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Information om regeringens slutkommentar och förslag
gällande Missbruksutredningens (SoU 2011:35)
betänkande samt införande av ny lagstiftning i SoL och
HSL
Dnr SN13/111-759
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
I mars 2011 fattade riksdagen beslut om en samlad nationell strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så
kallade ANDT-strategin. Strategin innehåller sju långsiktiga mål
varav ett är att personer med missbruk eller beroende ska ha ökad
tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. Den av regeringen
tillsatta Missbruksutredningen syftade till att göra en översyn av den
samlade missbruks- och beroendevården i landet. Utredningen
remitterades till 75 remissinstanser, däribland Ekerö kommun och
Socialnämnden yttrade sig till Socialdepartementet i remissvar i
oktober 2011.
Beslutsunderlag
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och
beroendevården
Nytt lagrum i HSL och SoL
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Ärendet
Regeringen har nu analyserat de inkomna remissvaren och kommit
med en slutkommentar och förslag (prop. 2012/13:77).
Sammanfattningsvis har majoriteten av remissinstanserna haft
flertalet invändningar kring de slutsatser och förslag som
missbruksutredningen kommit fram till och då främst gällande
förändringar av;





huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården från
kommun till landsting,
förändrad tvångsvård genom upphävande av
tvångslagstiftningen LVM (lagen om vård av missbrukare i
vissa fall) för att
istället integreras i LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård)
samt,
ett alltför ensidigt medicinskt perspektiv och avsaknad av de
sociala aspekter som i de flesta fall är förekommande för
personer med missbruk/riskbruk.

I sak anser regeringen att utredningens synpunkter på den svenska
missbruks- och beroendevården är relevanta. Dock framgår i
kommentarerna att det förvisso finns svårigheter med nuvarande
ansvarsdelning mellan kommun och landsting men att det finns
många goda exempel där den enskildes behov av vård och stöd genom
bl.a. integrerade beroendemottagningar är väl fungerande. Flertalet
kommuner och landsting har i sina remissvar framhållit vikten av att
utveckla integrerade enheter med tvärprofessionell kompetens som
bedrivs gemensamt av landsting och kommun/er.
Regeringen anser att de båda huvudmännen själva är bäst lämpade
att lösa de utmaningar som kravet på samverkan för den enskilde för
med sig, varför kommun och landsting även fortsättningsvis bör ha
ett gemensamt ansvar men med ett förstärkt krav genom bl.a. ny
lagstiftning.
Den nya lagstiftningen för målgruppen personer med missbruk införs
fr.o.m. 1/7 2013 i SoL 5 Kap 9a § och i HSL 8b §. Av lagstiftningen
framgår att kommuner och landsting likt för målgruppen personer
med psykisk funktionsnedsättning, ska ingå överenskommelser om
samarbete där respektive huvudmans ansvar ska regleras och där det
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ska framgå hur de båda huvudmännen på bästa sätt ska bistå den
enskilde.
Socialnämnden i Ekerö har sedan februari 2011 en gällande
överenskommelse om samarbete mellan SDF Hässelby-Vällingby och
Bromma samt Beroendecentrum Stockholm och Norra Stockholms
psykiatri. Överenskommelsen upprättades när ny lagstiftning i SoL
och HSL infördes med krav om samarbete för målgruppen psykiskt
funktionsnedsatta. Under arbetet med gällande överenskommelse
ansåg dock arbetsgruppen och styrgruppen att även personer med
missbruk skulle omfattas av överenskommelsen då flertalet personer
aktuella hos både kommuner och landsting har en samsjuklighet.
Socialnämnden i Ekerö uppfyller således den nya lagstiftningens krav
på överenskommelse om samarbete med landstinget vad gäller
målgruppen personer med missbruk.
Johan Pehrsson
Socialchef
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