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Förslag till beslut 1 (2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-06 
Vår beteckning 

SN2015/19 nr 2015.502 

SociaJnärrinden 
Socialförvaltningen 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

Ansökan om medverkan i barnQ och utbildningsförvaltningens 
projekt Hitta vägen - Håbo 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att socialforvaltningen medverkar i barn- och 
utbildningsforvaltningens projekt Hitta Vägen- Håbo 

Beskrivning av ärendet 
Inom Europeiska Socialfonden (ESF) finns år 2015 möjlighet att söka 
projektmedeL Projekten ska forebygga att ungdomar avslutar gymnasiet 
utan fullföljd utbildning. För ungdomar som redan har hoppat av gymnasiet 
ska insatser erbjudas får att återgå i studier eller nå arbetsmarlmaden. 
Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15 till 24 år. 

Pro j elden beräknas starta tidigast l september 2015. Pro j eldperioden inleds 
med en analys- och planeringsfas under fyra månader. 

Barn- och utbildningsforvaltningen kommer söka projektmedel får att 
bedriva projelctet Hitta vägen- Håbo. Syftet med projelctet är att en 
ungdomscoach ska anställas inom barn- och utbildningsfårvaltningen. 
Coachen ska ansvara får aktivitetsansvaret inom gymnasieskolan. I 
uppdraget ingår även att arbeta uppsökande och förebyggande med elever 
som 1iskerar att avsluta studier i förtid. Ungdomscoachen kommer finnas 
levar efter projektets slut. Beslut från ESF om projeldmedel väntas 
sommaren 2015. 

Projektet kommer även fokusera på fårbättrad och fördjupad samverkan 
mellan myndigheter. Detta får att använda tillgängliga resurser mer effektivt 
laing de ungdomar som projektet berör. 
Medverkande alctörer är barn- och utbildningsförvaltningen (projelctägare ), 
socialförvaltningen, avdelningen får Kultur och livsmiljö, Håbo Marknad, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Ungdomscoachen inom barn- och utbildningsforvaltningen kommer 
samarbeta med socialförvaltningens verksamheter. Bland am1at genom 
fårbättrat samarbete till ungdomscoacherna inom socialförvaltningen. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen bedömer att det är av stor vild att medverka i barn- och 
utbildningsförvaltningens projelct. Genom samverkan mellan 
forvaltningarnas verksamheter skapas bättre fåmtsättningar får att rätt 
insatser och resurser erbjuds individer som tillhör målgruppen. 
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Anvisningar 

Projektbeskrivning för lokala insatser i 
skolavbrottsprojektet Östra Mellansverige 

Ht\80 KOMMUN 
SOC!ALFÖRVALfN:NGEN 

Ank. zo1s -oJ- o· s , 
51~ .1..015/iq nr l5.5~0 

Den här mallen har tagits fram för att underlätta utformningen och budgetering av 
Socialfondsansökan, gällande ungdomar 15-24 år med risk för avbrott eller 
avbruten/ej godkänd skolgång, utlysning 2/3-30/4 2015, Programområde 2 (P02). 
Lokal kontaktperson ansvarar för att efterfrågade uppgifter fylls i tillsammans med 
separat budgetfil och att uppgifterna slåekas till Johanna Nyman senast den 28 
februari, 2015. 

L k l . kf" o a pro.1e agar e 
Organisation/kommun Håbo kommun, Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Kontaktperson Caj saMelander 

Kontaktuppgifter (telefon och e-post) c aj sa.melander@habo.se 
0171-53886 

atgrum!_ 
Alder (15-24 år) 15-20 år 
Antal deltagare - om möjligt uppdelat i Totalt ca 150 deltagare för hela 
kvinnor respektive män. pro j ekttiden. 

Sannolikt en uppdelning på ca 40 % 
kvinnor, 60 % män. 

o . ti rgamsa oner 
Deltagande Organisationsnumm Kontaktperson (namn och 
organisationer er kontaktuppgifter J 
(organisationer som 
har deltagare i 
projektet) 

Socialförvaltningen 212 000-0241 Yvonne Sturesson Ljungblad 
yyonne.stmesson@habo.se 
0171-529 83 

Arbetsförmedlingen 202100-2114 Håkan Hillerstig (from 2015-04-01) 
Bålsta hakan.hillerstig@arbetsformedlinge 

n. se 
010-486 42 70 

Försäkringskassan 202100-5521 Marika Söderberg 
Uppsalalän marika.soderberg@forsalaingskassa 

n. se 
010-114 31 43 

Barn- och 212 000-0241 Caj sa Me lander 
utbildningsförvaltning Caj sa.melander@habo .se 
en 0171-538 86 
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skolavbrottsprojektet Östra Mellansverige 

Samverkande Organisationsnumm Kontaktperson(namn och 
organisation er 
(medverkande 
organisationer som 
inte har deltagare i 
projektet) 

Kommunstyrelsen, 212 000-0241 
Kultur- och livsmiljö, 
Håbokommun 
Håbo Marknads AB, 556106-8874 
Håbokommun 

Projektinnehåll 
Projekttid (start tidigast 2015-09-01-
slut senast 2018-12-31} 

Projektnamn: 

Hitta vägen Håbo 
Beskriv bakgrunden till projektidbt: 

kontaktuppgifter) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Charlotta.carlsson@habo. se 
0171-528 71 
Ann-Mari Sundgren 
Ann-mari.stmdgren@habo.se 
076-1487222 

2015.09.01-2017-06-30 

Håbo kommun ligger i Uppsala län på gränsen till Stockholrns län. Kommunen har en befolkning på 
20 000 innevånare varav en stor andel pendlar till Uppsala eller Stockholms län. Kommunen har ca 
800 gymnasieelever Ganuari 2015). Många gymnasieelever väljer att pendla till kommunala skolor 
och fristående skolor i andra kommuner. Hösten 2014 gick 57 % av eleverna folkbokförda i Håbo i 
gymnasieskolor i andra kommuner. Eleverna är fårdelade på 80 olika huvudmän, i fårsta hand i 
grannkommuner i Stockholrns län. 
I Håbo kommun finns den kommunala gymnasieskolan Fridegårdsgymnasiet Gymnasiet har 
introduktionsprogram samt fyra nationella program, samtliga högskolefcirberedande. Gymnasieskolan 
har även specialklasser särskilt anpassade får elever med neuropsykiatriska funktionshinder. 

Andelen elever folkbokförda i Hå bo som fullfölj er gymnasieskolan inom 4 år är låg, både i j ämfcirelse 
med riket i stort och med Uppsala län, i synnerhet bland män där endast 65,3% fullföljer gymnasiet 
inom4 år (2013). 
Hösten 2014 fanns 116 ungdomar inom ramen får aktivitetsansvaret som varken arbetade eller 
studerade. Av dessa är ca 40 individer med vilka kommunen inte lycktas upprätta någon kontakt. I 
fårsta hand görs avbrotten av elever som går eller tidigare gått introduktionsprogrammen eller haft 
fårlängd studietid i grundskolan. Antalet avbrott var också hög bland elever som går yrkesprogram 
Den totala fårdelningen var relativt j ärnn mellan levinnor och män, men med en viss övervikt på 
männen som avbryter sina studier i högre utsträckning än kvinnor. I genomsnitt avbryter 60 elever 
sina studier vmj e läsår. 

Hanteringen av aktivitetsansvaret ligger idag på en till största del administrativ handläggare som sitter 
på Fridegårdsgymnasiet Tjänsten är inte en heltid. Arbete görs med identifiering, registrering och 
kontalet med ungdomarna. Den initiala kontaleten sker i fårsta hand genom telefon och brev. En ytlig 
kartläggning görs av alla individer som är intresserade av åtgärder som besleriver vad de sysselsätter 
sig med och vad de vill ha hjälp med. Handläggaren hjälper till och samordna olika åtgärder, följer 
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med individerna vid behov och fåljer upp hur det gått. Inget förebyggande eller överlappande arbete 
görs idag utan kontakten med ungdomarna upprättas fårst när eleverna skrivits ut från sina 
gymnasieskolor. 

Effekterna får individen och samhället av en avbruten gymnasieutbildning är stora. 
Gymnasieutbildning har blivit ett grundkrav från arbetsgivarna får de flesta anställningar. De som inte 
lyckas i skolan får det allt svårare i konlCUlTensen medjämnåriga med gymnasieutbildning. Risken att 
hamna i långtidsarbetslöshet är hög får personer som endast uppnått grundskoleutbildning. Risken är 
extra hög hos ungdomar eftersom de inte hunnit få arbetslivserfarenhet och därmed inte kan 
konlCU1Tera med kompetens som fårvärvats i arbetslivet. Forskning bekräftar att ungdomar som 
avbrutit gymnasiet på sikt har lägre fårvärvs grad, studerar i mindre omfattning i vuxen ålder och 
uppbär i högre grad arbetslöshetsersättning än de som fullgjmt gymnasiet. Det dröjer även längre 
innan de etablerat sig i arbetslivet. Arbetslöshet och dålig integration i samhället genom arbete och 
studier kan i sin tur leda till utanförskap, destruktiva livsmönster och psykisk ohälsa (SKL: Motverka 
studieavbrott). 

Hå bo kommun har i j ärnfårelse med länet i stort en låg arbetslöshet bland ungdomar kan tyda på att 
övergången mellan skola och arbetsliv fungerar väl får många. Ungdomar som går in i arbetslivet utan 
en gymnasieexamen riskerar dock en inlåsningseffekt om de i framtiden vill byta yrke eller 
vidareutbilda sig och riskerar en fårhöjd arbetslöshetsrisk och utanfårskap senare i livet. 

