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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
1) Förlänga Policy för att förebygga och behandla missbruk och
beroende – Samverkan mellan kommunerna och landstinget i
Stockholms län till och med 31 december 2015.
2) Godkänna tillägg till policyn ”personer med missbruk av
dopningsmedel”.
3) Likställa policyn som en överenskommelse med anledning av
proposition 2012/2013:77.
Sammanfattning av ärendet
KSL:s vård- och omsorgsberedning och landstingets hälso- och
sjukvårdsnämnd gav i augusti 2005 sina respektive kanslier i uppdrag
att gemensamt utforma en ny policy för länets missbruks- och
beroendevård. KSLs styrelse har vid sitt sammanträde i april 2008
beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta ge
Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla
missbruk och beroende
Syftet med policyn är att beskriva hur kommunerna och landstinget i
Stockholms län ska samverka för att tidigt upptäcka, förebygga och
behandla skador av alkohol och narkotika.
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Policyn antogs av Stockholms läns landsting samt länets 26
kommuner. Policyn är antagen för en tidsperiod om fem år, fram till
våren 2013.
De riktlinjer och målgrupper som betonas i policyn är fortfarande
aktuella och arbete pågår i de lokala samråden likväl som i det
regionala för att uppfylla dess intentioner. KSLs förslag är att
Stockholms läns kommuner fattar beslut om förlängning av policyn
till och med 31 december 2015.
Ett nytt tillägg i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen har
trätt i kraft den 1 juli 2013. Tillägget innebär bland annat att
landstinget och kommunen ska ha gemensamma lokala
överenskommelser som även gäller personer med missbruk av
dopingsmedel.
Ekerö kommun har en sådan lokal överenskommelse tillsammans
med stadsdelsförvaltningarna Hässelby – Vällingby och Bromma
samt Landstingets beroendecentrum och Norra Stockholms psykiatri.
Antagen av Ekerös socialnämnd 2011. Den lokala överenskommelsen
håller nu på att revideras så att även missbruk av doping medel
innefattas.
Ärendet som helhet har varit på remiss och godkänts i det regionala
samrådet för psykiatri och beroendefrågor den 14/11 – 2013, där för
övrigt undertecknad sitter med som representant för Nordvästkommunerna i Stockholms län.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-01-22, ”Förlängning av missbrukspolicyn samt
komplettering dopning”
KSL 2013-12-12, Rekommendation, förlängning av missbrukspolicy
samt komplettering av doping.
Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende, daterad
våren 2008
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