroende på den enskildes behov och vilken typ av insats som efter-
frågas. Utgångspunkten är att den enskilde så långt det är möjligt skall medverka i sin 
utredning och ha inflytande över planeringen av vård- och stödinsatserna. Utredningen skall 
vara tillräckligt omfattande för att kunna ge tillfredsställande underlag för beslut, men inte 
vara mer ingående än vad som är nödvändigt för utredningens syfte. Handläggaren har 
ansvar för att samtalen hålls på rätt nivå. 

Nämnden är jml 11 kap 4 § SoL skyldig att slutföra en utredning om vård av en person 
med missbruksproblem och fatta beslut i ärendet även om han eller hon bytt vistelsekommun 
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under utredningstiden. Med utredningsansvaret följer även uppföljnings- och kostnadsansvar 
för de eventuella insatser som beslutas.

6.1 Kartläggning
En utredning består av kartläggning, bedömning och förslag till beslut/beslut om individuellt 
anpassade insatser. Den information som ligger till grund för kartläggningen inhämtas direkt 
från den enskilde, från eventuell tidigare dokumentation, via samtal, strukturerade intervjuer 
och bedömningsinstrument. Som ytterligare komplement kan kontroll av kemiska markörer 
(t.ex. urinprover och blodprover) användas. Efter tillåtelse från den enskilde kan information 
även hämtas från anhöriga, övrigt nätverk samt från samverkanspartners. Det är viktigt att 
samtycket är preciserat så att det inte uppstår några oklarheter om vad den enskilde har gett 
tillåtelse till. Ett samtycke kan lämnas skriftligt eller muntligt. Ett muntligt samtycke skall 
dokumenteras. 

ASI – Addiction Severity Index
Strukturerade bedömningsinstrument ingår som underlag för en allsidig bedömning och utgör 
en viktig del i utredningsarbetet och ett komplement till personliga samtal med den enskilde. 
I Borgholms kommun används ASI som består av en grund- och en uppföljningsintervju. ASI 
innehåller frågor som är relevanta för personers missbruksproblem och täcker förutom 
alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som familjesituation, arbete, fysisk 
och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet. Intervjuerna ligger sedan till grund för 
bedömning av hjälpbehovet och planering av insatser. Uppföljningsintervjun används även 
vid uppföljning av genomförda insatser. ASI kan också användas som underlag vid sam-
planering med beroendevården, kriminalvården och andra vårdgivare. 

Inhämtande av uppgifter från andra huvudmän
För att kunna göra en samlad kvalificerad bedömning av den enskildes behov kan det vara 
nödvändigt att samverka med personal med psykologisk, medicinsk och/eller psykiatrisk 
kompetens. Det är viktigt att sådan samverkan sker när det framkommit tecken på att den 
enskilde har sådana psykiska svårigheter att de tydligt påverkar kontakten och planeringen 
av insatser. Samverkan kan endast ske med den enskildes samtycke.

6.2 Bedömning
När all information till utredningen är inhämtad skall en bedömning göras om huruvida den 
enskilde skall beviljas insats eller ej. Flera insatser kan ske samtidigt och samordnat samt 
länkas samman i en långsiktig planering där varje insats ger ett begränsat resultat. En 
behovsbedömning bör ta fasta på;
 

 Den enskildes sociala situation och sociala resurser 
 Missbrukets svårighetsgrad och varaktighet
 Eventuell förekomst och grad av psykisk störning 
 Behov av struktur och aktiv vägledning 
 Grad av motivation och beredskap för förändring 
 Den enskildes inställning till den vård som föreslås
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6.3 Beslut
Varje utredning jml 11 kap 1 § SoL skall leda fram till ett beslut. Detta beslut kan antingen 
innebära att ärendet avslutas utan åtgärd, att ansökan avslås, att beslut om bistånd fattas 
eller att beslut om att lämna yttrande till annan myndighet fattas, t.ex. yttrande i körkorts-
frågor eller rättens begäran om yttrande om överlämnande till annan vård (31 kap 2 § BrB). 
Ett beslut om bistånd till insats skall alltid tidsbegränsas. Enligt 7 § FL kan ett gynnande 
beslut inte upphävas. Ett beslut kan däremot innehålla ett förbehåll som innebär att det kan 
återkallas när den enskilde inte längre har behov av insatsen eller när de förutsättningar som 
gällde för beslutet i övrigt har förändrats. Det är viktigt att det tydligt anges i beslutet vilka 
förbehåll som finns, dvs. under vilka omständigheter beslutet kan komma att omprövas. 

Delegation för beslut regleras i socialnämndens delegationsordning.

Ej verkställda beslut
I 16 kap 6 f § SoL anges att socialnämnden skall anmäla till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg) och till kommunens revisorer alla gynnande beslut om bistånd jml 4 kap 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen då beslutet fattades. I anmälan skall också 
anges när beslutet togs, vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför beslutet inte 
verkställts. Även ärenden där verkställigheten avbryts och inte återupptas inom tre månader 
skall anmälas på samma sätt. Personen det gäller skall vara identifierbar. Rapporteringen 
skall ske en gång per kvartal. En sanktionsavgift har införts för de fall då kommunen inte 
inom skälig tid tillhandahåller bistånd som beviljats jml 4 kap 1 § SoL.

6.4 Överklagande
Den enskilde skall alltid informeras jml 17 § FL om sin möjlighet att överklaga de beslut som 
är överklagningsbara genom förvaltningsbesvär. Beslut jml 4 kap 1 § SoL kan överklagas 
och skall överklagas skriftligt. I skrivelsen anges vilket beslut som överklagas och vilken 
ändring som önskas. Den enskilde vänder sig till den handläggare som fattat beslutet för att 
få hjälp. Det är den enskilde eller hans/hennes ombud som står för innehållet och som 
undertecknar överklagandet. Överklagandet sänds till den nämnd som fattat beslutet och 
skall ha inkommit till nämnden inom tre veckor från den dag personen det gäller fick del av 
beslutet (23 § FL). Om den enskilde anser att han eller hon begärt bistånd och fått avslag 
utan att något beslut fattas, hanteras detta på samma sätt som ett vanligt överklagande. Det 
är alltid förvaltningsrätten som prövar beslutets överklagbarhet och klagandens besvärsrätt. 
För överklagningar i mål som gäller prövningar jml SoL och LSS till kammarrätt och Högsta 
Förvaltningsrätten, måste nämnden först ansöka om prövningstillstånd. Överklagande i mål 
om LVU och LVM kräver inte prövningstillstånd i kammarrätten.

6.5 Insatser
Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med 
honom/henne. Brukarinflytandet skall betonas, vilket innebär att det är viktigt att den enskilde 
ges möjlighet att framföra sina synpunkter på innehållet i de insatser han/hon tar del av. För 
att kunna verkställa beslut om stöd, vård och behandling måste besluten vila på underlag 
som garanterar den enskildes rättssäkerhet.

Missbruk är ett komplext fenomen och de som kommer i kontakt med socialtjänsten till 
följd av missbruksproblem skiljer sig åt i en mängd avseenden som har betydelse för valet av 
insats. I SoL anges att vården måste planeras och att nämnden noga skall följa vården, vilket 
betyder att insatserna inte skall ses som isolerade åtgärder utan som delar i en vårdprocess. 
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Enligt förarbeten till socialtjänstlagen är planmässighet och långsiktighet viktiga utgångs-
punkter för de insatser som socialtjänsten erbjuder personer med missbruksproblem. 

En annan utgångspunkt är att så långt det är möjligt och lämpligt verka för att den en-
skilde skall kunna fungera i sin befintliga miljö, att stärka nätverket kring honom/henne och 
upprätta kontinuitet i arbetet. För att detta skall fungera krävs samverkan med företrädare för 
andra organisationer och vårdgivare så som vård- och behandlingsinstitutioner, landstingets 
psykiatri och beroendevård, kriminalvården, försäkringskassan och frivilligorganisationer i 
syfte att erbjuda den enskilde bästa möjliga vård. Samverkan med anhöriga är oerhört viktig.

För att den enskilde skall kunna erbjudas insatser som utgår ifrån hans/hennes behov 
krävs tillgång till ett differentierat utbud. De insatser som väljs kan vara av såväl stödjande 
som behandlande karaktär och bör så långt det är möjligt utgå från metoder som har stöd i 
forskning. Oavsett valet av insats fattas beslut jml 4 kap 1 § SoL. Undantag är beslut om 
insatsen socialt kontrakt som fattas jml 4 kap 2 § SoL. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevård ger vägledning i valet av insatser.

7 YTTRANDEN
Ett yttrande handläggs på samma sätt som andra utredningar i den bemärkelsen att en 
aktualisering skall skapas och en utredning skall inledas. Den enskilde skall delges yttrandet 
innan originalet och alla handlingar sänds till begärande myndighet. Bedömer handläggaren 
att den enskilde har en förhöjd konsumtion och är vårdnadshavare, har umgänge med barn 
eller har barn boende hos sig görs en förhandsbedömning kring barnet. Se vidare i punkt 5.3.

7.1 Körkortsyttrande
Frågor rörande körkort regleras i Körkortslagen (1998:488) samt i Körkortsförordningen 
(1998:980). 

Transportstyrelsens uppgift
Transportstyrelsen handlägger ansökningar om körkortstillstånd. Transportstyrelsen får jml 3 
kap 8 § körkortsförordningen vid handläggningen av en ansökan om körkortstillstånd eller 
förhandsbesked begära in yttrande av polismyndighet, Kriminalvården, socialnämnd eller 
någon annan myndighet som bedöms kunna lämna upplysningar av betydelse för ärendet. 
Ett sådant yttrande skall innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse 
för att bedöma sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort. I 5 kap 2 § 
körkortsförordningen anges att om det finns anledning att anta att en körkortsinnehavare inte 
uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha ett körkort, skall Transportstyrelsen 
skyndsamt utreda dennes lämplighet. Transportstyrelsen får förelägga körkortsinnehavaren 
att lämna läkarintyg som visar att han/hon uppfyller de medicinska kraven för körkorts-
innehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. Transportstyrelsen får också höra social-
nämnden, polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet om myndighetens 
yttrande har betydelse för ärendet.

Socialtjänstens uppgift
Att skriva ett körkortsyttrande innebär att genomföra en utredning jml 11 kap 1 § SoL. Ett 
körkortsyttrande skall innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för 
att bedöma den sökandes lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort ur 
nykterhets-/drogfrihetshänseende. Någon generell regel för utredningstidens längd samt 
omfattning finns inte. Den bör dock vara så omfattande att det finns en realistisk möjlighet att 
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göra sig en bedömning av om personen ur nykterhets-/drogfrihetshänseende är lämplig att 
inneha körkort eller inte. Socialnämnden avgör vilka uppgifter som behövs som underlag för 
bedömningen. Yttrandet bör innehålla uppgifter om;
 

 Bakgrund och aktuell situation
 Eventuell tidigare aktualitet inom socialtjänsten
 En redogörelse för den enskildes eventuella tidigare missbruk med information om 

hur länge personen missbrukat, hur länge han eller hon varit drogfri, eventuell tidigare 
genomgången missbruksbehandling, eventuell pågående missbruksbehandling samt 
aktuella alkoholvanor (även om inte missbruk föreligger). Om det finns/har funnits ett 
narkotikamissbruk bör det anges vilka droger personen använder/har använt. Vid 
läkemedelsassisterad behandling bör det framgå hur länge behandlingen pågått 

 Två referenser bör tas. Referenterna bör vara så objektiva som möjligt och inte vara 
närstående/anhöriga till den som utredningen gäller

 Om möjligt, utredarens sammanlagda bedömning om personen ifråga ur nykterhets-
/drogfrihetshänseende bör eller inte bör betros med körkort. 

Bestämmelser om hur länge en person med tidigare kända missbruksproblem skall ha varit 
nykter/drogfri för att kunna bedömas vara lämplig att inneha körkort finns inte. Det är dock 
viktigt att personen kan visat på en dokumenterad, längre tids nykterhet/drogfrihet efter 
eventuell avslutad missbruksbehandling. Utredaren kan avstå från att göra en bedömning om 
personen bör betros med körkort eller inte, t.ex. om tidigare kännedom om personen saknas. 
Det är ytterst Transportstyrelsen som beslutar i frågan.

7.2 Yttrande i samband med överlämnande till annan vård
Om en person begått brott och samtidigt kan antas bli föremål för vård jml LVM kan rätten jml 
31 kap 2 § BrB överlämna åt socialnämnden att anordna behövlig vård. Om personen ifråga 
redan befinner sig i LVM-vård kan rätten besluta om att denna vård skall fortsätta och 
överlåta ansvaret åt Statens institutionsstyrelse (SiS). Detta gäller endast för brott där på-
följden inte är längre än ett år. Innan rätten beslutar om överlämnande skall socialnämnden 
eller SiS höras. Att skriva ett sådant yttrande innebär att genomföra en utredning jml 11 kap 
1 § SoL.

7.3 Yttrande i samband med åtalsprövning
I 46 § LVM anges att om en missbrukare som är dömd till vård jml LVM misstänks för brott 
som har begåtts innan vården påbörjades eller under vårdtiden skall åklagaren pröva om åtal 
skall väckas. En förutsättning är att påföljden för brottet inte är längre än ett år. Om det är 
befogat skall SiS höras i frågan och om vården har upphört skall socialnämnden höras. Att 
skriva ett sådant yttrande innebär att genomföra en utredning jml11 kap 1 § SoL.