Temagruppen Unga i arbetslivet (2013 :2) har kartlagt de tio främsta skälen till skolavhopp. De ser 
tydligt att den psykiska ohälsan är stor i gruppen. Många beskriver att de är deprimerade, att de mår 
allmänt dåligt, känner sig omotiverade och inte har någon ork, eller är "skoltrötta". Utfrysning, 
trakasserier och mobbning leder till depressioner och psykisk ohälsa. Forskning visar på ett ldart 
samband mellan inlärningssvårigheter i skolan och psykisk ohälsa. Det är med andra ord svårt att 
koncentrera sig och lära nytt när man mår dåligt, och när man inte kan prestera i skolan och inte får 
hjälp och stöd kan det leda till psykisk ohälsa. 

På frågan om hur en perfekt skola skulle se ut och vad som hade kunnat hindra dem från att sluta 
gymnasieskolan i fårtid lyfte ungdomarna fram dessa faktorer i fallande ordning: 

•lärare och andra vuxna som bryr sig och inte blundar får problem 
• tillräckligt pedagogiskt stöd 
• mindre lclasser och grupper 
• individuell och anpassad studieplan 
• mer praktik och mindre teori 
• flexibla tider och scheman 

De unga tycker att vuxenvärlden har svikit dem. Många berättar att de böljade skolka redan i 
grundskolan, men att vuxna blundade får det och inte fåljde upp. De nämner problem i hemmet och 
bristande sociala kontakter med jämnåriga. För att fårhindra skolavhopp och få fler att ldara skolan 
behöver alltså mobbning motverkas, elevernas psykiska välbefinnande hamna i fokus, ledarskapet 
stärkas, värdegrunder etableras och samarbete öka mellan skola och föräldrar, över 
fårvaltningsgränser, mellan myndigheter och med den ideella sektorn. 

I en annan studie som genomförts av Ungdomsstyrelsen 20 l O, Vägarna in, identifieras olilca faktorer 
som underlättar ungas väg till arbete. Här nämns bland andra viieten både av bemötande från personal, 
kontakt med lokala arbetslivet, skräddarsydda lösningar och att insatsen kan starta när behovet 
uppstår. 

I ett mer övergripande perspektiv kan vi se även andra faletorer som påverkar elevernas skolgång och 
långsiletiga fåmtsättningar till integration i samhället, såsom fåråldramas bakgrund, ekonomi, 
utbildningsnivå, förväntningar och engagemang i sina barns skolgång. 
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Identifierade problemområden i Håbo kommun 
o Övergången mellan grundskola och gymnasium innebär en stor omställning för eleverna. 

Många elever börjar pendla, utbildningen är upplagt på ett annat sätt, lärare och umgänge 
förändras. Det finns även ett mycket stort utbud av utbildningar och skolor i närområdet 
vilket kan leda till en större osäkerhet i samband med gymnasievalet. 

• Det finns idag ingen regelmässig överlämning mellan grundskolan och ansvariga för 
aktivitetsansvaret avseende de elever som varit i riskzonen för att avbryta sin utbildning och 
som grundskoloma arbetat aktivt med. Det är även mycket sällan någon överlämning från 
gymnasieskolor i andra kommuner när en elev där avbryter gymnasiet. Antalet 
gymnasieskolor som tar emot elever från Håbo försvårar samverkan. Ä ven tydliga rutiner för 
överlämning av information mellan kommunens egen gymnasieskola och ansvarig för 
aktivitetsansvaret salmas. Detta innebär att kommunen sällan har några förkunskaper om 
eleverna när de faller inom aktivitetsansvaret 

o Det är idag ett stort antal individer som trots många försök från kommunens sida aldrig 
svarar på kontaktförsöken. Ju längre tid det gått från det att individen avbrutit en utbildning 
desto svårare upplevs det vara att få kontakt. 

o Målgruppen inom aktivitetsansvaret är mycket heterogen och ofta finns det många 
bakomliggande faktorer som påverkar individens möjlighet tilljobb eller utbildning. I detta 
arbete behöver ofta flera parter involveras. Brist på samordning och kommunikation mellan 
myndigheter leder till dubbelarbete och minskar möjligheter till helhetslösning för 
ungdomarna. Ett arbete har påbörjats men mer samverkan behövs. 

• Övergången från gymnasiet till vuxenlivet innebär en stor omställning för många. 
Kommunens ansvar upphör när individen fyller 20 år men det finns ingen att lämna över 
ansvaret till för individer som fortfarande saknar arbetsförmåga och relevant utbildning. 

Beskriv hur ni avser att i projektetförebygga/åtgärda/lösa de utmaningar som ni 
beskriver här ovan: 

Syftet med projektet är att ta tillvara och implementera erfarenheter och framgångsrika metoder från 
liknande projekt, t. ex. Plug-In och FRJGG och anpassa dem utifrån Håbo kommuns lokala 
forutsättningar. Projektet avser även att nyt1ja de erfarenheter och den samlade kompetens som finns 
inom Håbo kommun och samverkande organisationer för att ta fram nya metoder, insatser och 
samverkansmodeller som gynnar målgruppen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen avser att anställa en ungdomscoach med ett överlappande uppdrag 
att arbeta mot grundskola och gymnasieskola. Avsikten är att tj ärrsten ska finnas kvar även efter 
projekttidens slut. 
Fokus i coachens arbete ska ligga på motivation och relationsskapande samt en holistisk syn på hela 
individens situation. Coachen ska skapa förtroendefulla relationer till individerna, arbeta 
.lösningsfolcuserat och motivationshöjande med uppgift att hjälpa individerna hitta sina egna styrkor 
och förmågor att nå de uppsatta målen. 

Coachen ska samordna och följa upp olika insatser för målgruppen. Coachen ska samverka och 
integrera insatserna med elevhälsoteam, undervisande lärare, studie- och yrkesvägledare, mentorer, 
vårdnadshavare, socialförvaltningen och andra relevanta pmter. 

Coachen arbetar i första hand mot elever som avbrutit sina studier eller går på kommunens 
gymnasieskola och riskerar att avbryta sina studier. Coachen ska också finnas tillgänglig och göra 

4 



Projektbeskrivning för lokala insatser i 
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insatser for elever i åk 9 och gymnasieelever från Håbo som går i andra kommuner. Uppsökande och 
forebyggande arbete kommer vara ett viktigt fokusområde i tjänsten. 

Insatser som erbjuds eleverna kan t. ex. vara mål och motivationsarbete, stöd att strukturera vardagen 
eller arbetsmarknadsutbildning och praktik. Insatserna ska utgå från varje individs fomtsättningar. 

hwm ramen för projektet och med utgångspunkt ur ungdomscoachens arbete ska projektetta fram: 
• En plattform for samverkan med övriga parter som arbetar med individen i syfte att 

möjliggöra helhetssyn och gemensamma insatser. 
• Metoder for att identifiera ungdomar som är i riskzonen for att avbryta sina gyrnnasiestudier. 
e Metoder for uppfoljning och överlappande åtgärder i övergången mellan grundskola och 

gymnasieskola. 
• Metoder och samarbeten med de skolor som har elever från Håbo for forebyggande åtgärder 

och överlämning av information när en elev avbryter sina studier. 
• Metoder for uppsökande verksamhet och alternativa kontaktvägar for att nå elever som 

avbmtit sina studier. 
" Metoder for överlämning och övergång till vuxenlivets stödfunktioner när gymnasieskolans 

ansvar upphör. 
e Metoder och material for djupare och mer omfattande kartläggningar av individerna som 

omfattas av aktivitetsansvaret Kartläggningarna ska ligga tillgrund fOr utveckling av 
forebyggande åtgärder. 

• Genom mer strukturerad samverkan och genom ökad kännedom och kommunikation med 
ungdomarna, ta fram och prova nya, mer individanpassade åtgärder. 

• Kompetensutveckling av all personal som möter målgmppen- t. ex. i motivationsarbete, 
personligt ledarskap och formåga att skapa relationer. En viktig aspekt i 
kompetensutvecklingen blir att skapa en samsyn hos personalen som möter individerna i 
vardagen. 

Projektet ska foregås av en analysperiod där målgmppen kartläggs, bland annat ur ett jämställdhets
och tillgänglighetsperspektiv for att avgöra hur insatserna riktas på bästa sätt. Under analysdelen 
kommer bland annat en kompetensinventering göras bland all personal som är i kontakt med 
målgmppen for att undersöka villca behov som finns av kompetensutveckling. En särskild vilct 
kommer att läggas vid studie-och yrkesvägledarnas roll och kompetens. 
Då många i målgmppen är individer som har behov av särskilt stöd, t. ex. på gmnd av 
neuropsykiatriska funktionshinder, kommer också ett särskilt fokus ligga på ait hitta metoder och 
insatser anpassade for denna grupp. 

Övriga parters bidrag i projektet 
Socialförvaltningen har egna ungdomscoacher som arbetar med kvalificerade kontaktpersonsuppdrag 
samt samarbetar med skolor där de arbetar både forebyggande och med stöd riktat till individuella 
elever. 
På flera av kommunens grundskolor finns också elevsociala team där både skolledning, elevhälsa och 
socialtjänst finns representerade for gemensamma möten om elevers frånvaro. 

Socialforvaltningens familjeteam arbetar med samtal med familjer i syfte att stärka foräldraskap såväl 
som att forbättra kommunikation och relationer inom familjer genom bland annat samtalsstöd. En 
annan del av verksamheten består av olika grupp aktiviteter; stödgmpper for barn och ungdomar som 
lever i närhet av psykisk ohälsa och missbruk, for foräldrar - där fokus ligger på att stärka 
foräldraskapet. 

I Håbo kommun finns även Bålstapolarna, ett fältarbete där anställda utbildade ungdomar 17-20 år 
tillsammans med en arbetsledare varje helg bedriver ett uppsökande drog- och 
kriminalitetsforebyggande arbete. 
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I ansvaret for målgruppen har socialförvaltningen och bam- och utbildningsförvaltningen i många fall 
ett överlappande ansvar. Genom projektet möjliggörs en utbyggnad och en fördjupning av befintlig 
samverkan och möjlighet att bättre binda samman tillgängliga insatser och resurser runt de b am och 
unga i kommunen som tillhör målgruppen. 

