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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden mottog 2019-10-06 ett medborgarförslag avseende
utveckling av beroendevård.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende medborgarförslag
gällande utveckling av beroendevård, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till förslagsställaren.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-01-08
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-01-16
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-01-30
Beslutet skickas till

Förlagställaren
Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden mottog 2019-10-06 ett medborgarförslag avseende
utveckling av beroendevård. Förslagsställaren vill att avgiftning ska bli bättre, längre och
individuell utifrån vilka substanser personen är beroende av. En avgiftning på 4–7 dagar kan
innebära att patienten är helt fysiskt ren men abstinensen är fortfarande igång. Då skickas
patienten vidare till vald behandling och förutsättningarna att lyckas är inte de bästa eftersom
abstinensen är kvar.
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Vidare vill förslagsställaren att det ska finnas ett mellantvång istället för Lag (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM). Ett mellantvång ska sättas in i ett tidigt skede och kan tex
innebära två månaders behandlingsvård med boende/stödboende samt en månads öppen
behandling. Den beroende ska få klart för sig att detta är ett erbjudande och att nästa steg annars
blir LVM. LVM är enligt förslagsställaren inget som får någon beroende att sluta, kostar
samhället och den beroende får fler konsekvenser. Därefter kommer den beroende ut till samma
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liv och går rakt in i ett nytt missbruk.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att det är positivt att medborgare lämnar förslag
på förändringar som kan göra servicen till malmöborna bättre.
Avgiftning eller abstinensbehandling är hälso- och sjukvård, vilket är regionens ansvarsområde
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bemöter
därför inte de förslag som handlar om avgiftning.
Förvaltningen har kontinuerligt samarbete med Region Skåne för att de brukare som behöver
vård från både Region Skåne och socialtjänsten ska fungera så bra som möjligt för den enskilde.
Det finns idag inget lagstöd för ett mellantvång i ett tidigt skede som ersättning för LVM.
I de utredningar som gäller kvinnor och män som har problem avseende missbruk eller
beroende arbetar arbetsmarknads- och socialförvaltningen aktivt med att försöka motivera till
frivilliga insatser och samtidigt informera om hur utredningen utvecklar sig och vilka
konsekvenser fortsatt missbruk kan medföra, såväl för den enskildes hälsa som för övervägande
om vård utan samtycke. För de personer som utreds enligt LVM innebär utredningen tät
uppföljning, i normalfallet görs en bedömning var 7e-10e dag. Bedömningen handlar om det
fortfarande är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM samt om det kan behövas
omedelbar vård för att personens hälsotillstånd annars försämras eller för att det finns en
överhängande risk att personen annars kommer att allvarligt skada sig själv eller någon
närstående. För att kunna göra denna bedömning har handläggaren tät kontakt med brukaren
och samtalar om hur utredningen utvecklas. I samtalen har handläggaren i uppdrag att motivera
den enskilde och planera vård på frivillig väg.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar aktivt med att försöka förebygga LVM genom
tidiga öppenvårdsinsatser. De brukare som bedöms riskera att bli aktuella för LVM-utredning
eller som har en pågående LVM-utredning prioriteras. Genom att motivera till frivillig vård
försöker förvaltningen undvika tvångsvård så långt det är möjligt. De brukare som förvaltningen
inte lyckas motivera är generellt så aktiva i missbruk att planeringar inte går att få till stånd eller
att genomföra.
Gällande de personer som blir aktuella för LVM arbetar förvaltningen för att erbjuda snabba
placeringar enligt 27 § LVM. Placeringar enligt 27 § LVM är så kallad vård i annan form vilket
innebär att brukaren fortfarande är inskriven i LVM-vården men vistas utanför institutionen och
vårdas i öppnare former exempelvis på ett HVB-hem. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
arbetar intensivt med att brukaren ska komma ut till ett konstruktivt sammanhang efter en
LVM-placering med en sammanhängande vårdkedja. Det är angeläget att LVM-vården avslutas
med en fortsatt planering för bibehållen drogfrihet, bostad, sysselsättning osv.
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