8 ÖPPENVÅRDSINSATSER
En stor del av de insatser som erbjuds sker i form av öppenvård. Insatserna kan antingen 
vara upphandlade eller bedrivas som egna verksamheter inom socialförvaltningen. Oavsett 
vem som driver verksamheten skall beslut om insats alltid fattas. Det är vanligt att flera 
insatser behöver pågå samtidigt och samordnat. Exempel på öppenvårdsinsatser kan vara 
deltagande i olika former av strukturerade program inriktade på missbruksproblematik, 

64



                                                                                                 Vuxna missbrukare
                                                                                              Riktlinje för Vuxen och 

Försörjningsstöd
Nästa revidering senast xxxxxx Fastställd ??            

         

          
  Q-nr: xx  17 (30)

kontaktperson, drogtester m.m. När öppna insatser beviljas skall en genomförandeplan upp-
rättas (se punkt 11.2).

8.1 Socialt kontrakt
Socialt kontrakt är ett bistånd för de personer i kommunen som av olika anledningar har svårt 
att få till stånd ett förstahandskontrakt. En sådan anledning kan vara skulder, betalnings-
anmärkningar, brist på regelbunden inkomst, missbruk etc. För att det skall vara möjligt krävs 
att socialnämnden får skriva kontrakt med hyresvärden och att hyresvärden godkänner att 
bostaden hyrs ut i andra hand. Ett socialt kontrakt kombineras alltid med särskilda föreskrifter 
så som krav på nykterhet och regelbundna uppföljningsträffar mm. Se separata riktlinjer för 
socialt kontrakt.

8.2 Samtal med beroendeterapeut
Borgholms kommun samtalsstöd med beroendeterapeut, som är strukturerad beroende-
behandling på dagtid och beviljas som ett individuellt behovsprövat bistånd. Det finns 
möjlighet till olika former av program utifrån problematikens art. Terapeuten arbetar med 
missbrukare liksom anhöriga och personer med vuxet- barnproblematik. Omfattningen och 
längden på insatsen varierar utifrån behov. En grundbehandling varar under ett år med ett 
samtal per vecka. Vid upprepade återfall eller ogiltig frånvaro avbryts behandlingen och en 
ny utredning inleds för att utreda vilken insats den enskilde är bäst hjälpt av.

8.3 Drogtester
Den enskilde kan beviljas bistånd i form av drogtester. Drogtester beviljas oftast i samband 
med andra insatser, men kan också vara ett sätt för handläggaren att inhämta information 
under utredningen eller ett stöd för den enskilde att hålla sig drogfri. Drogtester utförs i form 
av urinprov, salivprov, utandningsprov och kan vid behov skickas på analys. Drogtester bör 
inte lämnas i syfte att bevisa sin drogfrihet när det gäller umgänge med barn.

8.4 Kontaktperson/kontaktfamilj
Socialnämnden kan jml 3 kap 6 b § SoL utse en särskild person (kontaktperson) eller familj 
(kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga 
angelägenheter om den enskilde begär eller samtycker till det. Ett beslut om tillsättande av 
kontaktperson skall föregås av en utredning jml 11 kap 1 § SoL av den enskildes behov av 
insatsen. Beslutet som fattas jml 4 kap 1 § SoL skall vara tidsbegränsat och följas upp regel-
bundet. Insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj är en lekmannainsats. Kontaktpersons-
utredningar handläggs av IFO Vuxen och Försörjningsstöd medan en kontaktfamiljsutredning 
handläggs av familjehemssekreterare på IFO Barn och Familj.

När den enskilde beviljas kontaktperson eller kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan 
kommunen och uppdragsgivaren. Av avtalet skall omfattningen av uppdraget, arvodets 
storlek och vilken omkostnadsersättning som skall utgå framgå. Den enskilde står för sina 
egna kostnader, t.ex. bio, matkostnader, reskostnader m.m.

9 SLUTENVÅRDSINSATSER
Socialnämnden skall jml 6 kap 1 § SoL ansvara för att personer som är i behov av vård eller 
boende i annat hem än det egna, kan tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller 
boende. Nämnden har även ansvar för att personen får god vård. Borgholms kommun har 
tecknat ramavtal med ett stort antal vårdgivare, dessa vårdgivare skall användas vid 
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placeringar men undantag kan göras om det efter utredning framkommer att personen har 
vårdbehov som inte kan tillgodoses av någon av dessa vårdgivare. Utifrån beslutet om insats 
utformas ett tydligt uppdrag till vårdgivaren med hjälp av en vårdplan. Vårdgivaren eller 
handläggaren skall därefter, utifrån vårdplanen, upprätta en genomförandeplan tillsammans 
med den enskilde. Genomförandeplanen skall följas upp regelbundet och revideras vid 
behov. Se vidare under punkt 11.1 samt 11.2.

9.1 Placering på HVB eller i stödboende
Om utredningen visar att en person med missbruksproblem har behov av vård, behandling, 
omvårdnad eller stöd i heldygnsomsorg kan han/hon placeras på HVB. Den enskildes 
individuella behov styr valet av insats. Handläggande socialsekreterare har ansvar för för-
beredelserna inför, kontakten under och uppföljningen av placeringen, trots att det 
omedelbara behandlingsansvaret ligger på aktuellt HVB under tiden personen vårdas där. En 
placering på HVB utgör oftast endast en del i ett längre vårdsammanhang, varför det är 
viktigt att handläggaren fortsätter kontakten med den enskilde under hela vårdtiden och 
tillsammans med honom/henne och vårdgivaren noga planerar de insatser som behövs efter 
vårdtidens slut. Beslut om placering på HVB fattas jml 4 kap 1 § SoL och skall alltid innehålla 
uppgifter om för vilken tid beslutet gäller samt uppgifter om vilken egenavgift den enskilde 
skall betala jml 8 kap § 1 SoL. Om egenavgiften vid vård och behandling skall efterges helt 
eller delvis jml 9 kap 4 § SoL skall detta också framgå av beslutet. 

Socialnämnden kan även bevilja placering i form av stödboende när den enskilde är i 
behov av mer stöd och tillsyn än vad till exempel ett bistånd i form av socialt kontrakt inne-
bär. Dessa boenden används företrädesvis i anslutning till genomförd avgiftning eller i 
avvaktan på behandlingshem. Beslut om placering i stödboende fattas jml 4 kap 1 § SoL och 
skall alltid innehålla uppgifter om för vilken tid beslutet gäller. Om biståndet avser placering i 
stödboende skall egenavgift för kost och logi betalas av den enskilde. Denna avgift kan inte 
efterges och om inkomster saknas kan den enskilde ansöka om ekonomiskt bistånd för 
kostnaden. 

9.2 Placering i familjehem
Bistånd till placering i familjehem för vuxna kan ges till personer över 18 år med missbruks-
problem, sociala eller andra problem. Placeringen kan antingen avse vård och behandling 
eller boende. Vistelsen skall utformas utifrån den enskildes individuella behov. Placeringen 
skall följas upp och utflyttning skall planeras i samarbete med honom eller henne. Beslutet 
fattas jml 4 kap 1 § SoL och skall alltid innehålla uppgifter om för vilken tid beslutet gäller, om 
beslutet avser vård och behandling eller boende, samt uppgifter om vilken egenavgift den 
enskilde skall betala jml 8 kap 1 § SoL. Om egenavgiften vid vård och behandling skall 
efterges helt eller delvis jml 9 kap 4 § SoL skall detta också framgå av beslutet.

10 INSATSER I SAMVERKAN MED KRIMINALVÅRDEN

10.1 Kontraktsvård
Kontraktsvård (Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, 28 kap 6a § BrB) är 
ett alternativ till fängelsestraff. Målgruppen är personer som normalt skulle dömas till 
fängelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan relateras till missbruk av beroende-
framkallande medel och som är villiga att genomgå vård och behandling enligt en särskild 
plan. Även andra omständigheter som fordrar vård och behandling kan utgöra grund för 
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kontraktsvård. Frivården har ansvar för den utredning och planering som skall ligga till grund 
för behandlingsplanen i ett kontraktsvårdsärende. Domstolen kan förordna att frivården skall 
genomföra en kontraktsvårdsutredning. Frivården, som skall bedöma om förutsättningarna 
för kontraktsvård är uppfyllda och har det övergripande ansvaret för utredningen, bör inleda 
samarbete med socialnämnden i ett tidigt skede eftersom nämnden har till uppgift att ta 
ställning till eventuellt kostnadsansvar efter tidpunkten för tänkt frigivning. Frivården bör 
samråda med socialnämnden även om den planerade vården beräknas vara avslutad inom 
den tid då kriminalvården har kostnadsansvaret. 

Alla typer av vård och behandling kan förekomma liksom deltagande i kriminalvårdens 
programverksamhet. Socialnämnden skall aktivt medverka i bedömningen av den enskildes 
motivation och vårdbehov. Frivården har ansvar för att utforma en behandlingsplan som är 
anpassad efter den enskildes behov och förutsättningar och som skall undertecknas av 
honom eller henne. När dom har avkunnats skall frivården omgående underrätta vårdgivaren 
och socialnämnden. 

Socialnämndens kostnadsansvar för vården inträder fr.o.m. dagen efter den tänkta 
tidpunkten för frigivning alternativt villkorlig frigivning och pågår fram till behandlingstidens 
slut. Nämnden bör lämna en skriftlig ansvarsförbindelse till kriminalvården om kostnads-
ansvaret efter tänkt frigivning. Ansvarsförbindelsen är ett beslut jml 4 kap 1 § SoL som kan 
överklagas av den enskilde. Under den tid då kriminalvården har kostnadsansvar för den 
dömdes behandling beslutar frivården i alla ekonomiska frågor som rör behandlingen. I sam-
band med en placering på behandlingshem eller i familjevård kan kriminalvården efter sed-
vanlig prövning bekosta hela eller del av lämplig grundutrustning avseende kläder, skor, 
fritidsutrustning m.m. I vissa fall, vid institutions- eller familjevård, svarar kriminalvården även 
för kostnader för glasögon och tandvård. Vid öppenvårdsbehandling bekostas enbart den 
behandling och kontroll som följer av behandlingsplanen. Drogkontroller som inte ingår i 
vårdgivarens ordinarie verksamhet, men som föreskrivits i behandlingsplanen kan betalas av 
kriminalvården. Om den ansvarige vårdgivaren utför drogkontrollerna skall denna kostnad 
regleras i placeringsavtalet. I vissa fall kan kriminalvården även bekosta drogkontroller efter 
tänkt frigivning. Här avses kontroller som ingår i behandlingsplanen men som inte ingår i 
vårdgivarens ordinarie verksamhet. 

I samband med att kostnadsansvaret övergår till socialnämnden skall beslut om fortsatt 
vård jml 4 kap 1 § SoL fattas. 8 kap 1 § SoL är då tillämplig och i förekommande fall betalar 
den enskilde en egenavgift på samma grunder som i andra ärenden.

10.2 Vårdvistelse jml 11 kap 3 § fängelselagen
Av lagstiftningen framgår att vårdvistelse får beviljas till personer som har behov av vård eller 
behandling mot missbruk av beroendeframkallande medel. Frivården har det övergripande 
ansvaret för verkställighetsplanering och ansvarar därmed för utredning och planering av 
vårdvistelse. Vårdbehov, behandlingsinsatser och kostnader utreds jml 2 a kap 5 § 1 p SoL i 
samråd med socialnämnden där den intagne är folkbokförd. Folkbokföringskommunen 
ansvarar för alla stöd- och hjälpinsatser som den enskilde kan vara i behov av. Samarbetet 
bör inledas i ett tidigt skede av utredningen, eftersom socialtjänsten har att ta ställning till 
kostnadsansvar för vård/behandling efter frigivningsdagen. Den intagnes behov av vård, 
behandling eller andra insatser skall motsvaras av det vårdinnehåll som den tilltänkta vård-
givaren kan erbjuda.

Kriminalvården har kostnadsansvar för den intagne under vistelsen från placerings-
dagen till och med frigivningsdagen. Därefter övergår kostnadsansvaret i normalfallet till 
socialnämnden. Socialnämnden bör lämna en skriftlig ansvarsförbindelse till kriminalvården 
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beträffande kostnadsansvaret efter tänkt frigivning. Ansvarsförbindelsen är ett beslut jml 4 
kap 1 § SoL som kan överklagas av den enskilde. Kriminalvården skall ansvara för att den 
intagne får lämplig utrustning i samband med vårdvistelsen samt fickpengar under tiden för 
behandling fram till frigivning, under förutsättning att han eller hon saknar inkomster i form av 
sjukpenning, pension etc. Om placeringen skall fortsätta efter frigivningsdagen skall social-
nämnden eller delegat fatta beslut om placering jml 4 kap 1 § SoL. 8 kap 1 § SoL är då 
tillämplig och i förekommande fall betalar den enskilde egenavgift på samma grunder som i 
andra ärenden.

11 UPPFÖLJNING
Alla beviljade insatser skall följas upp regelbundet, dock senast var sjätte månad. Under 
uppföljningen skall vårdplan och eventuell genomförandeplan gås igenom och revideras vid 
behov (se nedan). Det är under uppföljningen som diskussion om behov av fortsatt stöd mest 
fördelaktigt förs.

11.1 Vårdplan
En vårdplan beskriver vad som behöver göras. En vårdplan skall jml 11 kap 3 § 1 st SoL 
alltid upprättas när den enskilde vårdas och placeras i ett annat hem än det egna. Vård-
planen skall upprättas innan nämnden fattar beslut om vård (vid omedelbart omhänder-
tagande kan vårdplan avvaktas) och skall beskriva det övergripande vårdbehovet och vilka 
förutsättningar som skall vara uppfyllda för att vården skall kunna upphöra. Vårdplanen skall 
även innehålla åtgärder och insatser som andra huvudmän ansvarar för. Vårdplanen skall 
alltid kompletteras med en genomförandeplan (se punkt 11.2).

Vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling för opiatberoende har landstinget 
ansvar för att upprätta en individuell vårdplan för varje enskild patient. Om patienten har 
behov av insatser från socialtjänsten skall vårdplanen göras i samverkan mellan huvud-
männen.

11.2 Genomförandeplan
En genomförandeplan upprättas utifrån vårdplanen och beskriver hur insatsen skall genom-
föras. I vissa fall, när handläggaren själv genomför insatsen eller om den ska genomföras av 
en lekman, t.ex. en kontaktperson eller ett familjehem, är det lämpligast att planen upprättas 
av den som handlagt ärendet (utredaren) tillsammans med den enskilde. I annat fall bör 
planen upprättas vid den verksamhet som genomför insatsen (vårdgivaren), tillsammans 
med den enskilde utifrån vårdplanen som upprättats i samband med att insatsen beviljades. 
Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genom-
förandet och för uppföljningen av insatsen. Genomförandeplanen skall innehålla konkreta 
kort- och långsiktiga mål som bedöms vara möjliga att uppnå för den enskilde och som följs 
upp regelbundet. Genomförandeplanen förutsätter den enskildes samtycke och medverkan 
och skall skrivas under av samtliga involverade parter. Av planen bör följande framgå;

 Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka 
 Vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den 
 När och hur insatsen eller delar av den skall genomföras 
 På vilket sätt den enskilde har haft inflytande över planeringen 
 Vilka personer som har deltagit i planeringen 
 När planen har fastställts
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 När och hur planen skall följas upp 

11.3 Individuell plan
Kommunen och landstinget har skyldighet att upprätta en individuell plan för alla personer 
som behöver det för att få sina behov tillgodosedda genom insatser från båda huvudmännen. 
Detta regleras i 2 kap 7 § SoL och i 3f § HSL. Planen skall upprättas om kommunen eller 
landstinget bedömer att det behövs för att den enskilde skall få sina behov tillgodosedda och 
om den enskilde samtycker till att den upprättas. En behovsbedömning måste göras för att 
kunna ta ställning till om en individuell plan behöver upprättas. Planen skall påbörjas utan 
dröjsmål och när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående skall 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilde inte mot-
sätter sig det. 

Av planen skall framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman 
skall ansvara för och vem av huvudmännen som skall ha det övergripande ansvaret för 
planen. Även eventuella insatser från andra aktörer t.ex. kriminalvård eller privata vårdgivare 
kan redovisas i planen. Det som skiljer den här planen från andra planer som finns i lag-
stiftning och föreskrifter är att den gäller alla och att den syftar till att säkerställa samarbetet 
mellan huvudmännen så att individens samlade behov av hälso- och sjukvård och social-
tjänst tillgodoses. Om det redan finns en plan upprättad som fyller detta behov är det 
tillräckligt med den planen, så länge samtliga föreskrivna krav är uppfyllda.

12 VÅRD JML LVM
Socialnämnden skall inleda utredning, när den genom anmälan jml § 6 LVM eller på något 
annat sätt har fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård. 
Bedömer handläggare att förutsättningar för vård jml LVM är uppfyllda diskuteras ärendet 
med 1:e socialsekreterare som fattar beslut om utredning jml § 7 LVM skall inledas eller ej.      
Socialnämnden kan utreda och ansöka om vård jml LVM även om det inte bedöms som  
nödvändigt med ett omedelbart omhändertagande. Utredningen kan mynna ut i att social-
nämnden ansöker om vård jml LVM, om förutsättningarna anses uppfyllda. Anses det inte 
längre finnas skäl att bereda den enskilde tvångsvård skall insatsen avslutas och övergå till 
frivillig vård.  

Det finns inte någon åldersgräns vid tillämpningen av LVM och lagen tillämpas i 
praktiken huvudsakligen för missbrukare över 20 år. Om missbrukarens vårdbehov kan 
tillgodoses med stöd av LVU har denna lag företräde före LVM. LVU kan användas för ”unga 
vuxna” mellan 18 och 20 år när LVU bedöms vara mest lämplig för att tillgodose vård-
behovet. På samma sätt har lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) företräde före LVM be-
träffande psykiskt sjuka missbrukare.

12.1 Generalindikation och specialindikation
För att vård med stöd av LVM skall komma till stånd måste såväl generalindikationen som 
någon av specialindikationerna i 4 § LVM vara tillämpliga. 

Generalindikationen innebär att missbrukaren, 
1. Till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel 

är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk 
2. Att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt 
3. Han eller hon till följd av missbruket
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(Specialindikationer) 
a. Utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara (hälsoindikation) 
b. Löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv (social indikation) 
c. Kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon (våldsindikation)

Med fortgående alkoholmissbruk menas att missbruket skall ha en viss varaktighet. Det får 
inte röra sig om en tillfällig överkonsumtion. (prop. 1987/88:147, s.44). Periodvis åter-
kommande missbruk kan omfattas av lagen. Med missbruk av narkotika avses allt icke-
ordinerat bruk av narkotika. I princip är allt injektionsmissbruk samt dagligt eller så gott som 
dagligt missbruk, oberoende av intagningssätt och medel, att betrakta som fortgående miss-
bruk (prop. 1981/82:8, s.75). Bedömningen av vad som är missbruk är strängare när det 
gäller ungdomar. Med missbruk av flyktiga lösningsmedel menas inandning av flyktiga 
lösningsmedel i syfte att berusa sig. Missbruk av sådana preparat kan medföra både 
omedelbara fysiska skador som t.ex. hjärtstillestånd och andningssvårigheter och om-
fattande sociala skador. Ett vanemässigt bruk av medlen betraktas därför som fortgående 
missbruk enligt socialstyrelsen.

En förutsättning för vård jml LVM är att möjligheterna att tillgodose missbrukarens 
behov av vård i frivillig form är uttömda eller har funnits vara otillräckliga. Ett samtycke till 
frivillig vård undanröjer inte automatiskt behovet av LVM-vård. Socialnämnden är skyldig att 
självständigt pröva om samtycket till frivillig vård kan bedömas tillförlitligt. Det kan finnas 
anledning att tillämpa LVM-vård även när samtycke till frivillig vård föreligger, t.ex. när 
missbrukaren vid upprepade tillfällen avbrutit frivillig vård oplanerat och i förtid för att snabbt 
återfalla i missbruk. Alla möjligheter till frivillig vård behöver inte ha prövats i praktiken men 
missbrukaren måste ha fått erbjudande om och varit med om att diskutera vårdformer som 
har bedömts passa honom eller henne innan det kan slås fast att han eller hon är omotiverad 
för frivillig vård eller att frivilliga insatser bedöms otillräckliga.

Hälsoindikationen innebär inte att missbrukaren behöver ha ådragit sig somatiska eller 
psykiska komplikationer för att den medicinska specialindikationen skall gälla. Denna 
specialindikation avser inte heller endast direkt alkohol- eller drogrelaterade komplikationer. 
Däremot måste det finnas en klart påvisbar risk för den fysiska och/eller psykiska hälsan vid 
allvarligt missbruk.

Sociala specialindikationen avser främst unga missbrukare som genom kriminalitet, 
prostitution eller annat destruktivt leverne riskerar att slås ut från ordnade levnads-
förhållanden. 

Våldsindikationen avser dels suicidrisk och dels risk för att närstående skadas. Som 
närstående räknas make/maka, varaktigt sammanboende, barn, föräldrar och syskon. De 
närstående behöver inte ha gemensam bostad med missbrukaren för att våldsindikationen 
skall kunna tillämpas. Även den som har gemensamma barn med missbrukaren räknas som 
närstående oavsett om han eller hon är eller har varit sammanboende med missbrukaren. 
Däremot kan våldsindikationen inte användas för missbrukare som bedöms vara farliga för 
grannar, vänner eller omgivningen i allmänhet.

12.2 Syftet med vård jml LVM
Vården har jml 3 § LVM som syfte att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så 
att han eller hon frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma 
ifrån missbruket. Detta innebär att behandlingsinsatser skall påbörjas under LVM-vistelsen 
med avsikt att motivera missbrukaren till fortsatt behandling på frivillig väg. Förutom 
behandlingsinsatser mot själva missbruket kan insatserna även omfatta t.ex. bostad och 
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arbete/sysselsättning. I lagens förarbeten anges att ett viktigt mål är att bryta en destruktiv 
utveckling och att vården skall ses som inledning till en behandling som kan leda till frihet 
från missbruk och en förbättrad livsstil i övrigt. Vårdplaneringen skall därför också inkludera 
insatser i anslutning till tvångsvården. Behandlingsmålen skall vara flexibla och anpassas till 
den enskildes motivation och förmåga att tillgodogöra sig vården.

12.3 LVM och/eller LPT
Socialtjänsten har huvudansvaret för vård och behandling av missbrukare. Vissa uppgifter 
inom missbrukarvården ansvarar hälso- och sjukvården för, så som medicinsk avgiftning och 
behandling av akuta psykiska komplikationer. Ibland ges mer långvarig vård vid toxiska 
psykoser eller allvarligare psykiska tillstånd som kan följa på missbruk. I förarbetena till LPT 
(prop. 1990/91:58) anges att om den psykiska störningen är tillräckligt svår bör behandlings-
uppgiften falla inom psykiatrins ansvarsområde, även om det finns en kombinations-
problematik med ett intensivt missbruk. Om missbruket däremot bedöms vara det primära 
och tvångsåtgärder nödvändiga, bör LVM tillämpas i första hand och psykiatrisk tvångsvård 
vara en sista utväg för att klara de allvarliga psykiska komplikationerna till missbruket (prop. 
1990/91:58 sid. 93). Beslut om vård jml LVM kan fattas även om någon för kortare tid ges 
vård med stöd av LPT, t.ex. vid korttidsvård av en missbrukare som drabbats av alkohol-
psykos under abstinens. Om psykiatrisk tvångsvård behövs under längre tid bör LVM-vården 
upphöra genom att missbrukaren skrivs ut från LVM-hemmet. Psykiatrisk tvångsvård får inte 
bedrivas på LVM-hem.

12.4 Anmälnings- och uppgiftsskyldighet
De myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med missbrukare har 
jml 6 § LVM skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om att 
någon kan antas vara i behov av vård jml LVM. Anmälningsplikten omfattar statliga och 
kommunala myndigheter så som frivårdsmyndighet, polis, försäkringskassan samt läkare i 
offentlig och privat tjänst under förutsättning att missbrukaren inte kan erbjudas tillfreds-
ställande vård genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso-och sjukvården. Läkares 
anmälningsplikt gäller även i de fall då läkaren i sin verksamhet kommer i kontakt med en 
missbrukare som kan antas vara i behov av omedelbart omhändertagande jml 13 § LVM. 

Enligt 7 § LVM är de myndigheter som omfattas av anmälningsplikten skyldiga att lämna 
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning. Denna skyldighet 
gäller inte myndigheter inom hälso- och sjukvården om läkaren anser att vårdmöjligheterna 
inom sjukvården är tillräckliga. Om vårdmöjligheterna inte är tillräckliga, är läkaren skyldig att 
genast göra en LVM-anmälan till socialnämnden och skyldig att lämna uppgifter angående 
den som antas vara i behov av vård jml LVM om socialnämnden begär det. I 29 kap 9 § OSL 
finns en bestämmelse som gör det möjligt att lämna uppgifter även i vissa situationer när det 
inte föreligger uppgiftsskyldighet. Enligt denna bestämmelse hindrar inte sekretessen att 
uppgift om en enskild missbrukare eller hans eller hennes närstående lämnas från en 
myndighet inom hälso-och sjukvården eller socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det 
behövs för att missbrukares skall få nödvändig vård, behandling eller stöd. En förutsättning 
är att det föreligger ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel 
samt att missbruket är allvarligt och har en viss varaktighet. Det behöver dock inte vara så 
allvarligt att samtliga förutsättningar för tvångsvård är uppfyllda.
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12.5 Inleda utredning jml 7 § LVM
Socialnämnden skall jml 7 § LVM inleda utredning när den genom anmälan eller på annat 
sätt fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård. Nämnden måste 
därför ta ställning till om det kan föreligga skäl för tvångsvård eller inte. Om det vid en 
förhandsbedömning framkommer att det inte föreligger förutsättningar för tvångsvård jml 4 § 
LVM, får inte utredning inledas mot den enskildes vilja. Missbrukaren skall om möjligt 
informeras när en utredning jml 7 § LVM inleds. Han eller hon skall då också informeras om 
nämndens möjlighet att begära polishandräckning för läkarundersökning. Kontakten med 
missbrukaren bör om möjligt ske dels skriftligen med en uppmaning om att kontakta social-
nämnden så snart som möjligt, dels genom personlig kontakt. En utredning av detta slag 
skall jml 37 § LVM handläggas skyndsamt.