Kultur- och livsmiljö i Håbo kommun är ansvarig for fritidsverksamheten i kommunen. Fritiden har en 
stor betydelse som komplement till skola liksom ett egenvärde for ungas utveclcling och etablering i 
samhället. En organiserad fritid kan ge ett socialt sammanhang som bidrar till att bryta utanforskap 
och ger unga en medvetenhet kring sitt icke-formella lärande, att de upptäcker det och själva kan 
värdera och uppskatta det och på silet hitta motivationen till studier. 
Kultur och livsmiljö kommer att bidra i projektet med stöd for unga i målgruppen att utveclda sin 
fritid, både själva och i samarbete med foreningslivet 

Försäkringskassan samarbetar med övriga parter runt de elever och ungdomar i målgruppen som 
beviljats alctivitetsersättning. 

Arbetsförmedlingen deltar i arbetet runt de ungdomar som avbrutit sina studier och är inskrivna på 
arbetsförmedlingen. Arbetsformedlingen bidrar till projektet genom samverkan med-övriga parter 
samt med sin kompetens om forutsättningarna på arbetsmarknaden. 

Håbo marimad AB är ett kommunalt bolag i Hå bo kommun som arbetar med näringslivsservice. 
Genom sina lokala näringslivskontakter kan de bidra med hjälp att hitta praktikplatser och kännedom 
om den lokala arbetsmarknaden. 

Beskriv hm ni avser att integrera}ämställdhetsperspektiv i pro.iektets genomförande:1 

Projektet ska föregås av en analysperiod där målgruppen kartläggs, bland annat ur ettjämställdhets
och tillgänglighetsperspektiv for att avgöra hur insatserna riktas på bästa sätt. 
Jämställdhet mellan män och levinnor är en mycket viktigaspelet i projektet. statistiken visar på stora 
skillnader mellan män och kvinnor inom utbildningsområdet. Män presterar statistiskt sett sämre i 
skolan än kvinnor enligt nationella mätningar. statistik från gymnasievalet på både nationell och lokal 
nivå visar att levinnor och män gör könsstereotypa val av utbildningar. Kvinnor är mer benägna än 
män att gå till eftergymnasiala utbildningar medan män är generellt snabbare på att etablera sig på 
arbetsmarknaden efter gymnasiet. Dessa mönster påverkar sannolilet också de bakomliggande 
orsakerna till att ungdomar avbryter skolan och forutsättningar for att återfora dem till studier eller 
hjälpa dem etablera sig på arbetsmarknaden. 

En närmare analys krävs for att identifiera orsakssamband, lokala strukturer och attityder med 
utgångspunlct från projektets syften. 

Mål på l) individnivå för unga kvinnor och män 2) organisationsnivå och 
3)strukturell nivå: 
Individnivå 
Antalet ungdomar som aktivitetsansvaret inte får kontalct med ska minska. 
Antalet individer inom aktivitetsansvaret som deltar i individanpassade åtgärder ska öka. 
Antalet individer inom aktivitetsansvaret som återgår till utbildning eller arbete ska öka. 

1 Projektet ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män, det är ettskall-laavi socialfondsprojekt. Det innebär 
att kunskap om jämställdhet ska finnas i projektet likväl som att projekten ska utformas och budgeteras får att ge 
levinnor och män lika villkor. Jämställdhet ska integreras i alla delar av projektet. Det ska finnas som en del av 
bakgrundsbeskrivning och problemanalys. Jämställdhetsanalysen ska ge information om könsmönster på det 
område som projektet och visa hur projektet kan bidra till ökad jämställdhet. Under projektets inledande analys 
och planeringsfas ko nu ner deltagarna erbjudas stöd i att integrera jämställdhetsp erspektiv, icke diskriminering 
och tillgänglighet i projektet. 
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Projektbeskrivning för lokala insatser i 
skolavbrottsprojektet Östra Mellansverige 

Elever som deltar i förebyggande insatser ska motiveras att fortsätta sin utbildning eller fårberedas får 
arbetsmarknaden. 

Organisatorisk nivå 
Proj eletet ska resultera i samverkansmodeller och metoder som är väl fårankrade i organisationen och i 
befintliga arbetssätt hos de deltagande partema .. Syftet är att genom helhetssyn och individfokus 
skapar gynnsamma fårutsättningar får målgtuppen till varaletig integration i samhället. 
Kompetensen i organisationen ska öka hur man bemöter och motiverar målgJ.Uppen. 

strukturell nivå 
Utanfårskapet bland ungdomar i Håbo kommun ska på lång silet minska genom att fler ungdomar ges 
fårutsättningar till varaktig integration i samhället genom utbildning ochfeller arbete. 

Vilka effekter krävs for unga kvinnor och män, organisation och strukturell nivå 
för att uppnå de beskrivna målen? 
Individnivå 
De deltagande individema i målgJ.Uppen får en högre studiemotivation och/eller arbetsformåga på 
arbetsmarknaden. Deras fårutsättningar till varaletig integration i samhället ökar. 

Organisatorisk nivå 
Ökat samarbete och medvetenhet om målgJ.Uppens fårutsättningar bland personalen i de deltagande 
organisationema. En bättre kännedom inom de deltagande organisationema om vilka roller och 
uppdrag övriga parter har gentemot målgJ.Uppen. Implementering av nya metoder i ordinarie 
verksamhet. 

strukturell nivå 
Genom ökad helhetssyn, samverkan och kompetens kunna bättre bemöta målgJ.Uppen och erbjuda 
bättre anpassade insatser. 

Beskriv vilka resurser som ni ser att projektet behöver for att kunna genomforas 
(exempelvis personalbehov och roller, ev. fortbildningsbehov, etc). 

• Projektleda1tjänst, deltid 
• Ungdornscoachijänst, deltid under analysfasen, heltid under genomf<irandefasen. 
• Projektekonom, deltid 
• Inköp av konsultijänst i samband med analysfasen 
o Förstärkt studie- och yrkesvägledartjänst i samband med analysfasen får att möjliggöra att 

studie och yrkesvägledama deltar i planering och analys. · 
• Upphandling av utbildning får personal 
• Resor och traktamente i samband med erfarenhetsutbyte och studiebesök hos liknande 

projekt, t.ex. Plug-in. 
e Resor och matersättning får ungdomar som deltar i insatser. 
o Ersättning får övriga kostnader, t. ex. ersättning till extema utbildningsanordnare i samband 

med individanpassade insatser får deltagande ungdomar. 

Hur säkerställer ni att medfinansieringen kan ske: 
Bam- och utbildningsnämnden har avsatt en fårstärkt budget får 2015 avseende medel till utveckling 
av aktivitetsansvaret 

På vilket sätt sker medfinansieringen -genom kontanta medel? Eller genom 
medarbetares arbetstid eller deltagarersättningJ 
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Projektbeskrivning för lokala insatser i 
skolavbrottsprojektet Östra Mellansverige 

Medfinansiering sker genom medarbetares arbetstid. 

Hur är projektiden förankrad i den egna organisationen och på politisk nivå: 
Projektiden har forankrats hos personalen som idag arbetar med ungdomar inom aktivitetsansvaret 
Den är också forankrad hos forvaltningschefer for barn- och utbildningsforval mingen och 
socialforvaltningen samt avdelningschefen får barn och unga vid socialförvaltningen. Samtliga dessa 
personer har varit med i utformandet av projelctiden. 
Frågan har lyfts med rektorer vid gymnasiet i Håbo kommun samt rektorerna vid de kommunala 
grundskolorna i kommunen. 
Projektetansökan kommer att foredras som ett beslutsärende i barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i mars 2015 . 

Hur har förankrinf(en _gfitt till: 
Förankringen har skett genom flera gemensamrna möten mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen får att diskutera aktivitetsansvarets utveclclingsbehov. Deltagarna vid mötet 
har fått material i forväg och getts möjlighet att komma med synpunkter. 
Projektiden har presenterats for rektorerna vid ledningsgruppsmöten. 

Intresseförfrågan om Transnationell del av projektet: 

Har ni förslag eller önskningar om ett transnationellt utbyte eller delprojekt under 
den här projektperioden (Utöver den projektide som ni besla-ivit):2 

Projektägaren gör den sh·ategiska bedömningen att välja bmi transnationalitet i detta skede. 

Uppskattad kostnad för en transnationell del (Utöver den projektbudget som ni 
redovisat separat): 

-

Kostnads- och finansieringsbudget 
Se bifogad Excel-fil. Budgeten ska vara i balans, rälena med 60% ESF-stöd och 40 
% medfinansiering. 

Frågor om den här mallen för projektbeskrivningen kontakta den person som står 
som mottagare av ifylld projektmall (Se inledningen på mallen). 

2 Den h·ansnationella projektiden som ni här besleriver ligger utanfor den huvudsaleliga projektiden 
som ni beslaivet och den projektide som ni söker projektstöd for. Frågan om transnationella forslag 
ställs for att ge en uppfattning om medel ska avsättas for transnationellt utbyte i det här ÖMs
projektet. Är det så att ett huvudsaleliga önsleemål är ett transnationellt projekt besleriver ni det som e1t 
projekt i den här projektansökan med angivande av projelctnamn, mål, fårankring och budget, etc. 

/ D 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Amalia Kristoffersson, Projektledare 
0171 -525 94 
amalia.s.kristoffersson@habo.se 

Förslag till beslut 
Datum 

2015-03-12 

N ulägesrapport för projektet språk- och samhällsguider 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Sammanfattning 
Håbo kornmun har överenskommelse med Migrationsverket om mottagande 
av nyanlända flyktingar samt ensamkommande flyktingbam. Under år 2015 
ska projektet språk- och samhällsguider erbjudas till nyanlända flyktingar. 
Det är en möjlighet att lenyta sociala kontakter, lära sig mer om det lokala 
samhället, praktisera svenska språket, praktisera fritidsintressen och delta i 
föreningsliv. 

Sedan starten i december 2014 har projektet marlenadsförts i lokala medier 
och bjudits in till ett öppet informationsmöte där medborgare, föreningar 
och politiker deltagit. Projektet är nu i fullgång och flera frivilliga är 
matchade. 

Nulägesrapporten beskriver starten, vad som är gjort och vad som är 
planerat framöver. 

Beslutsunderlag 
- Nulägesrapport 2015-03-12, SN nr 2015.477 

Beslut expedieras till 
Barn och utbildningsnämnden för kännedom 
Flyktingsam ordnaren 

1 (1) 

Vår beteckning 

SN nr 2015.551 

(l ooWli li1~ ______ L ______________________ _ 
Görat&. Lidström 
A _/eJningschef för stöd till vuxna 

'Wnlaila Kristofferssorl \J 
Projektledare 



UTREDNING 1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-03 
Vår beteckning 

SN 2015/12 nr 2015.477 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till familjer, barn och unga 
Amalia Kristoffersson, Projektledare 
0171-525 94 
amalia.s.kristoffersson@habo.se 

Projektet Språka och samhällsguide, n ulägesrapport 

2014-12a01 - 2015a10a31 

Bakgrund 

Håbo kommun har överenskommelse med Migrationsverket om mottagande 
av nyanlända flyktingar samt ensamkommande flykiingbarn. Det innefattar 
mottagande av 25 flyktingar per år samt 14 ensamkommande flyktingbarn, 
varav 6 asylsökande. Under 2014 tog Håbo kommun emot 14 personer, ny
anlända och ensamkommande flyktingbarn. Behovet av stöd får målgrup
perna i kommunen är ökande utifrån inflyttning och ökat mottagande. Håbo 
kommun villlägga en grund får ett strukturerat och väl planerat mottagande 
av nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn får etablering. 

Målet med projektet är att 75% av årets nyanlända flyktingar ges möjlighet 
att i det nya samhället knyta sociala kontakter, lära sig om det lokala sam
hället, praktisera svenska språket, praktisera fritidsintressen och delta i fåre
ningsliv via språk- och samhällsguider. Projektet ska engagera familjer samt 
enskilda individer att fungera som dessa guider i det lokala samhället. För
väntade effekter är ett lrunskaps- och kulturutbyte mellan deltagare och gui
der under projekttidens gång samt att öppenheten och förståelsen får andra 
kulturer har vidgats. 

Möjligheten att få en språk- och samhällsguide ges även till övriga elever på 
SFI som har ett behov av att praktisera svenska och skapa sociala kontakter i 
Håbo kommun. 

Marknadsföring 

I december påhöljades marknadsfåringen av projektet. Infmmationen hade 
falrus på att informera om möjligheten att engagera sig som språk- och sam
hällsguide samt inbjudan till det öppna informationsmötet som slculle äga 
rum 21 januari. Erbjudandet till nyanlända flyktingar ges via flyktingsam
ordnaren och socialselaeterare samt kontinuerlig inforn1ation på SFI. In
formationen till de ensamkommande flyktingbarnen har givits på boendena 
genom kontalet med personal och föreståndare vid Ekolsund och Biskops
Arnö. 

Veckan innan jul kom webbplatsen upp med information samt annlälnings
blanlcetter. Affischer trycktes upp och material fårdigställdes och publicera
des får infmmationsskä1m, · fårsta sidan på kommunens webbplats samt 
intranätet. Information och inbjudan till det öppna infmmationsmötet skick
as ut till alla föreningar och organisationer i Håbo. styrgruppsmedlemmar 
som representerar det civila samhället såsom Röda korset, Håbo Internation-



UTREDNING 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-03 
Vår beteckning 

SN 2015/12 nr 2015.477 

ellaKvinnors Förening och Svenska kyrkan informerade i respektive orga
nisation. 

Projektledaren delade länk till webbplatsen samt infmmation på Facebook
grupper som rör lokala angelägenheter i kommunen. I böljan av januari pub
licerade Håbo kommun vid två tillfållen information via deras facebooksida; 

o 9 januari nåddes inlägget av 1818 personer, inlägget hade 22 
likes, l kommentar och 20 delningar. 

• 20 januari nåddes inlägget av 469 personer, inlägget hade 4 
likes och 3 delningar. 

Andra veckan ijanuati kom forsta annonsen ut i BUBB och Enlcöpingspos
ten. Helgen efter sattes nya annonser in i ovanstående tidningar samt i Ma
gasin Bålsta och ENA Håbo tidningen. Information lades upp på Håbo Por
talen. Responsen har hittills bara varit positiv. 

Projektledaren har informerat vid foreningsmöten hos bland annat Rotary, 
Socialdemokraterna och Håbo Internationella Kvinnors Förening. 

Öppet informationsmöte 

Intresset for att få mer information om projektet var stort, det kom ett 50 tal 
personer varav några representerade lokala föreningar och i övrigt Håbo-bor 
som var nyfikna på möjligheten att engagera sig. 

Carina Lundh öppnade mötet, Håkan Wehlin och samtliga samarbetspartner 
i projektet presenterade sitt engagemang i detta. Nationella koordinatorn Jo
natan Mathai redogjorde för arbetet på nationell nivå. 

Mötet ledde till flertalet intresseanmälningar samt ett reportage i Enkö
pingsposten. Kommande reportage i Enlcöpingsposten och Magasin Bålsta 
är planerade under mars och april. 

Utbildning 

Guiderna erbjuds möjligheten att ta del av två utbildningstillfållen. 

i) Dag l "Det frivilliga uppdraget som guide" 

o Dag 2 "Ny i Sverige och Håbo kommun" 

Första tillfållena for dessa var 9 och l O februari. Då det kommit in fler in
tresseanmälningar under februari så erbjuds guiderna ytterligare tillfållen l O 
och 12 mars. Beroende på antalet nya guider så kommer fler tillfållen att 
planeras in under projektets gång. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-03 
Vår beteckning 

SN 2015/12 nr 2015.477 

Intervju och matchning 

Det har hittills varit en positiv respons på projektet och många har velat en
gagera sig genom att vara guide samt ett stort intresse får den målgrupp som 
erbjuds språk- och samhälls guide. Sedan i böljan av januari så har det in
kommit: 

o 22 ansökningar får att få guide, varav två som har flyttat från 
Håbo innan matchning och därav inte längre är delaktig i 
projektet. 

Ei 21 intresseanmälningar för att vara guide, en av dessa har valt 
att tacka nej av privata skäl innan matchning har skett. 

I nuläget har vi 20 guider och 20 deltagare, 17 av dessa matchade. Efter en 
initial fårsta träfftillsammans med projektledaren så träffas de matchade pa
ren som vänner, de bestämmer tillsammans när och var. Utöver att paren ses 
på egen hand så erbjuder projektet möjligheten att ses tillsammans på ge
mensamma träffar en gång i månaden. Första tillfället är inplanerat 17 mars, 
dessa blir tillfållen att knyta fler sociala kontakter, få information om samt 
besöka föreningar och kommunens turistmål. 

Ekonomi 

Beviljade medel från Länsstyrelsen är får hela projektet totalt 361 415 SEK 
med fårdelning projektkostnad/lönekostnad 70/30 %. Aktiviteter och annon
sering som har skett samt har planerats är inom budgetramen. 

Nuläget och framöver 

De nyanlända samt övriga inskrivna på SFI uttrycker ett stort intresse av att 
delta i projektet och få en vän att träna svenska med. Det kommer med 
största sannolikhet inkomma fler intresseanmälningar framöver. I nuläget så 
har det stannat av gällande inkomna intresseanmälningar för att vara guide. 
Därfår så hävs en kommande satsning på att informera och rehytera fler 
frivilliga. Parallellt med de två planerade reportagen i Enköpingsposten och 
Magasin Bålsta, affischering och information på Håbo kommuns we b bp lats 
och informationsskärm så ska information även spridas genom de kanaler 
som finns i kommunens föreningar och organisationer. 
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Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Lennart N. Eriksson, Utvecklingsledare l 
kval iletscon troll er 
0171-526 20 
lennart.n.eriksson@habo.se 

Förslag till riktlinjer för vuxna med missbruks-och 
beroendeproblem 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att godkänna fårslaget till nya riktlinjer får 
vuxna med beroende och missbruksproblem i Håbo kommun. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning och aktuell forskning. De nya 
riktlinjerna i Håbo är anpassade till de nationella riktlinjerna så som de 
beskrivs i Nationella riktlinjer får missbruks-och beroendevård från 
Socialstyrelsen. Dessa väntas utkomma på nytt i reviderad form under våren 
2015. Föreliggande fårslag bygger på en uppdaterad preliminär version av 
de Nationella riktlinjerna från 2007. samt på de nya regler som träder i kraft 
den l januari 2015 gällande dokumentation och handläggning inom 
socialtjänsten. (SOSFS 2014:5) 

Förvaltningens bedömning 
Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning och rekommendationer får 
beslut på såväl grupp- som individnivå. Det är viktigt att socialförvaltningen 
kan erbjuda ett varierat och brett utbud av insatser som i va:tje enskilt fall 
måste anpassas till individens särskilda fårutsättningar och önskemål. 