12.6 Omedelbart omhändertagande jml 13 § LVM
I akuta situationer får socialnämnden med stöd av 13 § LVM fatta beslut om omedelbart 
omhändertagande av en missbrukare. Även förvaltningsrätten kan, efter nämndens ansökan 
om vård, besluta om omedelbart omhändertagande. Efter överklagande kan ett sådant beslut 
även fattas av kammarrätt. För beslut om omedelbart omhändertagande måste följande två 
förutsättningar föreligga;

1. Det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av LVM och
2. Rättens beslut om vård kan inte avvaktas, 
o På grund av att han eller hon kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat om 

han eller hon inte får omedelbar vård eller 
o På grund av att det föreligger en överhängande risk att han eller hon till följd av sitt 

tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående 

Observera att specialindikationen i 4 § 2 p LVM (då missbrukaren löper uppenbar risk att för-
störa sitt liv, s.k. social indikation) inte kan utgöra grund för omedelbart omhändertagande. 
Vid omedelbart omhändertagande bör läkare tillkallas, bland annat för att utesluta att 
personens tillstånd beror på något annat än missbruk. Läkaren bör också kunna ta ställning 
till om personen är i omedelbart behov av vård jml LPT eller annan sjukhusvård. Ett beslut 
om omedelbart omhändertagande gäller omedelbart (43 § LVM). Polisen har inte befogenhet 
att göra omedelbara omhändertaganden. För att polisen skall kunna ingripa i en akutsituation 
när nämndens beslut om omedelbart omhändertagande inte kan avvaktas finns det en 
bestämmelse i polislagen som ger polisen möjlighet att gripa in för att säkerställa att ett 
sådant beslut kan komma till stånd. Bestämmelsen innebär att polisen får ta hand om en 
person som förväntas bli omhändertagen jml LVM och överlämna honom eller henne till 
sjukhus för medicinsk bedömning.

Om socialnämnden har beslutat om omedelbart omhändertagande skall beslutet jml 15 
§ LVM utan dröjsmål och senast dagen efter underställas förvaltningsrätten. Detta innebär i 
normalfallet samma dag och senast dagen efter det att beslutet är fattat. Med dagen efter 
beslutet avses nästkommande datum. Om den dag som underställning senast skall ske in-
faller på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
får underställning ske nästa vardag. Om socialjouren har fattat beslut om omedelbart 
omhändertagande skall socialnämnden underrättas direkt på morgonen första vardagen efter 
att beslutet fattats. Oavsett om beslutet är verkställt ansvarar socialnämnden för under-
ställning till förvaltningsrätten. Senast fyra dagar från det att beslutet om omedelbart 
omhändertagande underställts förvaltningsrätten, skall rätten jml 17 § LVM pröva om 
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omhändertagandet skall bestå. Om beslutet inte är verkställt när det underställs rätten, 
räknas de fyra dagarna från verkställighetsdagen. Förvaltningsrätten kan förlänga tiden till en 
vecka, om det på grund av någon särskild omständighet är nödvändigt. Ansökan om 
tvångsvård skall ha inkommit till förvaltningsrätten inom en vecka från det att rätten meddelat 
att beslutet om omedelbart omhändertagande skall bestå, i annat fall upphör beslutet 
automatiskt.

Socialnämnden skall i anslutning till beslut om omedelbart omhändertagande anmäla 
behov av vårdplats till SiS, som ansvarar för att anvisa plats (se punkt 12.9). Nämnden 
ansvarar därefter jml 19 § LVM för att verkställa beslutet genom att snarast placera miss-
brukaren på sjukhus eller LVM-hem. Detta kan ske genom egen försorg eller med begäran 
om handräckning av polis jml 45 § 2 p LVM. 

Om det är möjligt skall nämnden låta den omedelbart omhändertagne få ta del av 
handlingarna i ärendet. Han eller hon skall informeras om sin rätt att yttra sig skriftligt till 
rätten inom en viss angiven tid, att begära muntlig förhandling vid rätten och att få offentligt 
biträde jml 16 § LVM. Den omhändertagne skall också informeras om att rätten kan komma 
att avgöra målet även om det inte lämnas något yttrande. Det skall dokumenteras i person-
akten att den omhändertagne är kommunicerad.

Ett omhändertagande av beslut enligt 13 § LVM upphör automatiskt att gälla:
 

 Om underställning till förvaltningsrätten inte inkommit i tid 
 Om ansökan om vård inte inkommit till förvaltningsrätten i tid, dvs. inom en vecka från 

det att rätten beslutat om att omhändertagandet skall bestå 
 När rätten avgör frågan om vård 
 Om den omhändertagne häktas 

Socialnämnden har befogenhet och skyldighet att upphäva ett beslut om omhändertagande 
om det inte längre finns skäl för omhändertagandet. Detta gäller även när förvaltningsrätten 
fattat beslut om att omhändertagandet skall bestå. Syftet med bestämmelsen är att miss-
brukaren inte skall behöva avvakta rättens beslut när det står klart för socialnämnden att 
omhändertagandet inte längre behövs. Rätten har samma befogenhet att upphäva ett sådant 
beslut.

12.7 Läkarintyg jml 9 § LVM
Efter det att utredningen inletts skall socialnämnden fatta beslut om läkarundersökning och 
utse en läkare som skall stå för undersökningen. En remiss bör sändas till anvisad läkare 
med kort bakgrund till utredningen. Läkarintyget skall ange missbrukarens aktuella hälso-
tillstånd samt en bedömning av missbrukarens allmänna behov av vård. Det är inte läkarens 
uppgift att ta ställning till om det finns förutsättningar för vård jml LVM eller inte. Läkarintyget 
har stort värde som bevismaterial i förvaltningsrättsförhandlingarna och skall anskaffas i 
normalfallet. Socialnämnden kan avstå från att låta genomföra läkarundersökning om det är 
uppenbart onödigt, t.ex. om missbrukarens hälsotillstånd klart framgår av en utförlig anmälan 
från läkare. I 37 § LVM anges att mål och ärenden jml LVM skall handläggas skyndsamt. Det 
innebär att det i normalfallet inte bör vara problem med att läkarintyg som upprättats under 
utredningstiden är inaktuella vid förvaltningsrättens prövning. Förvaltningsrätten kan i sär-
skilda fall själv besluta om läkarundersökning.
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12.8 Polishandräckning jml 45 § LVM
Om missbrukaren vägrar att medverka till läkarundersökning kan socialnämnden eller 
förvaltningsrätten med stöd av 45 § 1 p LVM begära polishandräckning till sådan läkar-
undersökning. Om missbrukaren självmant inställer sig hos läkaren samtidigt som det finns 
en begäran om handräckning hos polisen, är det viktigt att läkaren kontaktar handläggaren 
vid socialnämnden efter att undersökningen är genomförd, så att begäran om handräckning 
kan återkallas. Ange därför alltid i den remiss som skickas till läkaren att nämnden (hand-
läggaren) skall informeras direkt efter att läkarundersökningen är genomförd.

12.9 Ansökan om plats på LVM-hem
Staten är huvudman för LVM-hemmen. Statens institutionsstyrelse (SiS) är jml 6 kap 3 § SoL 
central förvaltningsmyndighet för dessa hem. SiS ansvarar för planering, ledning, drift och 
tillsyn över institutionerna samt anvisning av plats till dessa. SiS skall i samråd med social-
nämnden och institutionen tillgodose den enskildes behov av vård och behandling. Inom SiS 
finns en placeringsgrupp med uppgift att hitta en lämplig institutionsplats för den enskilde 
missbrukaren. När utredning jml 7 § LVM inletts skall kontakt med placeringshandläggaren 
på SiS etableras. Ansökan om plats på LVM-institution görs på speciell blankett. Till plats-
ansökan bifogas ansökan till förvaltningsrätt, utredning samt läkarintyg. Efter samråd med 
socialnämnden och institutionen lämnar placeringsenheten platsanvisning till viss institution. 
Kopia på anvisningen skickas därefter till socialnämnden och institutionen.

12.10 Innehållet i utredningen
Utredningen skall jml 10 § LVM innehålla följande; 

 En redogörelse för missbrukarens aktuella förhållanden 
 Uppgifter om tidigare vidtagna åtgärder 
 Vilka åtgärder som planeras 
 Uppgift om vilket LVM-hem som bedöms lämpligt 
 Preliminär vårdplan med information om vilken vård utanför hemmet som kan komma 

i fråga. Vårdplaneringen skall tydligt framgå av vårdplanen. Det är väsentligt att LVM-
vården så långt som möjligt ses som ett led i ett långtgående behandlingsarbete 

 Uppgift om vården bör inledas på sjukhus 

För mer information kring en utredningsprocess, se punkt 6. För mer information kring vård-
plan, se punkt 11.1.

12.11 Avsluta utredning
Alla utredningar som påbörjas med stöd av 7 § LVM leder inte till ansökan om vård. 
Utredningen kan exempelvis avslutas med hänvisning till att missbrukarens vårdbehov kan 
tillgodoses på frivillig väg jml SoL eller HSL eller på grund av att det inte går att styrka 
indikationerna i 4 § LVM eller p.g.a. att personen inte har kunnat påträffas, har flyttat utom-
lands eller har avlidit. En utredning kan också avslutas med hänvisning till att personen 
vårdas med stöd av LPT eller avtjänar fängelsestraff. Skälen till att utredningen avslutas skall 
dokumenteras och personen skall informeras om beslutet.
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12.12 Ansökan jml 11 § LVM
Om socialnämnden efter genomförd utredning anser att det finns skäl till att missbrukaren 
skall beredas tvångsvård skall nämnden ansöka hos förvaltningsrätten om sådan vård. Miss-
brukaren skall informeras om rätten att jml 11 kap 9 § SoL få företräde inför nämnden. Innan 
ärendet avgörs skall missbrukaren också jml 17 § FL ha delgivits utredningen och beretts 
tillfälle att yttra sig över den. 

I ansökan skall socialnämnden ange de grunder, generalindikation och den eller de 
specialindikationer, som åberopas till stöd för ansökan. Till ansökan bifogas den eventuella 
anmälan som ligger till grund för utredningen, socialnämndens utredning inklusive vårdplan, 
uppgift om eventuell kompletterande muntlig bevisning, ett läkarintyg gällande missbrukarens 
aktuella hälsotillstånd, utdrag ur nämndens protokoll samt i förekommande fall fullmakt för 
den som företräder nämnden som ombud vid den muntliga förhandlingen i domstol. Om den 
som företräder nämnden i rätten skall ha möjlighet att återkalla ansökan krävs en fullmakt 
från nämnden. 

För att ett beslut om vård jml LVM skall kunna verkställas innan det vunnit laga kraft 
måste förvaltningsrätten särskilt förordna om att beslutet skall gälla omedelbart. Social-
nämnden måste därför i sin ansökan ange behovet av omedelbar verkställighet. 

Ansökan om vård jml 11 § LVM kan återkallas av socialnämnden, nämndens utskott, 
socialdelegerade eller motsvarande. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa samman-
träde.

12.13 Den rättsliga processen
Mål enligt LVM prövas i förvaltningsrätten, som är allmän förvaltningsdomstol närmast under 
kammarrätten. Förvaltningsdomstolarnas avgöranden skall grundas på vad som framgår av 
handlingarna och vad som i övrigt framkommer i ärendet. Förhandlingen skall vara muntlig 
om det inte är uppenbart obehövligt (39 § LVM). Parterna skall upplysas om rätten till muntlig 
förhandling och om någon av parterna begär det skall muntlig förhandling hållas. I ärenden 
enligt LVM har den enskilde missbrukaren rätt till biträde enligt bestämmelserna i lagen om 
offentligt biträde (1996:1620). Det innebär att han eller hon kostnadsfritt får biträde av 
advokat, biträdande jurist vid advokatbyrå eller annan lämplig person. Förvaltningsrätten har 
att pröva missbrukarens behov av offentligt biträde, oavsett om han eller hon gjort en sådan 
ansökan hos rätten eller inte.

12.14 Den muntliga förhandlingen
Den muntliga förhandlingen i förvaltningsrätten inleds med att socialnämnden redogör för sin 
ansökan. Detta innebär att nämnden klargör syftet med sin ansökan genom att yrka att 
förvaltningsrätten skall besluta om vård för den enskilde missbrukaren jml LVM. Nämnden 
kan även yrka att beslutet om vård skall gälla omedelbart. Därutöver finns möjlighet att yrka 
att dom skall meddelas direkt efter förhandlingen i de fall då beslut om omedelbart 
omhändertagande saknas. Motparten, missbrukaren, får därefter ange om han eller hon 
medger eller bestrider yrkandet. Förhandlingen fortsätter med att socialnämnden anger vilka 
grunder man vill åberopa till stöd för sin talan. Grunderna för nämndens talan kan sägas vara 
en sammanfattning av den utredning som ansökan om vård jml LVM innehåller. Social-
nämnden skall här ange vilka indikationer, generalindikation och specialindikation, man 
anser skall ligga till grund för beslutet om vård. I den fortsatta förhandlingen skall social-
nämnden göra eventuella kompletteringar av utredningen. Kompletteringarna skall gälla för-
hållanden och händelser av vikt som uppkommit efter att ansökan om vård inlämnats. Här 
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kan nämnden dessutom presentera ytterligare skriftlig utredning som tillkommit. Motparten 
ges därefter möjlighet att bemöta uppgifter som framkommit i socialnämndens utredning. 
Båda parterna bereds slutligen möjlighet att bemöta varandras synpunkter och att ställa 
frågor till varandra. Därefter följer eventuell bevisning, vilket t.ex. kan innebära att vittnes-
förhör hålls. Nämnden och motparten får därefter göra sina slutanföranden (pläderingar). Då 
bereds parterna tillfälle att redovisa vad som är väsentligt i målet och vad som enligt deras 
mening blivit bevisat. 

Efter avslutad förhandling tar rätten enskild överläggning och meddelar därefter dom, 
antingen omedelbart eller senast inom fyra veckor, Rätten kan besluta att beslutet om vård 
skall gälla omedelbart jml 43 § LVM.

12.15 Överklagande till kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen
Förvaltningsrättens beslut om omedelbart omhändertagande eller dom om beredande av 
vård kan överklagas till kammarrätten. Detta skall ske inom tre veckor från att missbrukaren 
tagit del av beslutet. Observera att överklagande från nämnden skall jml 23 § FL ha inkommit 
till förvaltningsrätten eller kammarrätten inom tre veckor från den dag då beslutet delgavs. 
Kammarrättens beslut eller dom kan i sin tur överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen 
jml 33 § förvaltningsprocesslagen. För prövning i denna instans krävs prövningstillstånd.

12.16 Vårdens verkställighet och genomförande
När förvaltningsrätten beslutat att någon skall beredas vård jml LVM ansvarar social-
nämnden för att beslutet verkställs genom att missbrukaren bereds vård i LVM-hem eller jml 
24 § LVM på sjukhus. Nämnden har möjlighet att jml 45 § LVM begära polishandräckning för 
att föra missbrukaren till vård. 

Hälso- och sjukvården skall jml 24 § LVM genomföra inledande medicinsk bedömning 
och sjukhusvård om det är nödvändigt. Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där miss-
brukaren vistas skall se till att socialnämnden eller SiS genast informeras om missbrukaren 
vill lämna eller redan har lämnat sjukhuset. Verksamhetschefen skall också besluta att miss-
brukaren skall hindras från att lämna sjukhuset tills det kan säkerställas att han eller hon kan 
föras över till ett LVM-hem. Denna skyldighet gäller oavsett om missbrukaren tagits in på 
sjukhus för slutenvård eller endast vistas vid en sjukvårdsenhet för sådan vård. Samma 
regler gäller då sjukhusvård ges under LVM-vården. 

LVM-vården måste verkställas inom fyra veckor från den dag beslutet vunnit laga kraft. I 
annat fall upphör beslutet att gälla. Beslutet upphör också om missbrukaren, efter det att 
vården påbörjats, under sammanlagt minst sex månader i följd har vistats utan tillstånd 
utanför LVM-hemmet eller har varit intagen på häkte eller på kriminalvårdsanstalt. Social-
nämnden skall skicka en avskrift av förvaltningsrättens beslut och lagakraftbevis från dom-
stolen till SiS jml 20 § SoF. Vid omedelbart omhändertagande behövs inget lagakraftbevis.

Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården uppnåtts och senast när vården 
har pågått i sex månader. Vårdtiden räknas från den dag då missbrukaren inställer sig vid 
LVM-hemmet eller vid sjukhus och inkluderar inte den tid som missbrukaren är avviken från 
LVM-hemmet eller intagen i häkte eller i kriminalvårdsanstalt, under förutsättning att den 
tiden inte uppgår till sammanlagt minst sex månader i följd. I så fall upphör beslutet att gälla.

Socialnämnden har ansvar för att redan under utredningstiden påbörja planeringen av 
alternativ frivillig vård. Det är därför viktigt att den intagne missbrukarens socialsekreterare 
samarbetar aktivt med honom eller henne och kontaktpersonen vid institutionen under tiden 
på LVM-hemmet. SiS fattar beslut om in- och utskrivning och skall kontinuerligt hålla social-
nämnden informerad om hur vården fortskrider och samråda i alla angelägna frågor.
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Så snart det är möjligt skall SiS, efter samråd med socialnämnden, besluta att den in-
tagne skall beredas vård i annan form utanför LVM-hemmet jml 27 § LVM. Socialnämnden 
har ansvar för att anordna sådan lämplig vård, vilket kan innebära vistelse i HVB-hem eller i 
familjehemsvård, deltagande i strukturerade öppenvårdsprogram m.m. Om § 27-vården inte 
fungerar kan SiS besluta att missbrukaren skall återföras till LVM-hemmet.

12.17 Socialnämndens ansvar efter vårdtidens slut
Vård jml LVM skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han 
eller hon frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån 
missbruket. Detta innebär att vården skall ses som en länk i en längre vårdkedja där social-
nämnden efter vårdtidens slut har ett fortsatt ansvar för att aktivt stödja missbrukarens fort-
satta rehabilitering. I 30 § LVM uttrycks enligt följande;
 
”Socialnämnden ska aktivt verka för att den enskilde får bostad, arbete eller utbildning samt se till att 
han eller hon får personligt stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk”.

12.18 SiS ansvar efter vårdtidens slut
I 30 a § LVM regleras SiS skyldighet att följa upp verksamheten. Uppföljningen gäller såväl 
vårdtiden enligt LVM som tiden efter avslutad vård. För att kunna följa upp vården för sina 
klienter har SiS befogenhet att inhämta sekretessbelagda uppgifter om enskilda klienter från 
socialnämnden både under och efter vårdtidens slut. Detta innebär inte att hela akter eller 
journaler skall utlämnas utan endast de uppgifter som är relevanta för uppföljningen.

12.19 Åtalsprövning
I 46 § LVM anges att om någon som är dömd till vård jml LVM misstänks för brott som har 
begåtts innan vården påbörjades eller under vårdtiden och för vilket påföljden inte är längre 
än ett år skall åklagaren pröva om åtal skall väckas. I normalfallet skall SiS eller, om vården 
har upphört, socialnämnden höras i frågan.

12.20 Överlämnande till särskild vård
Om en missbrukare har begått brott och samtidigt kan antas bli föremål för vård jml LVM kan 
rätten jml 31 kap 2 § BrB överlåta åt socialnämnden att anordna nödvändig vård. Om den 
enskilde missbrukaren redan befinner sig i LVM-vård kan rätten besluta om att vården skall 
fortsätta och överlåta ansvaret åt SiS. Om lagen anger strängare straff än ett år, får 
överlämnande ske endast om det föreligger särskilda skäl. Innan rätten beslutar om sådant 
överlämnande skall socialnämnden eller SiS höras.

13 ANHÖRIGSTÖD
I 5 kap 10 § SoL finns en bestämmelse som gör det möjligt för anhöriga att söka stöd för 
egen del när de vårdar en närstående som har missbruks- eller beroendeproblem och 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller som behöver hjälp på grund av ålder. 
Syftet är framförallt att minska anhörigas fysiska och psykiska belastning (prop. 2008/09:82). 
Genom stödet kan anhöriga få en förbättrad livssituation så att risken för ohälsa minskas. 
Stödet skall anpassas till målgruppen och anhörigas individuella behov. Förhållningssätt och 
bemötande skall vara förtroendeingivande och stödjande. Stödet kan erbjudas individuellt, i 
grupp eller genom generella insatser. Det kan erbjudas som service och som individuellt 
bistånd. Det finns inga begränsningar när det gäller vilken typ av stöd den anhörige kan 

77



                                                                                                 Vuxna missbrukare
                                                                                              Riktlinje för Vuxen och 

Försörjningsstöd
Nästa revidering senast xxxxxx Fastställd ??            

         

          
  Q-nr: xx  30 (30)

ansöka om, men det förutsätter medgivande från den enskilde om denne berörs. Beslut om 
bistånd i form av individuellt anpassat stöd till den anhörige fattas jml 4 kap 1 § SoL.  Läs 
mer i Socialstyrelsens Meddelandeblad ”Stöd till anhöriga som service eller behovsprövad 
insats - handläggning och dokumentation” (2010)

Allt stöd som ges behöver inte föregås av utredning och behovsbedömning utan kan 
vara en form av service. Dessa insatser är inte handläggning av ett ärende i förvaltnings-
rättslig mening, vilket innebär att socialtjänsten inte har rätt att dokumentera insatsen på 
individnivå. En förutsättning att hänvisa till serviceinsatser är att det inte finns skäl att inleda 
en utredning.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-17 1-14

Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2018/7-750  SN

Revidering av riktlinjer för handläggning av vuxna missbrukare.

Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef för IFO redovisar ett reviderat förslag 
på riktlinjer för handläggning av vuxna missbrukare.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t anta de reviderade riktlinjerna för handläggning av vuxna missbruka-
re.

_____________________________

79



      
Socialförvaltningen                                                                                                                                              Delegationsbestämmelser

Lagrum SoL, LSS, FL, LVM, LVU, KL, FB, LUL, ÄktB, OSL, AL, SoF, TF, Lagen om 
allmänna bidrag, Namnlagen, ÄB, LMA, BrB, Körkortslagen.
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Ansvarig för dokumentet Verksamhetschef IFO/OFN Fastställt av Socialnämnden Datum 150401
Nästa revidering senast 160129 Diarienr 2014/9-700  SN
Plats i Q:et Bastjänster

         
          
  Q-nr: 6.1

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÄRENDEN INOM SOCIALTJÄNSTEN
I BORGHOLMS KOMMUN
UPPDATERAD 2017-11-27

Vid delegats frånvaro ansvarar och beslutar närmsta överordnad. 
Personal anställda vid Sydostjouren har delegation i nivå med enhetschef, IFO

Innehåll
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FÖRVALTNINGSLAGEN OCH SEKRETESSLAGEN MM............................................................................................................................................10
LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA ............................................................................................................................12
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ÄLDREOMSORG................................................................................................................................................................................................................22
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PERSONALÄRENDEN ......................................................................................................................................................................................................24

Delegation innebär att socialnämnden efter bemyndigande från kommunfullmäktige beslutar uppdra åt viss tjänsteman eller förtroendevald/grupp av 
förtroendevalda att fatta beslut i vissa angivna ärenden. Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige samt ärenden som rör enskild och är av 
principiell eller annars av särskilt viktig natur får inte beslutas av annan än nämnden.

Beslutanderätten kan inte överlåtas till någon annan befattningshavare. Självklart ska samråd ske, t ex med arbetsledare, i tveksamma ärenden eller när 
det behövs bättre underlag eller stöd för beslut. Delegerad beslutsfattare har fullt ansvar för handläggningen av ärendet och för att beslutet fattas.
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2

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
2 a kap 11 § SoL Ansökan om överflytt av ärende hos Inspektionen 

för vård och omsorg
Socialnämndens individutskott

7 kap 1 § 1,2 st FB Beslut att upphäva föräldrars försörjningsskyldighet Socialnämndens individutskott
4 kap § § SoL Beslut om bistånd i form av  placering på 

stödboende, avseende ensamkommande
Socialnämndens individutskott

4 kap 1 1 SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig placering på 
stödboende under längst fyra månader.

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig placering på 
hem för vård eller boende under längst fyra 
månader, avseende barn och unga.

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig placering på 
hem för vård eller boende under längst fyra 
månader, avseende vuxna. 

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig placering i 
familjehem under längst fyra månader, avseende 
vuxna. 

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig placering på 
kommunens egna boende för ensamkommande barn, 
under längst fyra månader.

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering i 
utslussverksamhet.

Socialnämndens individutskott

6 kap 13 a FB Beslut om åtgärd utan den ena vårdnadshavarens 
samtycke

Socialnämndens individutskott

3 kap 6a § 2 st SoL Beslut om öppna insatser för barn över 15 år utan 
vårdnadshavarnas samtycke

Socialnämndens individutskott

SOCIALTJÄNSTLAG (2001:453) (SoL)
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3

4 kap 1 § SoL Beslut om försörjningsstöd enligt kommunens norm 
och riktlinjer och omprövning av dessa beslut.

Socialsekreterare Riktlinjer antagna av SN 
2017

4 kap. 1 § SoL Beslut om försörjningsstöd utöver
normbeloppet 
- högst 30 %
- högst 50 % 
- om kostnad därutöver

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare
Socialnämndens individutskott, 
I brådskande fall ordf. eller ledamot i 
individutskottet.

Riktlinjer antagna av SN 
2017

7 kap 1 § 1,2 st FB Beslut att upphäva föräldrars försörjningsskyldighet Socialnämndens individutskott

4 kap. 2 § SoL Beslut om försörjningsstöd utöver
skyldigheten enligt 4 kap 1 § SoL 
- högst 20 % 
- upp till 50 % av basbeloppet
- om kostnad därutöver

Socialsekreterare
1:e socialsekreterare 
Socialnämndens individutskott
I brådskande fall ordf. eller ledamot i 
individutskottet.

4 kap. 1 § SoL Beslut om bistånd i form av egna medel Socialsekreterare

4 kap 2 § SoL Beslut om bistånd i form av socialt kontrakt 1:e socialsekreterare

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
Framställan till CSN om ändrad 
utbetalning av studiebidrag

Socialsekreterare

9 kap 4 § SoL Beslut att helt eller delvis efterge ersättnings-
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4

skyldighet enligt 9 kap 2§, 8 kap1§ samt 9 kap 1§
- högst 20 % av basbeloppet
- därutöver
- om biståndet eller kostnaden ursprungligen
Beviljats av ordf., vice ordf. eller individ 
utskottet

Verksamhetschef 
Socialnämndens individutskott
Delegat som fattat det ursprungliga 
Beslutet

11 kap 1 § SoL Beslut att inleda utredning Socialsekreterare 

7 § LVM Beslut att inleda utredning 1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL Beslut att inte inleda utredning 1:e socialsekreterare

11 kap 1 § SoL Beslut att avsluta utredning med åtgärd Socialsekreterare

11 kap 1 § SoL Beslut att avsluta utredning utan åtgärd 1:e socialsekreterare

7 § LVM Beslut att avsluta utredning med åtgärd Socialsekreterare

7 § LVM Beslut att avsluta utredning utan åtgärd 1:e socialsekreterare

11 kap 2 § 3 st SoL Förlängning av utredningstid rörande
barn som befaras fara illa.

Enhetschef IFO

11 kap 1a § 2 st SoL Förlängning av utredningstid i samband med 
förhandsbedömning rörande
barn som befaras fara illa.

Enhetschef IFO
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5

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
2a kap 10 § SoL Beslut om begäran om överflyttning av pågående 

ärende till nämnd i annan kommun.
Socialnämndens individutskott

2 a kap 11 § SoL Ansökan om överflytt av ärende hos Inspektionen 
för vård och omsorg.