Beslutsunderlag 
- Bilaga, Riktlinjer- Vuxna med missbruks-och beroendeproblem. 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Avdelningschef, Stöd till vuxna 
Enhetschef, Vuxenenhet 

_ Enhetschef Barn och unga 
Utvecldinsledare d 
~M~ 

Lennart N. Erilfsson 
Utvecldingsledare l 
kvalitetscontroller 

d 
_... ... .----·-
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( --GÖ~an LidstrÖm ---------------

Tf Socialchef 

~ 



HÅBO 
KOMMUN 

RIKTLINJER 

Vuxna med missbruks-och beroendeproblem 

Handläggning och doJmmentation i ärenden för vuxna med beroende- och 
missbruksproblem 

Antagen av Socialnämnden 2015-03-25 



HÅBO 
KOMMUN 

Inledning 

RIKTLINJER 
Datum 
2015-02-26 

Sida 3 av 20 

Vår beteckning 

SN2015/18 nr 2015.434 

Kommunen har det yttersta ansvaret får att personer med missbruks- och beroendeproblem får det 
stöd och den hjälp som de behöver. Kommunens yttersta ansvar omfattar dock inte de insatser som 
åligger annan huvudman. I Håbo kommun ansvarar Socialnämnden får de uppgifter som enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (L VM) åligger socialtjänsten. 
Enligt den ansvars- och kostnadsfårdelning som gäller inom Håbo kommun har socialförvaltningen 
huvudansvaret får vård- och behandlingsarbetet i samtliga missbruksärenden. Landstinget har ansvar 
får akutvård, avgiftning (abstinensbehandling, psykiatrisk- och somatisk utredning samt 
motivationsarbete) och får vård av missbrukare som laäver psykiatrisk behandling. Insatser som 
berör spelmissbruk ingår inte i socialtjänstlagen vilket innebär att det i fårsta hand är landstinget som 
har ansvar får rehabilitering av spelmiss brukare. 
Insatserna som erbjuds ska utgå ifrån den enskildes ;individuella behov och utformas och genomfåras 
i samråd med hen. 
Följande riktlinjer utgår från gällande lagstiftning, aktuell forsirning och policydokumentet som 
Socialstyrelsens handbok; Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handboken utgör ett 
komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmälllla råd om dokumentation i verksamhet som 
bedrivs med stöd av SoL, LVU,LVM och LSS, som gäller från den l januari 2015. 1 

År 2007 kom Nationella riktlinjer får missbruks- och beroendevård från Socialstyrelsen. Denna skrift 
behandlar hur kommun och landsting ska arbeta inom missbruks- och beroendevården. Det pågår en 
revidering av de nationella riktlinjerna och en reviderad version kommer att vara Idar under våren 
2015. F öreliggande riktlin j er i H åbo kommun utgår från socialstyrelsens nationella riktlinjer får 
missbruks-och beroendevård-Vägledning får socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens verksamhet 
får personer med missbruks-och beroendeproblem.Z 

God kvalitet och kunskapsförankring 
Kravet på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom socialtjänsten och omfattar 
såväl myndighetsutövning som övriga insatser. Detta lagstadgade laav utgår från den så kallade 
kvalitetsparagrafen i 3 kap 3 § SoL. Insatserna ska vara av god kvalitet och bygga på kunskap och 
beprövad erfarenl1et. För att utveclda det vardagliga, sociala arbetet är det bl.a. viktigt att enskilda 
verksamheter kontinuerligt dokumenterar sitt arbete utifrån vilka brukare man möter, vilka insatser 
som görs och om och på vilket sätt brukamas situation fårbättras under och efter att vården avslutats. 
Detta är nödvändigt får att man ska kunna laitiskt granska och reflektera över det egna arbetet, får att 
utveclda det och får att klllllla fåra en professionell dialog med kollegor och andra praktiker. 

2. Lagstiftning 

Socialtjänstens arbete med vuxna missbrukare regleras i Socialtjänstlagen, kompletterad med en 
tvångslagstiftning, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, (L VM). Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om stöd och service får personer med fysiska 
och psykiska funktionshinder och kan även omfatta personer som till följd av missbruk har ett 
funlctionshinder och omfattande hjälpbehov. 
Därutöver gäller den ansvars- och kompetensfårdelning som redovisas i föreliggande 1ilctlinj er. 

1 SOSFS 2014:5 
2 Nationella liktlinjer får missbmks och beroendevård - preliminär version,( Socialstyrelsen 2014) 
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Enligt 3 kap 7 § SoL ska socialnämnden arbeta får att fårebygga och motverka missbruk av alkohol 
och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska genom information till myndigheter, 
grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av 
missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. 
En1igt 5 kap 9§ SoL ska socialnämnden aktivt sörja får att den enskilde missbrukare får den hjälp och 
vård som hen behöver får att komma ifrån missbruket. Nämnden ska i samfårstånd med den enskilde 
planera hjälpen och vården och noga bevaka att arbetsplanen fullfåljs. 
Enligt 5 kap l § SoL ska socialnämnden aktivt arbeta får att fårebygga och motverka missbruk bland 
barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande 
medel samt dopingmedel. Bestämmelserna innebär att nämnden är skyldig att på olika sätt vidta 
åtgärder får att motverka missbruk. Nämnden ska arbeta aktivt med olika insatser på detta område. 
Arbetet ska bestå av generella och kunskapsbaserade insatser såsom information, fårebyggande 
verksamheter och insatser på individnivå. 

2. 2 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - L VM 
En1igt 2 § L VM ska vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samfårstånd med honom en1igt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen. Under vissa fårutsättningar som är angivna i L VM ska dock vård 
beredas missbrukaren oberoende av hens eget samtycke. 
Tvångsvården ska en1igt 3 § L VM syfta till att motivera missbrukaren till att frivilligt medverka till 
fortsatt behandling och till att ta emot stöd får 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 fårarbeten är att bryta en destruktiv utveckling. 
För att vård med stöd av L VM ska komma till stånd måste såväl generalindikationen som någon av 
specialindikationerna i 4 § L VM vara tillämpliga. Generalindikationen innebär att missbrukaren till 
fåljd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård 
får att komma ifrån sitt missbruk och att vårdbehovet inte kan tillgodoses en1igt socialtjänstlagen eller 
på annat sätt. 
Specialindikationerna innebär att missbrukaren till fåljd av missbruket: 

l. utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa får allvarlig fara, 
2. löper en uppenbar risk att fårstöra sitt liv, eller 
3. kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

3. Utgångspunkter i socialförvaltningens arbete för personer med missbruks~och 
beroendeproblem 

Socialtjänstlagen fåreslaiver att socialnämnden aktivt skall sölja får att personer med missbruks-eller 
beroendeproblem får den hjälp som de behöver får att komma ifrån missbruket. Håbo kommuns 
arbete får personer med missbruks-och beroende-problem ska i fårsta hand utgå från Socialstyrelsens 
vägledning och det lamskapsunderlag som ligger till grund får de nationella riktlinjerna.3 För 
socialfårvaltningens del innebär den fastlagda policyn att all behandling och kvalificerat stöd skall 
ske i anslutning till den vardagsnära, kommunala hemmiljön eller närsamhället 

3.1 Metoder 
Socialfårvaltningens dagliga arbete ska i fårsta hand bygga på en evidensbaserad praktile 
Förhållningsättet innebär att: 

3 Nationella riktlinjer för missbruks-och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007. Nya, reviderade riktlinjer utkommer under 
våren2015) 
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o I möjligaste mån sträva efter en vetenskaplig och professionellt forankrad syn 
på orsaker till och lämpliga insatser när det gäller brukarens behov och problem. 

o Ta hänsyn till brukarens egen uppfattning om orsakerna till problemen och 
insatser som kan motsvara behoven. 

o I möjligaste mån sträva efter kunskapsbaserade insatser som är forankrade i 
forskning, samt från egna och kollegors erfarenheter liksom brukarens. 

-----f) - I möjligaste-mån ta-ansvar-fer-insats€n-g€nom-att-folj a upp-effekterna och_hUL___ 
den påverkar brukarens livssituation.4 

Det evidensbaserade arbetet bygger med andra ord på att verksamheten och den enskilde 
socialarbetaren ställer frågor kring brukarens problem och behov. Förhållningsättet utgår från tre 
kunskapskällor: forskningen, praktikern och brukaren Ett beslutsunderlag for lämpligaste insats 
innebär en professionell och omdömesgill sammanvägning av innehållet i alla tre kunsh.pskällor. 

3. 2 Klientbedömningsinstrument 
ASI-intervjun (Addiction Severity Index) är den standardiserade bedömningsmetod for utredning och 
uppföljning som ska användas. Den kan också användas som underlag for planering och utveckling 
av vård och behandlingsarbetet inom socialkontoret Illstrurnentet kan användas for vuxna personer 
med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas for personer under 18 år. 
En samtalsteknile som har god evidens är MI (Motivational Interviewing). MI är orienterad mot att 
stödja patientens reflexion kring sina motiv får vissa beteendemönster. 

Klassificiering av missbruk- Missbruk och beroende enligt D SM-IV 
Missbruk: 

l. 

2. 

3. 
4. 

Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra 
sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet. · 

Upprepad användning av alkohol eller narkotika i 1iskfyllda situationer, exempelvis vid 
bilkörning eller i arbetslivet. 

Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 
Fortsatt användning trots återkommande problem. 

Beroende: 
l. Behov av allt större dos for att uppnå ruseffekt 
2. Abstinensbesvär när bruket upphör. 
3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 
4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget. 
5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika. 
6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter forsUlllffias. 
7. Fortsatt användning trots hoppsliga eller psykiska skador. 

För att det ska vara ett missbruk enligt DSM-IV hävs att minst ett av fyra lcrite1ier är uppfyllt under 
en tolvmånadersperiod. För beroende hävs att tre av de sju kriterierna är uppfYllda under en 
tolvmånadersperiod 
DSM-IV har reviderats och en översättning till svenska pågår och berälmas bli Idar under våren 
20155

. 

4 Oscarsson (2009, s.47f) Evidensbaserad praktikinom Socialtjänsten, utgiven av SKL. 
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4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och fårpliktelser. 
5. Ökad tolerans. 
6. Fysiska abstinenssymtom. 