Socialnämndens individutskott

11 kap 4 § 2 st SoL Beslut om framställan om överflyttning av 
pågående utredning till nämnd i annan kommun och 
om att överlämna pågående utredning till 
annan kommun

Socialnämndens individutskott

4 kap 1 § SoL Beslut om försörjningsstöd under vårdtiden i 
familjehem, annat enskilt hem eller hem för vård 
eller boende 
- Upp till 20 % av prisbasbelopp per vårdperiod
- Om kostnad därutöver

Socialsekreterare
Socialnämndens individutskott, 
I brådskande fall ordf. eller ledamot
i individutskottet.

4 kap 1 § SoL Beslut om särskilda kostnader i samband
med placering, omplacering eller flyttning 
från familjehem, annat enskilt hem eller 
hem för vård eller boende 
- upp till 20 % av prisbasbelopp 
per vårdperiod 
- Om kostnad därutöver

Socialsekreterare
Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om tillfällig placering av underårig i annat 
enskilt hem än det egna under längst fyra månader.  

Enhetschef IFO Gäller hem som efter 
familjehemsutredning 
bedömts lämpliga av 
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6

socialnämnden

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
4 kap 1 § SoL Jourfamiljehemsplacering Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering på
hem för vård eller boende (HVB), barn & unga.

Socialnämndens individutskott                 Kontrakt tecknas av 
Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om tillfällig placering på hem för vård eller 
boende under längst fyra månader, barn & unga.

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om placering för vuxna 
-hem för vård eller boende
- särskilda boendeformer i privat regi
- Annat hem för vård eller boende.

Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall ordf. eller ledamot 
i individutskottet

Kontrakt tecknas av 
Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering i 
utslussverksamhet.

Socialnämndens individutskott

4 kap 1 § SoL Placering av barn i familjehem eller annat enskilt 
hem för stadigvarande vård och fostran enl. 6 kap 6 Socialnämndens individutskott

4 kap 1 § SoL Beslut om placering i kommunens HVB-boende för 
ensamkommande. 

Socialnämndens individutskott

4 kap 1 § SoL Beslut om tillfällig placering i kommunens HVB-
boende, under längst fyra månader.

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering på Socialnämndens individutskott
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7

stödboende, avseende ensamkommande.

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av tillfällig placering på 
stödboende under längst fyra månader.

Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Vård och behandlingsinsatser, öppenvård
- upp till 20 % av basbeloppet vid ett tillfälle  
- om kostnad därutöver

Enhetschef IFO
Verksamhetschef

8 kap 1 § 2 st SoL Beslut om ersättning från den enskilde vårdtagaren i 
samband med placering i familjehem eller hem för 
vård eller boende

Enhetschef IFO

6 kap 8 § SoL Övervägande av om vård av under årig enligt SoL i 
annat hem än det egna fortfarande behövs.

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera

6 kap 8 § 2 st SoL Övervägande av vårdnadsöverflyttning efter 3 års 
familjehemsplacering.

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

6 kap 6 § SoL Medgivande att ta emot underårig för stadigvarande 
vård och fostran enskilt hem som inte tillhör 
föräldrar eller vårdnadshavare. 

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av placering i familjehem 
eller annat enskilt hem, avseende vuxna

Socialnämndens individutskott

Beslut om ersättning till familjehem eller 
annat enskilt hem gällande barn och vuxna 
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enligt SKL´s norm
- inom av Kommunförbundet rekommenderad 
- därutöver

Socialsekreterare
Enhetschef IFO

4 kap 1 § SoL Extern handledning upp till tio tillfällen
-  därutöver

Enhetschef  IFO
Socialnämndens individutskott

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av intern öppenvårdsinsats. Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av extern öppen-
vårdsinsats.

Socialsekreterare

3 kap 6 b § SoL Beslut att utse en särskild person som 
kontaktperson/kontaktfamilj.

Socialsekreterare

6 kap 13 a FB Beslut om åtgärd utan den ena vårdnadshavarens 
samtycke.

Socialnämndens individutskott

3 kap 6a § 2 st SoL Beslut om öppna insatser för barn över 15 år utan 
vårdnadshavarnas samtycke.

Socialnämndens individutskott

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
6 kap 14 § SoL Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. Socialsekreterare

6 kap 14 § SoL Förlängning av utredningstiden för
samtycke av adoption.

Socialnämndens individutskott

6 kap 13 § SoL Återkallelse av medgivande av adoption Socialnämnden
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9

YTTRANDEN TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH 
ÅKLAGARMYNDIGHET
32 kap 1,2 §§ BrB Yttrande till allmän domstol angående 

överlämnande till ungdomsvård/ungdomstjänst inom 
socialtjänsten.

Socialsekreterare

12 kap 8 § SoL Skyldighet att underrätta åklagarmyndigheten 
Om ungdomsvård/ ungdomskontrakt/ungdomstjänst 
samt föreskrifter inte kommit till stånd eller 
följts/fullföljts. 

Socialsekreterare

11 § LUL Yttrande till åklagarmyndighet innan åklagare fattar 
beslut i åtalsfrågan.

Socialsekreterare

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
45, 46 § Namnlagen Yttrande enligt Namnlagen Socialsekreterare

15 kap 1 § ÄktB Yttrande beträffande äktenskapsdispens Socialsekreterare

FÖRÄLDRABALKEN
6 kap 19 o 20 § FB Lämna upplysningar till rätten i mål

eller ärende om vårdnad och umgänge.
Socialsekreterare

6 kap 19 § FB På uppdrag av rätten verkställa ytterligare utredning 
i mål eller ärende om vårdnad eller umgänge.

Socialsekreterare

6 kap 15a § 3 st FB Beslut om att godkänna/inte godkänna skriftligt Socialsekreterare
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10

6 kap 17a § FB avtal mellan föräldrar och deras umgänge med 
gemensamma barn.

21 kap 2 § FB Beslut att utse handläggare i verkställighetsmål 
rörande vårdnad och umgänge.

1:e socialsekreterare

4 kap 10 § FB FBAdoptionsyttrande Socialnämndens individutskott

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

6 kap 8, 9 o10 § FB Anmälan till domstol om vårdnad
och förmyndarskap för underårig.

Socialnämndens individutskott

1 kap 4 § FB Godkännande av faderskaps- och 
föräldraskapsbekräftelse
 - vid samboende
- Moder/fader  MF- och föräldraskapsprotokoll

Assistent
Assistent

3 kap 5 § FB Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap. Socialsekreterare

2 kap 9 § FB Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap där föräldrarna är gifta.

Socialsekreterare

2 kap 7 o 9 § FB Beslut om nedläggning av faderskaps-
utredning alt föräldraskapsutredning.

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera

2 kap 9 § FB Beslut att inte påbörja faderskapsutredning Socialnämndens individutskott Går inte att delegera
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2 kap 1 § FB Beslut att återuppta nedlagd utredning Enhetschef IFO

2 kap 3 § FB Överflyttning av faderskapsutredning
alt föräldraskapsutredning till annan kommun.

Socialnämndens individutskott

FÖRVALTNINGSLAGEN OCH SEKRETESSLAGEN

24 § 1 st FL Rättidsprövning (1986:223) Assistent

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
SOSFS 2011:5. 7 kap. 1 § 
AR

Avsluta Lex Sarah utredning med beslut Socialchef

24 § 1 st FL Avvisning av skrivelse med överklagande av delegats 
beslut.

Enhetschef IFO

24 § 1 st FL Avvisning av för sent inkomna överklaganden Enhetschef IFO

27 § FL Omprövning av delegats beslut Närmaste överordnad

Yttrande till förvaltningsdomstol
med anledning av överklagat beslut

Närmaste överordnad. 

Beslut att överklaga dom i förvaltningsdomstol till 
högre rättsinstans
- i brådskande fall och i samband
med begäran om inhibition
- i övriga fall

Delegat över den som fattat det 
ursprungliga beslutet
Socialnämndens ordf. eller 
vice ordf. i individutskottet
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10 kap 21 § OSL
10 kap 18 § OSL
12 kap 10 § SoL

Beslut att polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet.

Socialchef, ordf eller vice ordf i 
socialnämndens individutskott

10 kap 21 § OSL
14 kap 2 § OSL
12 kap 10 § SoL

Beslut att polisanmäla alternativt inte
polisanmäla vissa brott som riktar
sig mot underåriga.

Verksamhetschef

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

11 kap 6 §
Utlänningslagen

Lämna uppgifter om utlännings personliga 
förhållanden till regeringen eller polismyndighet i 
ärenden rörande uppehållstillstånd eller 
verkställighet av beslut om avvisning eller 
utvisning

Socialchef

7 kap 4 § SoL Utlämnande av uppgifter om enskilda
personliga förhållanden

Socialchef

12 kap 6 § SoL Utlämnande av uppgift till statlig myndighet Socialchef

25 kap 7 § OSL
26 kap 5 § OSL

Beslut om sekretesskydd för anmälare Socialchef

6 kap 2, 3 § OSL
10 kap 14 § OSL

Beslut om att vägra lämna ut allmän handling
till enskild eller annan myndighet samt uppställande 
av förbehåll i samband med utlämnande till enskild

Socialchef
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2 kap 1,3,6,7,12,13 §
TF och 6 kap 3,7,8,§§ 
OSL

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild

Arkivansvarig

4§ AL Närarkivansvarig Socialchef

4 § AL Skötsel av närarkiv Arkivredogörare (utses av ansvarig 
för när arkivet)

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

6 kap 3 § OSL Utlämnande av allmän handling Arkivredogörare

LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA
(LVU)

4 § LVU Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om vård Socialnämndens individutskott

6 § LVU Beslut om omedelbart omhändertagande Socialnämndens individutskott, I 
brådskande fall socialnämndens ordf.
Magnus Ståhl eller Eddie Forsman, 
Jan-Olof Forslund, Bengt Jonsson 
som är förordnad av Socialnämnden.

8 § LVU Beslut om att hos förvaltningsrätten
ansöka om förlängning av utredningstiden

Enhetschef IFO

9:3 § LVU Beslut om att omhändertagande
enl. 6 § LVU skall upphöra

Verksamhetschef
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11 § 1,3 st LVU Beslut om hur vården skall
ordnas och var den unge skall
vistas under vårdtiden

Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskott

11 § 1,3 st LVU Beslut om hur vården skall
ordnas och var den unge skall
vistas under vårdtiden

Socialnämndens individutskott 
I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskott

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

11 § 2,3 st LVU Beslut om att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden

Socialnämndens individutskott, i 
brådskande fall Socialnämnds ordf. 
eller ledamot i individutskott

Går inte att delegera

11 § 4 st  LVU Beslut rörande den unges personliga förhållanden, 
dock endast i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 
§ - 1 och 2 st LVU

Verksamhetschef

13 § 3 st LVU Övervägande av om det finns skäl att ansöka om 
överflytt av vården efter tre års familjehems-
placering. 

Socialnämndens individutskott

13 § 1 st LVU Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs

Socialnämndens individutskott

13 § 2 st LVU Omprövning av vård med stöd 3 § LVU. Socialnämndens individutskott

14 § 2 st 1p LVU Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 
skall utövas när överenskommelse ej kan nås 

Socialnämndens individutskott
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medföräldern eller vårdnadshavaren

14 § 2 st 2p LVU Beslut om att den unges vistelseort
inte skall röjas för föräldern eller vårdnadshavare

Socialnämndens individutskott,
I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskott. 

14 § 3 st LVU Övervägande av om beslut rörande umgänge
eller vistelseort jml 14 § andra stycket punkt
1 o 2 LVU fortfarande behövs.

Socialnämndens individutskott

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

21 § LVU Beslut om att vården med stöd
av LVU skall upphöra.

Socialnämndens individutskott

22 § 1 st 1 p LVU Beslut om kontaktperson Socialnämndens individutskott

22 § 1 st 2 p LVU Beslut om behandling i öppna former. Socialnämndens individutskott

22 § 3 st LVU Omprövning av beslut med stöd av 22 § 1 st LVU Socialnämndens individutskott

22 § 3 st LVU Beslut om att insatser med stöd av 22 § 1 st LVU 
skall upphöra.

Socialnämndens individutskott

24 § LVU Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka  
om förbud för den som har vårdnaden om en 
underårig att ta denne från ett hem som
avses i 25 § SoL (flyttningsförbud)

Socialnämndens individutskott
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26 § 1 st  LVU Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs Socialnämndens individutskott

26 § 2 st LVU Beslut att flyttningsförbud skall upphöra Socialnämndens individutskott

27 § 1, 2 st LVU Beslut om tillfälligt flyttningsförbud Socialnämndens individutskott
I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskottet

30 § 2 st LVU Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud skall upphöra

Socialnämndens individutskott
I brådskande fall Socialnämndens 
ordf. eller ledamot i individutskottet

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING
31 § 2 LVU Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

vårdnadshavare efter beslut om flyttnings-
förbud eller tillfälligt förbud

Socialnämndens individutskott 

32 § LVU Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats 
för läkarundersökning

1:e Socialsekreterare

43 § 1p LVU Beslut att begära biträde av polis för att genomföra 
läkarundersökning

Socialnämndens individutskott eller 
socialnämndens ordförande.

43 § 2p LVU Beslut att begära biträde av polis för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 
LVU

1:e socialsekreterare

SOCIALTJÄNSTFÖRORDNINGEN

17 § 3 kap 10,11 §SoF Ansökan om inskrivning i hem för vård eller boende Socialsekreterare
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23 § 3 kap 14§ 2 st Begäran om eller medgivande till utskrivning 
från hem för vård eller boende

Socialsekreterare

5 kap 3 § 3p SoF Beslut om anmälan till överförmyndare om 
förhållanden ang. förvaltningen av underårigs 
egendom.

1:e socialsekreterare

42 § 2 st SoF Beslut om anmälan till överförmyndaren om 
behov av god man/förvaltare eller att det inte 
längre behövs

Socialsekreterare/
Biståndshandläggare/assistent

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

LAG OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM)

7 § LVM Beslut att inleda utredning om det kan
finnas skäl att bereda någon tvångsvård

1:e socialsekreterare

8 § LVM Beslut om utseende av kontaktman hos nämnden 1:e socialsekreterare

9 § LVM Beslut om läkarundersökning av missbrukaren samt 
utse läkare

1:e socialsekreterare

11 § LVM Avgörande om skäl finns att bereda någon 
tvångsvård samt beslut om att ansöka om sådan vård 
hos förvaltningsrätten

Socialnämndens individutskott

13 § LVM Beslut om omedelbart omhändertagande Socialnämndens individutskott, I 
brådskande fall socialnämndens ordf.
eller annan utsedd ledamot av 
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socialnämnden.

18 b § LVM Upphävande av omedelbart omhändertagande
eller att ej fullfölja ansökan.

Enhetschef IFO

45 § 1 p LVM Beslut att begära biträde av polis för att föra
en missbrukare till en beslutad läkarundersökning

Socialsekreterare

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

45 § 2 p LVM Beslut att begära biträde av polis för att genomföra  
beslut om vård eller omedelbart omhändertagande

Socialsekreterare

46 § LVM Beslut att avge yttrande till åklagarmyndig-
het beträffande den som vårdas enl LVM

1:e socialsekreterare

ÖVRIGA ÄRENDEN
Yttrande till IVO gällande personärenden Socialnämndens individutskott

39 § körkortslagen Yttrande till länsstyrelse eller
domstol i körkortsärende
Yttrande till tillsynsmyndighet
Yttrande till JO

Socialsekreterare
Enhetschef IFO
Socialnämndens individutskott

20 kap 8 a ÄB Dödsboanmälan till skatteverket Assistent

4 kap 1 § SoL Kostnader i samband med begravning
- upp till 50 % av basbeloppet
- därutöver

Assistent
Socialnämndens individutskott

97



      
Socialförvaltningen                                                                                                                                              Delegationsbestämmelser
                                                                                                                                                                                                                                            Riktlinje Delegation
Fastställd 140129        Nästa revidering senast 150129 

         

    
  Q-nr: 6.1

19

4 kap 2 § SoL Kostnader i samband med gravsten
- upp till 21 % av basbeloppet
- därutöver

Assistent
Socialnämndens individutskott

4 kap 2 § SoL Beslut på textkomplettering 
- upp till 10 % av basbeloppet
- därutöver 

Assistent
Socialnämnden individutskott

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

3 § passförordningen Yttrande till passmyndighet vid utfärdande 
av pass utan vårdnadshavarens medgivande 
för underårig.

Enhetschef IFO

1 § förordning om
statskommunala
bostadsbidrag, 
4 § förordning om 
statliga bostadsbidrag

Yttrande över ansökan om bostadsbidrag
till familj där barn vistas på
institution eller i familjehem

Socialsekreterare

Beslut om att ersätta enskild person för egendoms 
skada som förorsakats av anställd inom upp till ett 
belopp motsvarande 1/10 av basbeloppet Enhetschef

Beslut om deltagande i kurser och konferenser
för förtroendevalda

Socialnämndens ordförande

Avge yttrande i anledning av remisser m.m,
dock ej till fullmäktige

Socialnämndens arbetsutskott
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43 § rättshjälps
förordningen

Beslut att anmäla behov av offentligt biträde Enhetschef 

29 § 2 st  Anmälan till smittskyddsläkare Verksamhetschef

21 § polisregister Rekvisition av polisutdrag Assistent

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

3 § 2 st LMA Beslut om bistånd för utlänningar som avses i 
1 § första stycket 3, Lagen om mottagande av 
asylsökande m fl. (LMA)

Socialsekreterare

10 kap 2 § SoL Beslut om att utse ombud för socialnämnden
i ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
allmän stol

Verksamhetschef

4 kap 2 § SoL Teckna hyresavtal mellan socialnämnden
och fastighetsägare
- för enskilda individer

Verksamhetschef

Avskriva utestående fordringar. Avgiftshandläggare Avser ersättning från 
enskild

6 kap. 24 § 3 st KL Beslut angående jäv avseende tjänsteman. Socialchef
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LAG (1993:387) OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning ska inledas respektive och 
avslutas.
Beslut om att utredning inte ska inledas

Biståndshandläggare

Verksamhetschef

1 § LSS Beslut om sökande tillhör lagens personkrets    Biståndshandläggare

7 § LSS Beslut om rätt till insatser Biståndshandläggare
LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

9 § 2 LSS Beslut om biträde av personlig assistent         Socialnämndens Individutskott

9 § 3 LSS Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare

9 § 4 LSS Beslut om biträde av kontaktperson
Ej tidsbegränsade beslut med årlig uppföljning
Förordande och entledigande av dessa

Biståndshandläggare
Enhetschef

Hänvisar till 9§6

9 § 5 LSS Beslut om avlösarservice i hemmet Biståndshandläggare

9 § 6 LSS Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet i 
form av
 -kommunens korttidsboende
- stödfamilj 
- lägerverksamhet

Biståndshandläggare
Socialnämndens Individutskott/ 
Verksamhetschef
Socialnämndens Individutskott/ 
Verksamhetschef

Avtal tecknas av 
verksamhetschef
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9 § 7 LSS Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 Biståndshandläggare

9 § 8 LSS Beslut om bostad med särskild service för 
barn/ungdomar i
- gruppbostad
- boende i familjehem 
- utanför kommunens regi

Socialnämndens Individutskott Avtal tecknas av 
verksamhetschef

Beslut om ersättning till kontaktperson/familj
enl. av kommunförbundet rekommenderad norm
- vid avvikelse från norm

Enhetschef
Verksamhetschef

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

9 § 9 LSS Beslut om bostad med särskild service för vuxna Socialnämndens individutskott

9 § 10 LSS Beslut om daglig verksamhet Biståndshandläggare

11 § LSS Beslut om att utbetala ersättning för personlig 
assistans till annan person än den stödberättigade

Biståndshandläggare

12 § LSS Beslut om återbetalning till kommunen av 
ekonomiskt stöd som beviljats enligt LSS 9 § 2   

Enhetschef

15 § 6 st LSS Anmälan till överförmyndare att person som 
omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare 
eller god man eller att det inte längre behövs

Enhetschef/Biståndshandläggare
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16 § LSS Förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9§ LSS 
för person som har för avsikt att bosätta sig 
kommunen 
biträde av personlig assistent 
ledsagarservice 
biträde av kontaktperson 
avlösarservice i hemmet 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet i form av:           

- Kommunens korttidsboende 
- Stödfamilj
- Lägervistelse 

korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
bostad med särskild service för barn/ungdomar
bostad med särskild service för vuxna   
daglig verksamhet                 

Socialnämndens Individutskott
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare

Biståndshandläggare
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Biståndshandläggare
Socialnämndens individutskott
Socialnämndens individutskott
Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift. 
Inom omsorgen om funktionsnedsatta

Verksamhetschef

ÄLDREOMSORG

11 kap 1 § SoL Beslut om att utredning ska inledas respektive och 
avslutas.
Beslut om att utredning inte ska inledas

Biståndshandläggare

Verksamhetschef

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet Biståndshandläggare
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4 kap 1 § SoL Beslut om anhöriganställningar Enhetschef

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form avväxelvård/korttidsboende Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift. Verksamhetschef

8 kap 8 § SoL Beslut om att efterge den lägsta hyran under max tre 
månader vid flytt till särskilt boende.

Avgiftshandläggare

8 kap 2 § SoL Jämkning av avgift för personligt utformat stöd,           
service och omvårdnad samt boende

Verksamhetschef

4 kap 1 § SoL Beslut om ledsagarservice Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL Beslut om bistånd i form av dagverksamhet Enhetschef/Biståndshandläggare

2 kap 3 § SoL Beslut med anledning av ansökan från 
annan kommun enligt 6 h § SoL om insatser 
enligt 6 f § SoL

Biståndshandläggare

4 kap 1 § SoL Särskilda boendeformer enligt 5 kap. 5 § (äldre). Biståndshandläggare

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

SOCIALPSYKIATRI
4 kap 1 § SoL Beslut om boendestöd till psykiskt 

funktionsnedsatta 
Biståndshandläggare
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4 kap 1 § SoL Beslut om sysselsättning till psykiskt
funktionsnedsatta

Biståndshandläggare

3 kap 6 § SoL Beslut om kontaktperson till psykiskt
funktionsnedsatta

Biståndshandläggare

Beslut om ersättning till kontaktperson/familj
enl. av kommunförbundet rekommenderad norm
- vid avvikelse från norm

Biståndshandläggare
Verksamhetschef 

4 kap 1 § SoL Beslut om stödfamilj till psykiskt funktions-
nedsatta

Biståndshandläggare

4 kap. 1 § SoL Särskilda boendeformer enligt 5 kap. 7 § 
(funktionshindrade)

- i kommunens regi
- utanför kommunens regi

Socialnämndens Individutskott

6 kap 6 § SoL Medgivande att ta emot underårig för 
stadigvarande vård och fostran enskilt 
hem som inte tillhör hans föräldrar eller 
vårdnadshavare. 

Socialnämndens individutskott Går inte att delegera

LAGRUM BESLUTSFATTARE ANMÄRKNING

4 kap 1 § SoL Beslut om ledsagare till psykiskt funktionshindrade Biståndshandläggare

PERSONALÄRENDEN
Anställning av förvaltningschef Kommunstyrelsen beslutar efter 
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MBL-förhandling och efter samråd 
med SNAU

Anställning av övriga chefer Socialchef i samråd med HR-chef

Övriga anställningar Enhetschef
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-01-17 1-14

Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2018/6-700  SN

Delegationsbestämmelser 2018 för ärenden inom socialtjänsten i Borg-
holms kommun.

Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef för IFO redovisar ett reviderat förslag 
på delegationsbestämmelserna 2018.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

a t t anta de reviderade delegationsbestämmelserna 2018 för ärenden in-
om socialtjänsten. 

_____________________________
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10 85 00-0
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Sida
1(3)

Datum
2018-01-15

 
 SOCIALFÖRVALTNING

Individ- och Familjeomsorg
Beatrice Solhjort, 0485-884 21
beatrice.solhjort@borgholm.se

Utökning av hemmaplanslösningar

Förslag till beslut
Att Socialnämnden förmedlar behovet av ett återbruk till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ser ett stort behov av att kommunen kan tillhandahålla 
enklare arbetsuppgifter som tex ett återbruk skulle kunna inneha. Vi har 
idag inte så många insatser i form av 
praktik/arbetsprövning/kompetenshöjande 
insatser/språkpraktik/sysselsättning att erbjuda våra klienter/brukare. Ett 
återbruk skulle även göra att vi kan ta ”hem” de som varit på missbruksvård 
på eftervård i egen regi om vi kan erbjuda en meningsfull sysselsättning. 
Vidare finns samarbetsvinster att göra mellan daglig verksamhet och ett 
återbruk. 

Beslutsunderlag
Analys av behov inom försörjningsstöd som skulle vara behjälpta av någon 
form av sysselsättning för att på sikt bli självförsörjande. 

Analys av behov inom vuxenenheten inom området missbruk som skulle 
vara behjälpliga med någon form av sysselsättning för att kunna bli 
självförsörjande och/eller komma ut på arbetsmarknaden.

Ärende/bedömning
Inom Socialförvaltningen ser vi ett stort behov av att kunna erbjuda enklare 
arbeten inom kommunen för att ge våra brukare/kunder en chans att 
komma ut i egen försörjning samt att bli fri från sitt missbruk och erbjuda 
meningsfull sysselsättning. För en individ med missbruksproblematik är en 
meningsfull sysselsättning avgörande för att kunna bryta/bibehålla 
nykterhet/drogfrihet. För att socialförvaltningen ska kunna anordna insatser 
utan att skicka klienter på institutionsvård för missbruk samt eftervård för de 
som varit på institution krävs att vi kan tillse att de har en meningsfull 
sysselsättning för att inte få återfall. 

Enligt Länsstyrelsen kostar en missbrukare samhället 1 652 000 kr på ett år, 
för kommunen 259 000kr. På 30 år 30 milj för samhället. 50 milj om 
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Sida
2(3)

personen även är kriminell. Vi har inte råd att inte arbeta förebyggande och 
förhindra återfall. 

Vi kan, om vi har sysselsättning att erbjuda, få ut individer från 
försörjningsstöd på kunskapshöjande insatser. Det skulle hjälpa dem att 
snabbare bli aktuell för arbete på arbetsmarknaden. De som behöver öva 
på det svenska språket kan även göra språkpraktik. Det kommer generera i 
att de snabbare blir självförsörjande och kommer in i det svenska samhället 
vilket ger inkomst för kommunen. Sysselsättning kan då vara bl.a. ett 
återbruk där man renoverar möbler, har en second handaffär där man får 
lära sig handa ha en kassa osv. som gör att individen blir mer attraktiv på 
arbetsmarknaden med erfarenhet att skriva i sitt cv. Vidare skulle det höja 
deras självförtroende/självkänsla att ha en meningsfull sysselsättning. 

Vi är en kommun som under vinterhalvåret har en mindre arbetsmarknad än 
många andra kommuner. Vi har tex inte har några större fabriker att tillgå. 
Därmed måste vi även jobba med att ge individer självförtroende att söka 
jobb inom pendlingsavstånd. 