För beroende enligt ICD-10 krävs att minst tre av de sex kriterierna ska vara uppfyllda i princip vid 
en given tidpunkt. Det bör dock noteras att la.iterierna l, 2, 3 och 4 framstår som långsiktiga fenomen 
och inte engångsfåreteelser, medan kriterium 5 är ett gradvist ökande fenomen där drogens 
farmakologiska verkningar avgör vilken tidsrymd som kan vara aktuell (år får alkohol, veckor får 
heroin, etc.) och att kriterium 6 bör ha hänt vid mer än ett tillfälle, det vill säga att individen 
återkommande har drabbats av abstinenssymtom. 
3.4 Bemötande 
Ett professionellt bemötande känneteclmas av fårmågarr att visa respekt, ödmjukhet och empati samt 
att kunna skapa och upprätthålla en fårtroendefull relation med den enskilde. Detta praktiska omdöme 
i arbetet med människor fårutsätter även "en grundläggande reflektion kring existentiella frågor och 
la.ing vad det är att vara människa i olil<:a faser och situationer i livet."6 

I ärenden som rör vuxna med missbruksproblem är ett bra bemötande av avgörande betydelse. 
Brukarens självkänsla och tilltro till sig själv och andra kan vara påverkad av den situation personen 
befinner sig i och det är vilctigt att bemötas med respelct, fårståelse och empati, får att övervinna den 
bristande tilltron till den egna fårmågarr och till omgivningen. Det är också vilctigt att brukarens 
delaktighet och inflytande i ärendet säkerställs. 
Ett annat vilctigt yrkesetiskt krav är att vara medveten om gränserna får den egna kompetensen och att 
kunna bedöma när det finns behov av annan kompetens. Det är vilctigt att samarbeta med andra 
kompetenser. 
3. 5 Kommunerna, landstinget och missbrukarvården i Uppsala län -en gemensam policy för 
missbrukarvård och specialiserad beroendevård 
Kommunen ska enligt 5 kap. 9 a § SoL ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete 
kring personer som har missbruks- och beroendeproblem. Eftersom riskbrulc, missbruk och beroende 
är sammansatta tillstånd som har sin grund i såväl sociala, psykiska som somatiska orsaker behöver 
insatser ofta samordnas får att möta individens hela livssituation. I dessa frågor samverkar 
socialtj ärrsten i Håbo kommun med landstinget i Uppsala län genom en länsövergripande 
överenskommelse från 2010- Länsövergripande överenskommelse avseende tidig upptäckt och 
behandling av rnissbrulc och beroendesjukdomar. 7 

Utgångspunkten är att primärvården, allmänpsykiatrin, den specialiserade beroendevården och 
socialtjänsten har som gemensam uppgift att fårebygga och behandla drog- och allcoholmissbruk. 
Målet får vårdinsatserna är att så långt möjligt skapa fårutsättningar får brulcaren att återställa sina 
somatiska, psykiska och sociala funlctionsfårmågor. 

5 Nya, reviderade riktlinjer utkommer under våren 2015 Jfr Nationella riktlinjer får missbruks och beroendevård 
rreliminär version s. 102,( Socialstyrelsen 2014) 

Oscarsson, Ibid, s 46 
7 En revidering av den länsövergripande överenskommelsen i Uppsala län pågår och väntas bli Idar under 2015 i 
samband med att Socialstyrelsens ger ut sinauppdaterade och reviderade Nationella riktlinjer får missbruks-och 
beroendevård tmder våren 2015. JfrNationella riktlin j er får missbmks och beroendevård-preliminär version,( 
Socialstyrelsen 2014) 
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Handläggning och dokumentation i ärenden som berör missbruks-och beroendevård är en central 
uppgift får socialtjänsten. Det gäller även skyldigheten att dokumentera individuellt behovsprövande 
insatser enligt socialtjänstlagen(SoL) och lagen om vård av missbrukare(L VM) 8 

I 11 kap 5 § SoL fastställs att handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomfårande av 
beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska ange beslut och 
åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Detta innebär 
att såväl den som fattar beslut om insatser som den som utfår dem har skyldighet att dokumentera. 
Dokumentationen ska utfmmas med respekt får den enskildes integritet och beskrivningen av den 
enskildes fårhållanden ska präglas av saldighet och objektivitet. Den enskilde bör hållas underrättad 
om de journalanteckningar som fårs och om andra dokument som rör honom/henne. Om personen i 
fråga anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. Handlingar som rör 
enskildas personliga fårhållanden ska fårvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 
Dokumentationen har olilca syften. Den är av avgörande betydelse får att den biståndssökande ska 
kunna få insyn i ärende som gäller myndighetsutövning. Dokumentationen ska vara så utformad att 
den möjliggör en korrekt bedömning och utgör en tillräcklig grund får beslut. För att en 
biståndssökande ska ha möjlighet att begära rättelse och överklaga ett beslut är det extra viktigt att 
alla förehavanden mellan hen och socialtjänsten har dokumenterats i nödvändig utsträckning. 

4. 2 Förhandsbedömning 
En fårhandsbedömning syftar till att avgöra om utredning skall inledas eller inte. 
Förhandsbedömningar inom socialtjänsten kan endast bli aktuella i sådana frågor där socialnämnden 
avgör om ett formellt ärende skall öppnas eller inte. Förhandsbedömning kan inte bli aktuellt vid 
ansökan om bistånd eller begäran om yttrande från domstol. 
En inlcommen skriftlig anmälan tillfårs personakt om sådan finnes eller bör upprättas. En muntlig 
anmälan nedtecknas och behandlas i övrigt som en skriftlig anmälan. I annat fall diarieförs anmälan 
eller tillfårs diatieförd kronologisk pärm. 
Om det inlcommer en anmälan från hälso- och sjukvården enligt 7 § L VM är utrymmet får att 
underlåta att inleda en utredning tämligen litet, av denna anledning bör fårhandsbedömningen inte dra 
ut på tiden. Ä ven om en sådan anmälan avser pro b lem som inte är akuta eller motsvarande upp gifter 
kommer till socialnämndens kännedom bör fårhandsbedömningen ändå endast i m1dantagsfall 
överstiga en vecka. 

Utredning 
Utredningar inom socialtjänsten utfors med stöd av 11 kap l § SoL eller 7 § L VM. I 11 kap l § SoL 
anges att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning när något kommit till nämndens 
kännedom genom ansökan eller på annat sätt och som kan fåranleda någon åtgärd från nämnden. 
Syftet med utredningen är att få fram ett allsidigt underlag får att avslå/bevilja en ansökan eller att 
vidta åtgärder. En utredning enligt 11 kap l § SoL kan inte genomfåras mot den enskildes vilja och 
hen ska infmmeras om att en utredning inletts. Enligt 11 kap 4 § SoL är nämnden skyldig att slutfåra 
utredning om vård av missbrukare och fatta beslut i ärendet även om brukaren bytt vistelsekommun 

8 Handläggning och dokumentation inom socialti änsten, ( Socialstyrelsen 20 15) En. handbok till Socialstyrelsens 
fåresla.ifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, L VU;L VM och LSS, som 
träder i kraft den l januali 2015.(SOSFS 2014:5) Handboken bygger på rättsfalllagstiftning och fårarbeten och ska 
användas som ett komplement till de allmänna råden. 
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under utredningstiden. Detta gäller dock inte om den nya kommunen samtycker till att ta över 
utredningen i ärendet. 
Utredningens omfattning kan variera beroende på brukarens behov och vilken typ av insats som 
efterfrågas. Utgångspunkten är att den enskilde så långt det är möjligt ska ges möjlighet att medverka 
i och utöva inflytande över planering av vård- och stödinsatserna. Utredningen ska vara tillräckligt 
omfattande får att kunna ge tillfredsställande underlag får beslut, men inte vara mer genomgripande 
än vad som är nödvändigt får utredningens syfte. Det är utredarens ansvar att bevaka att samtalen 
hålls på rätt nivå. 
Vatje utredning enligt 11 kap l § SoLskaleda fram till ett beslut. Detta beslut kan antingen innebära 
att ärendet avslutas utan åtgärd, att beslut om insats fattas eller att beslut om att lämna yttrande till 
annan myndighet fattas, t. ex. yttrande i körkortsfrågor eller rättens begäran om yttrande om 
överlämnande till arman vård (31 kap 2 § BrB). 

Kartläggning och bedömning 
En utredning består av kartläggning, bedömning och fårslag till individuellt anpassade insatser. 
Utredning sker genom ASI (Addiction Severity Index). Drogfrihetsstöd kan påbörjas 
under kartläggnings- och bedömningsfasen. Psykosociala insatser av stödjande karaktär kan användas 
oberoende av brukarens medicinska, sociala eller psykiska tillstånd. De områden som bör ingå i 
kartläggningen är: 

• Bakgrund 
• Nätverk (familjesituation, barn, umgänge) 
• Barnperspektiv, hur påverkas barnen av den enskildes missbruk 
• Skola/ utbildning 
• Arbetslivserfarenhet 
• Bostad 
• Ekonomi 
• Psykisk och fysisk hälsa 
• Missbruk 
• Kriminalitet 
• Klientens syn på sin situation 
• Tidigare behandling och erfarenheter samt resultat av dessa insatser 

Den information som ligger till grund får kartläggningen kan inhämtas direkt från brukaren och från 
eventuell tidigare dokumentation, via samtal, strukturerade intervjuer och frågeformulär. Efter 
tillåtelse från den enskilde kan även information hämtas från anhöriga, övrigt nätverk samt från 
samverkanspartners. 
A v de olika strukturerade instrument får kartläggning och uppfåljning som finns så ska i fårsta hand 
ASI användas. Som komplement till ASI-intervju kan kontroll av kemiska markörer (t. ex. urinprover 
och blodprover) användas. Kartläggningen och den efterfåljande bedömningen laäver olika kunskap. 
En samlad bedömning bör i möjligaste mån ske i samverkan mellan personal med social och 
medicinsk kompetens. När det framkommer tecken på att brukaren har psykiska svårigheter av sådan 
omfattning att de tydligt påverkar kontakten och behandlingsplanelingen måste samverkan ske med 
personer med psykologisidpsykiatrisk kompetens. För att undvika överdiagnostisering bör 
kartläggning och bedömning av psykiska symtom ske forst då personen är fri från 
abstinenssymtomen. 
Kartläggning och bedömning leder fram till val av individuellt anpassade insatser får den enskilde 
brukaren. Flera insatser måste oftast länkas samman i en långsiktig planering där vatje insats ger ett 
begränsat resultat. 
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Sammanfattningsvis bör en kvalificerad vårdbehovsbedömning ta fasta på följande faktorer: 
• Billkarens sociala situation och sociala resurser 
• Missbrukets svårighetsgrad 
• Eventuell förekomst och grad av psykisk funktionsnedsättning 
• Behov av struktur och aktiv vägledning 
e Grad av motivation och beredskap får fårändring 

Val av insatser 
Missbruk är ett sammansatt och komplicerat fenomen. De personer som kommer i kontakt med 
socialtjänsten är en mångskiftande grupp. Det måste finnas en mångfalday insatser som kan erbjudas 
den enskilde. Den enskildes behov ska vara vägledande får valet och omfattningen av insatser. Valet 
av insats ska se i samråd med brukaren. Oavsett valet av insatser fattas beslut enligt 4 kap l § SoL. 

Vårdkedjor, samarbete 
Socialtjänstlagen anger att vården måste planeras och att socialtjänsten noga ska följa vården, vilket 
betyder att insatserna inte ska ses som isolerade åtgärder utan som delar i en längre vårdkedj a. Enligt 
fårarbeten till socialtjänstlagen bör planmässighet och långsiktighet, en enhetelig vårdkedja, vara en 
viktig utgångspunkt får de insatser som socialtjänsten erbjuder personer med missbruks- och 
beroendeproblem. En annan viktig utgångspunkt är att i arbetet med den enskilde i möjligaste mån 
verka får att hen kan fungera i sin befintliga miljö, stärka relationer som är möjliga och upprätta 
kontinuitet i arbetet. För att detta ska fungera laävs att handläggarna vid socialtjänsten samverkar 
med fåreträdare får andra organisationer och vårdgivare såsom vård- och behandlingsinstitutioner, 
landstingets psykiatri och beroendevård, laiminalvården, försäkringskassan, frivilliga organisationer 
m. fl. i syfte att erbjuda brukaren bästa möjliga vård. 

Överklagande 
En sökande ska alltid underrättas om sin möjlighet att överldaga de beslut som är överklagningsbara 
genom fårvaltningsbesvär. Beslut enligt 4 kap l § SoL kan överklagas. Beslutet ska överklagas 
skriftligt. I slaivelsen anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. Den 
sökande vänder sig till den handläggare som fattat beslutet får att få hjälp. Det är den sökande själv 
eller hans/hennes ombud som står får innehållet och som undertedmar överklagandet. Överldagandet 
sänds till den delegat som fattat beslutet och ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor från den 
dag sökanden fick del av beslutet (23 § Förvaltningslagen). Handläggaren ska vara behjälplig, om det 
finns ett sådant behov, med att slaiva det som den enskilde vill framfåra i sin överldagan. 
Om den sökande anser att han 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 
överldagbarhet och klagandens besvärsrätt. För överklagan i mål som gäller prövningar enligt SoL 
och LSS till kammarrätten och högsta förvaltningsrätten måste nämnden forst ansöka om 
prövningstillstånd. Överidagande i mål om L VU och L VM kräver inte prövningstillstånd i 
kammarrätten. 

Planer för genomförande och uppföljning av insatser 
Socialnämndens insatser får den enskilde ska utformas och genomfåras tillsammans med 
honom/henne. Brukatinflytandet ska betonas, vilket innebär att det är viktigt att beeukaren ifråga ges 
möjlighet att framfåra sina synpunkter på innehållet i erhållna insatser. 
För att kunna verkställa beslut om stöd, vård och behandling måste besluten vila på underlag som 
garanterar den enskildes rättssäkerhet. Före vmje beslut ska en individuell plan upprättas oavsett 
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vilket lagrum som åberopas eller villcen insats som är aktuell. Planen tydliggör syftet med insatsen 
och är en förutsättning för uppföljning och värdering av resultat. I planen kan även 
ansvarsfördelningen mellan olika enheter inom sociallcontoret och andra samarbetspartners ldargöras. 
12 
Det fmns flera typer av planer som har olika ändamål. De begrepp som används är arbetsplan, 
genomförandeplan, samordnad individuell plan och vårdplan. 

Arbetsplan 
En arbetsplan är en övergripande plan som syftar till att få till stånd ett målinriktat arbete. 
Arbetsplanen ska innehålla mål och delmåL Den används dels som en överenskommelse mellan 
brukaren och utredaren om hur ett visst problem ska lösas och dels för att ge utfåraren de 
övergripande målsättningarna med insatsen. Arbetsplanen ska också användas vid 
uppföljning/utvärdering av insatsen. En arbetsplan ska alltid fmnas när en utredning leder till beslut 
om insats. Arbetsplanen skrivs på ett eget dokument. Uppföljning av arbetsplanen sker var tredje 
månad. 

Genomförande plan- hur det ska göras 
Det ska finnas en individuell genomförandeplan för vmje person som har en biståndsbedömd insats. 
Genomförandeplanen är en detaljerad plan över en behandlingsåtgärd ska utföras och kan ingå i den 
övergripande arbetsplanen. Planen ska utformas utifrån brukarens individuella behov och upprättas i 
samråd mellan handläggaren och hen .. Den ska skrivas under av brukare och handläggare. 
Genomförandeplanen utgår från arbetsplanen. Ansvarig handläggare och brukaren ska utarbeta 
genomförandeplanen. Genomförandeplanen ska innehålla mål avseende någon eller några av 
nedanstående punkter: 

• Missbrukssituation 
e Fysisk och psykisk hälsa 

• Kriminalitet 
o Boende 

• Sysselsättning 

• F örsöljning 

• Kontakt med anhöriga 

• Fritid 

Planen ska innehålla kollicreta kort- och långsiktiga mål som bedöms vara möjliga att uppnå för den 
enskilde och som ska följas upp regelbundet. Det skaldart framgå av planen när och på vilket sätt den 
ska följas upp. Planen bör också användas som utgångspunkt för regelbundnajournalanteckningar.9 

Det är viktigt att under hela behandlingen kontinuerligt utvärdera hur långt man nått avseende dessa 
mål och vid behov revidera dem eller komplettera med nya mål. Efter avslutad behandling görs en 
slutavstämning och därefter eventuella planerade uppföljningar. 

Samordnad individuell plan i SoL och HSL 
I 2 kap 7 § SoL och 3 f§ HSL finns särskilda bestämmelser om individuell plan. I socialtjänstens 
dagliga arbete brukar dessa lagstiftade planer kallas för samordnad individuell plan(SIP). 10 

En SIP ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och 
sjuvården. En förutsättning är att socialtjänsten och landstinget bedömer att en SIP behövs för att den 

9 Se Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten., s. 4627ff(Socialstyrelsen2015) Se även SOSFS 2014:5 
10 SOSFS 2008:20 

d-J-
,J,U.. 
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enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Det räcker med att en av huvudmännen gör bedömningen 
att behov av SIP fåreligger får att skyldigheten att erbjuda en sådan träder in. 

Socialfårvaltningen bör utgå ifrån att det finns ett behov av SIP får exempelvis personer med 
missbruksproblem i kombination med psykisk sjukdom- så kallade samsjuldighet. 
När ett behov av samordnad individuell plan fåreligger skall en sådan plan påböJjas utan dröjsmål. ( 2 
kap 7 § SoL) 
A v planen ska det framgå 

• Vilka insatser som behövs, 
• Vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
• Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och 
• Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret får planen. 11 

Vårdplan 
Begreppet vårdplan kan likställas med arbetsplan och används inom missbrukarvården t. ex. i 
samverkan med Statens institutionsstyrelse (SiS) i samband med ansökan om vård enligt 
L VM och i samverkan med landstinget, t. ex. vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling får 
opiatberoende. Vid läkemedelsassisterad underhållsbehandling får opiatberoende har landstinget 
ansvar får att upprätta en individuell vårdplan får vaJje enskild patient. Om patienten har behov av 
insatser från socialtjänsten ska vårdplanen göras i samverkan mellan huvudmännen 

5. Målgrupper 

5. 1 Personer med samsjuklighet (svår psykisk funktionsnedsättning och missbruk) 
Begreppet samsjuklighet syftar på någon som har både ett diagnosterat missbruk eller beroende och 
någon annan form av psykisk störning. 
Hälso-och sjukvården och socialgänsten har ett gemensamt ansvar. Insatserna får personer med 
samsjuldighet regleras främst i socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). De kan också 
omfattas av åtgärder enligt lagen om psyldatrisk tvångsvård (LPT), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (L VM) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vissa personer kan vara i behov av 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS). 

5.1.2 Gruppen personer med samsjuklighet 
Personer med samsjuklighet är en av samhällets mest utsatta grupper. Att samtidigt ha en psykisk 
störning och ett missbruksproblem medfår ett ökat hjälpbehov och ett särnie fårlopp med stor risk får 
utslagning och får tidig död. Dessa personer söker ofta hjälp och är vanligtvis kända inom antingen 
psykiatrin eller missbrukarvården däremot blir den dubbla problematiken inte alltid identifierad. 
Eftersom ansvaret får behandling av personer med psykiska funktionsnedsättningar och missbruk är 
organisatoriskt uppdelat på olika huvudmän försvåras integreringen av behandling och stöd till dessa 
personer. Detta ställer stora hav på samverkan mellan huvudmännen. 
Om det finns skäl att anta att en person med en beroendeproblematik som söker inom socialtjänsten 
också har en psykisk störning eller sjukdom eller somatisk sjukdom ska handläggare omedelbart 
kontakta hälso-och sjukvården får en bedömning. 