Vidare är ett återbruk en miljövinst där andras sopor blir till återbruk. 

Konsekvensanalys
Arbetsmarknadsinriktade insatser för individer som står långt från 
arbetsmarkanden på grund av ex långvarigt missbruk och befäst 
beteendemönster kräver uthållighet och systematik i arbete. 

Långvarigt missbruk av alkohol eller droger är inte sällan förknippad med att 
individer återfaller i missbruk. Allt som oftast utesluts individen från 
verksamheten. Denna mekanism riskerar att trappa upp missbruket hos 
individen. 

En sammanhållen organisation bestående av AMA och Socialtjänsten kring 
Återbruk kan agera snabbare vid eventuellt återfall, både avseende 
återfallet och sysselsättningsfrågan utan att individen utesluts från 
verksamheten. 

Individer med missbruksproblem och långvarigt bidragsberoende får även 
hälsoproblem och är aktuella på flera instanser är bara kommunen. Det är 
känt att de sammantagna kostnaderna för samhället vida överstiger 
kommunens kostnader. 

Om Borgholms kommun inte kan bistå med en meningsfull sysselsättning 
för dessa människor riskerar vi att de som vill lämna sitt missbruk 
misslyckas och får återfall. En institutionsplacering för missbrukare kostar 
idag mellan 1700 kr- 3245 kr per dygn, beroende på problematik eller om 
det är ett stödboende. En placering är vanligen på 6 månader dvs 408 000kr 
-778 800kr för en person. I dagsläget har vi 6 personer placerade på 
institution eller stödboende med missbruksproblematik. Kan vi förhindra att 
några inte behöver placeras eller att de inte återfaller och behöver 
återplaceras är det mycket vunnet för individen och för kommunen.
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Genom att skapa sammanlänkade insatser inom ramen för en 
sammanhållen organisation, Arbetsmarknadsenheten och Socialtjänstens 
VoF, vuxen och försörjningsstödsenhet, breddas möjligheterna att arbeta 
med både sysselsättningsåtgärder och arbetet att upprätthålla drogfrihet.

Vidare är det en riska om kommunen inte tar beslut om att anordna ett 
återbruk att många individer blir långgående inom försörjningsstöd utan 
insatser vilket drabbar individen och dennes familj negativt. Det blir då en 
kostnad för kommunen då personen kommer uppbära försörjningsstöd i 
längre period. Vi vet att personer som går syssellösa en lång period mister 
självförtroende och mår psykiskt dåligt vilket i sig gör att det kommer ännu 
längre från att bli självförsörjande. 

Beatrice Solhjort
T.f Verksamhetschef 

"[Förvaltningschefens namn]"
"[Förvaltningschefens titel]"

Beslut ska skickas till
[Skriv text här]
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§ 13 Dnr 2018/9-700  SN

Förslag på hemmaplanslösningar; Återbruk i Borgholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen ser ett stort behov av att kommunen kan tillhandahålla 
enklare arbetsuppgifter som tex ett återbruk skulle kunna inneha. Vi har idag 
inte så många insatser i form av praktik/arbetsprövning/kompetenshöjande 
insatser/språkpraktik/sysselsättning att erbjuda våra klienter/brukare. Ett åter-
bruk skulle även göra att vi kan ta ”hem” de som varit på missbruksvård på 
eftervård i egen regi om vi kan erbjuda en meningsfull sysselsättning. Vidare 
finns samarbetsvinster att göra mellan daglig verksamhet och ett återbruk. 

Beslutsunderlag
Analys av behov inom försörjningsstöd som skulle vara behjälpta av någon 
form av sysselsättning för att på sikt bli självförsörjande. 

Analys av behov inom vuxenenheten inom området missbruk som skulle vara 
behjälpliga med någon form av sysselsättning för att kunna bli självförsörjan-
de och/eller komma ut på arbetsmarknaden.

Ärende/bedömning
Inom Socialförvaltningen ser vi ett stort behov av att kunna erbjuda enklare 
arbeten inom kommunen för att ge våra brukare/kunder en chans att komma 
ut i egen försörjning samt att bli fri från sitt missbruk och erbjuda meningsfull 
sysselsättning. För en individ med missbruksproblematik är en meningsfull 
sysselsättning avgörande för att kunna bryta/bibehålla nykterhet/drogfrihet. 
För att socialförvaltningen ska kunna anordna insatser utan att skicka klienter 
på institutionsvård för missbruk samt eftervård för de som varit på institution 
krävs att vi kan tillse att de har en meningsfull sysselsättning för att inte få 
återfall. 

Enligt Länsstyrelsen kostar en missbrukare samhället 1 652 000 kr på ett år, 
för kommunen 259 000kr. På 30 år 30 milj för samhället. 50 milj om personen 
även är kriminell. Vi har inte råd att inte arbeta förebyggande och förhindra 
återfall. 

Vi kan, om vi har sysselsättning att erbjuda, få ut individer från försörjnings-
stöd på kunskapshöjande insatser. Det skulle hjälpa dem att snabbare bli ak-
tuell för arbete på arbetsmarknaden. De som behöver öva på det svenska 
språket kan även göra språkpraktik. Det kommer generera i att de snabbare 
blir självförsörjande och kommer in i det svenska samhället vilket ger inkomst 
för kommunen. Sysselsättning kan då vara bl.a. ett återbruk där man renove-
rar möbler, har en second handaffär där man får lära sig handa ha en kassa 
osv. som gör att individen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med erfaren-
het att skriva i sitt cv. Vidare skulle det höja deras självförtroende och själv-
känsla att ha en meningsfull sysselsättning. 

Vi är en kommun som under vinterhalvåret har en mindre arbetsmarknad än 
många andra kommuner. Vi har t.ex. inte har några större fabriker att tillgå. 
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Därmed måste vi även jobba med att ge individer självförtroende att söka 
jobb inom pendlingsavstånd. 

Vidare är ett återbruk en miljövinst där andras sopor blir till återbruk. 

Konsekvensanalys
Arbetsmarknadsinriktade insatser för individer som står långt från arbetsmar-
kanden på grund av ex långvarigt missbruk och befäst beteendemönster krä-
ver uthållighet och systematik i arbete. 

Långvarigt missbruk av alkohol eller droger är inte sällan förknippad med att 
individer återfaller i missbruk. Allt som oftast utesluts individen från verksam-
heten. Denna mekanism riskerar att trappa upp missbruket hos individen. 

En sammanhållen organisation bestående av AMA och Socialtjänsten kring 
Återbruk kan agera snabbare vid eventuellt återfall, både avseende återfallet 
och sysselsättningsfrågan utan att individen utesluts från verksamheten. 

Individer med missbruksproblem och långvarigt bidragsberoende får även 
hälsoproblem och är aktuella på flera instanser är bara kommunen. Det är 
känt att de sammantagna kostnaderna för samhället vida överstiger kommu-
nens kostnader. 

Om Borgholms kommun inte kan bistå med en meningsfull sysselsättning för 
dessa människor riskerar vi att de som vill lämna sitt missbruk misslyckas 
och får återfall. En institutionsplacering för missbrukare kostar idag mellan 
1700 kr- 3245 kr per dygn, beroende på problematik eller om det är ett stöd-
boende. En placering är vanligen på 6 månader dvs 408 000kr -778 800kr för 
en person. I dagsläget har vi 6 personer placerade på institution eller stödbo-
ende med missbruksproblematik. Kan vi förhindra att några inte behöver pla-
ceras eller att de inte återfaller och behöver återplaceras är det mycket vun-
net för individen och för kommunen.

Genom att skapa sammanlänkade insatser inom ramen för en sammanhållen 
organisation, Arbetsmarknadsenheten och Socialtjänstens vuxen och försörj-
ningsstödsenhet (VOF), breddas möjligheterna att arbeta med både syssel-
sättningsåtgärder och arbetet att upprätthålla drogfrihet.

Vidare är det en risk om kommunen inte tar beslut om att anordna ett åter-
bruk att många individer blir långgående inom försörjningsstöd utan insatser 
vilket drabbar individen och dennes familj negativt. Det blir då en kostnad för 
kommunen då personen kommer uppbära försörjningsstöd i längre period. Vi 
vet att personer som går sysslolösa en lång period mister självförtroende och 
mår psykiskt dåligt vilket i sig gör att det kommer ännu längre från att bli 
självförsörjande. 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

a t t socialnämnden förmedlar behovet av ett återbruk till Kommunstyrel-
sen.
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_____________________________
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EKB uppdatering 180111

Idag bor totalt 33 ungdomar på HVB/ stödboendet.  Fem av dem är asylsökande. Den 14/12 stängdes 
våning två på HVB gamla Ekbacka som planerat och de ungdomar som bodde där flyttades ner till 
våning 1. Där bor nu fem ungdomar. Det innebär att det nu sover en personal på boendet mot 
tidigare två. Vid behov av hjälp nattetid kan boendet ringa Stödboendet för att snabbt få hjälp. 
Personalen på HVB bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS.

Inom stödboendet bor 28 ungdomar. För att behålla trygghet och lugn på boendet finns sedan 
öppnandet i januari 2017 en personal som sover på boendet.
Eftersom HVB inte får lämnas obemannat har rutin skapats för samverkan nattetid mellan 
stödboendet och den vakna nattresursen på Ekbacka Fem-Sex i händelse av behov av snabb hjälp på 
stödboendet. 
Personalen på stödboendet bär alltid telefon hotlarm kopplat till SOS

De fem ungdomar som bor på HVB mår psykiskt dåligt och/eller har extra stora behov av stöd och 
hjälp av personal och kan därmed i dagsläget inte bo tillsammans med stödungdomar enligt besked 
från IVO:

-Eftersom förutsättningarna förändras kring denna målgrupp behöver kommunerna hitta sätt 
att hantera detta utan att göra avkall på de krav som finns kring insatserna. Det är viktigt att 
vid varje placering bedöma den enskilde ungdomens behov och att det kan tillgodoses genom 
placeringen. Det är också viktigt att bedöma att de ungdomar som placeras i verksamheten 
inte har en negativ inverkan på varandra. Ni inom kommunen får ordna verksamheten utifrån 
socialstyrelens föreskrifter om HVB-hem och stödboende”

Därmed kommer vi att fortsätta bedriva HVB –verksamhet om fyra – fem platser  under första 
kvartalet 2018 för att sedan inventera fortsatt behov av HVB.

Alla kommuner är ålagda att ha en beredskap för att kunna ta emot ensamkommande barn och 
ungdomar.  På Ekbacka HVB kommer det att finnas fyra - fem platser i beredskap för att snabbt 
kunna ta emot nya anvisningar utan att det innebär ytterligare kostnader.

Ekbacka HVB och stödboende kommer från 180101 att slås ihop från två kostnadsansvar till ett. I 
samband med detta slås även de två arbetsgrupperna till en, vilket innebär att vi bättre kan nyttja 
personalen mellan boendena och därmed minska vikariekostnaderna. 
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§ 14 Dnr 2018/8-746  SN

Lägesrapport ensamkommande flyktingbarn 2018.

Idag bor totalt 33 ungdomar på HVB/ stödboendet.  Fem av dem är asylsö-
kande. Den 14/12 stängdes våning två på HVB gamla Ekbacka som planerat 
och de ungdomar som bodde där flyttades ner till våning 1. Där bor nu fem 
ungdomar. Det innebär att det nu sover en personal på boendet mot tidigare 
två. Vid behov av hjälp nattetid kan boendet ringa Stödboendet för att snabbt 
få hjälp. Personalen på HVB bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS.

Inom stödboendet bor 28 ungdomar. För att behålla trygghet och lugn på bo-
endet finns sedan öppnandet i januari 2017 en personal som sover på boen-
det.

Eftersom HVB inte får lämnas obemannat har rutin skapats för samverkan 
nattetid mellan stödboendet och den vakna nattresursen på Ekbacka Fem-
Sex i händelse av behov av snabb hjälp på stödboendet. 

Personalen på stödboendet bär alltid telefon hotlarm kopplat till SOS

De fem ungdomar som bor på HVB mår psykiskt dåligt och/eller har extra 
stora behov av stöd och hjälp av personal och kan därmed i dagsläget inte 
bo tillsammans med stödungdomar enligt besked från IVO:

-Eftersom förutsättningarna förändras kring denna målgrupp behöver kommu-
nerna hitta sätt att hantera detta utan att göra avkall på de krav som finns 
kring insatserna. Det är viktigt att vid varje placering bedöma den enskilde 
ungdomens behov och att det kan tillgodoses genom placeringen. Det är också 
viktigt att bedöma att de ungdomar som placeras i verksamheten inte har en 
negativ inverkan på varandra. Ni inom kommunen får ordna verksamheten ut-
ifrån socialstyrelens föreskrifter om HVB-hem och stödboende”

Därmed kommer vi att fortsätta bedriva HVB – verksamhet med fyra till fem 
platser under första kvartalet 2018 för att sedan inventera fortsatt behov av 
HVB.

Alla kommuner är ålagda att ha en beredskap för att kunna ta emot ensam-
kommande barn och ungdomar.  På Ekbacka HVB kommer det att finnas fyra 
- fem platser i beredskap för att snabbt kunna ta emot nya anvisningar utan 
att det innebär ytterligare kostnader.

Ekbacka HVB och stödboende kommer från 180101 att slås ihop från två 
kostnadsansvar till ett. I samband med detta slås även de två arbetsgrupper-
na till en, vilket innebär att vi bättre kan nyttja personalen mellan boendena 
och därmed minska vikariekostnaderna. 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar 
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a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________
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