11 Se Handläggning och dokumentation inom socialij änsten., s. 407ff (Socialstyrelsen20 15) 

_)t: 
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Socialtjänsten, alhnänpsykiatrin och den specialiserade beroendevården har ett gemensamt ansvar får 
de personer som är psykiskt funktionsnedsatta och som har missbruks- och beroendeproblem. Håbo 
kommun har genom socialförvaltningen ansvaret får missbrukarvårdens sociala insatser och stöd till 
psykiskt funktionshindrade. Socialtjänstens ansvar är att tillgodose behovet av insatser i form av 
boende, social omvårdnad och sysselsättning. Kommunen har även enligt 5 kap 7 § i SoL ett ansvar 
får uppsökande och förebyggande verksamheter. Vidare har socialnämnden ett särskilt ansvar får att 
missbrukare får den hjälp som de behöver får att komma ifrån missbruket. Insatser till vuxna 
missbrukare ska i fårsta hand erbjudas under frivilliga former. Detta fårutsätter att socialtjänsten 
aktivt uppsöker och motiverar enskilda missbrukare får insatser. · 
Landstinget har ansvar får avgiftning (abstinensbehandling, psyldatrisk- och somatisk utredning samt 
motivationsarbete) och får vård av missbrukare som laäver psykiatrisk behandling. Inom landstinget 
har allmänpsykiatrin huvud- och samordningsansvar får de psykiatriska insatserna till personer med 
samsjuklighet Alhnänpsykiatrin ska dätmed svara får både kort- och långvarig psykiatrisk vård och 
behandling av personer med samsjuklighet i såväl öppen som sluten vård. Psykiatrin ansvarar också 
får att slutenvård enligt LPT lämnas då det är nödvändigt. 
Den specialiserade beroendevårdens uppgifter är att identifiera tyngden i beroendet och missbruket, 
svara får abstinensbehandling och annan behandling av missbruket i öppen eller sluten vård, 
specialpro gram, återfallsprevention och dr o gkontroller. 
Sociallcontoret och landstingets specialiserade beroendevård och psyldatri måste samverka lokalt 
utifrån en fastställd ansvarsfördelning. De lokala överenskommelserna måste dokumenteras skriftligt 
och fciranlaas på olika nivåer inom respektive organisation med tydliga inandat. Syftet med 
samverkan är att utnyttja den samlade kompetensen optimalt. Socialkontoret har enligt 5 kap 9 § SoL 
ansvar får att denna samverkan kommer till stånd och att insatserna samordnas. I fårarbetena till den 
bestämmelse, som trädde i laaft den l juli 2013, framhålls att orsakerna·till exempelvis riskbruk, 
missbruk och beroende är tillstånd där orsak och skadeverlmingar kan vara såväl sociala, psykiska 
som somatiska. Och eftersom problematiken är så pass sammansatt behöver huvudmännen därfår 
samordna sina insatser får att möta den ensldldes hela situation. 12 

Särskild kompetens 
Personer med samsjuklighet och deras sammansatta vårdbehov laäver resurser, kompetens och en 
samverkan mellan olil<a personalkategorier. Såväl psykiatrisk kompetens som kunskap och erfarenhet 
av missbrulcsarbete är nödvändig får att möta dessa brulcares behov. Särskild personal behöver ofta 
avdelas får att arbeta med gruppen. Behandlingsarbetet måste bygga på en helhetssyn och det laävs 
kontinuitet och långsilctighet i arbetet får att resultat ska kunna uppnås . . 
Personer med samsjuklighet kan ha behov av en samordnande person som har till uppgift att 
Idarlägga brulcarens behov och att se till att denne får dessa tillgodosedda i kontaleten med andra 
instanser. Samordnaren kan ingå i ett tvärprofessionellt team som fårutom socialselaeterare kan bestå 
av exempelvis sjulcvårds-och behandlingspersonal samt en patientansvarig läkare. 

Utredning - Identifiering av problematiken 
Eftersom personer med samsjuldighet kan vara alctuella som brulcare inom missbrukarvården får 
missbrulcsproblem och/eller som patienter inom psyldatrin får psyldska problem är risken att 
förekomst av dubbelproblem inte utreds och därmed inte behandlas. Pe verksamheter som möter 
psyldslct funktionsnedsatta respelctive personer med missbrulcs- och beroendeproblem måste därfår 
vara uppmärksamma på att dubbelproblematik kan föreligga. 

12 Prop. 2012/13:77, s. 15 



HÅBO 
KOMMUN 

Samsjuklighet inom L VM-vård respektive LPT-vård 

RIKTLINJER 

Datum 
2015-02-26 

Sida 13 av 
20 
Vår beteckning 

SN2015/18 nr 2015.434 

Även om socialtjänsten har huvudansvaret för vård och behandling av personermed missbruks- och 
beroendeproblem har hälso- och sjukvården ansvar får medicinsk abstinens behandling, behandling av 
akuta komplikationer och får mer långvarig vård vid t. ex. toxiska psykoser eller allvarligare psykiska 
tillstånd som kan följa på missbruk. Om den psykiska funktionsnedsättningen är tillräckligt svår bör 
behandlingsuppgiften falla inom psykiatrins ansvarsområde enligt HSL eller LPT även om det finns 
en kombinations-problematik med ett intensivt missbruk. Om däremot missbruket bedöms vara det 
primära och tvångsåtgärder nödvändiga bör L VM tillämpas i fårsta hand. Beslut om vård enligt L VM 
kan fattas även om någon får kortare tid ges vård med stöd av LPT. Om psykiatrisk tvångsvård 
behövs under längre tid bör L VM-vården upphöra. Psykiatrisk tvångsvård får inte bedrivas på L VM
hem. 

5. 2 Missbrukande unga vuxna 
Det är ytterst angeläget att !anga upp unga vuxna i riskzon och att utveclda riktade vård och 
behandlingsinsatser gentemot dessa. Arbetsmetoderna vid missbruksarbete med vuxna kan inte i alla 
delar överfåras på arbete med yngre personer med missbruks- och beroende-problem. 
Bedömningskriterierna skiljer sig åt och det krävs särskild kompetens får arbete med unga vuxna vad 
gäller fysiska och psykiska mognadsprocesser och hur olika droger påverkar den unge i dessa 
avseenden. Vad gäller beslut om åtgärder och behandlingsinsatser är snabba reaktioner och insatser 
av stor betydelse. Unga vuxna ska alltid erbjudas vård och behandling i syfte att uppnå fullständig 
habilitering. Unga vuxna med samsjuklighet bör ägnas särskild uppmärksamhet och erforderlig 
specialistvård påkallas vid behov. 
Det är mycket angeläget att barn och unga på socialförvaltningen tillsammans med vuxenenheten 
samarbetar så att ungdomar och unga vuxna med riskbruk, eller missbruks- och beroendeproblem inte 
"försvinner" i övergången mellan ungdoms- och vuxenvård. För att underlätta övergången kan 
ungdoms- och vuxenhandläggare arbeta tillsammans med ungdomen under en övergångstid. 
Överlämning av ungdomar från barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten bör ske med stöd av 
enhetschef. 

5. 3 Läkemedelsmissbrukare 
Generellt kräver läkemedelsberoende patienter på grund av långvariga abstinensbesvär nedtrappning 
och abstinensbehandling samt stödinsatser under lång tid. Det ställer lcrav på särskilda vård- och 
behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården. Enligt gällande lagstiftning har hälso- och 
sjukvården ansvar får medicinsk vård, behandling och rehabilitering av läkemedelsmissbrukare. 
Ansvaret innefattar nödvändig psykologisk och psykiatrisk behandling som är medicinskt motiverad. 
Socialtjänsten ansvarar får social rehabilitering. Försäkringskassan ansvarar får yrkesrehabiliterande 
åtgärder och arbetsgivaren får arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. 

5.4 Hemlösa med missbruks-och beroendeproblematik 
I Håbo kommun definieras en hemlös person enligt följande kriterier: 

o En hemlös är en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något 
stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfålliga boendealternativ eller är 
uteliggare. 

o Till de hemlösa rälmas således personer som bor på institutioner eller härbärgen och som 
inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning. 

• Till de hemlösa rälmas också personer som tillfålligt bor hos olika kamrater eller bekanta. 
Däremot räknas inte personer som hemlösa som hyr i andra hand eller bor hos anhörig. 

Av definitionen framgår att hemlöshet är ett vitt begrepp. De hemlösa utgör ingen homogen gtupp 
och deras boende- och övtiga fårhållanden kan vara mycket vmierande över tid. 
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De mest utsatta hemlösa har ofta sammansatt problematik med missbruk, psykisk ohälsa och 
sjukdomar som hepatit, hjärt- och kärlsjukdomar och svåra infektioner, vilket gör att de har behov av 
insatser från olika vårdgivare samtidigt. Ett fungerande uppsökande arbete är en viktig utgångspunkt 
får att nå och skapa kontakt med dessa hemlösa och får att kunna länka dem vidare till det ordinarie 
hjälpsystemet Samverkan mellan socialfårvaltningens uppsökande verksamhet och landstingets 
öppenvård och beroendeteam, samt med frivilligorganisationerna är utomordentligt viktig får att 
kunna erbjuda denna målgrupp nödvändiga insatser. 

5.5 Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem 
Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem lever många gånger under svåra psykosociala 
omständigheter. De är i hög grad utsatta får våld eller andra övergrepp och söker ofta dölja 
missbruket. Kvinnor med missbruks- och beroendeproblem uppvisar såväl fysiska som psykiska 
sjukdomstillstånd oftare än män villcet 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 missbruks- och beroendeproblem med barn ska särskilt 
uppmärksammas oavsett om kvinnorna är ensamfårsörj are eller inte. Det är angeläget att motivera 
gravida med missbruks- och beroendeproblem till så tidig kontakt med mödrahälsovården som 
möjligt. 
Samråd mellan socialtjänsten och myndigheter inom hälso- och sjukvården kan ske oavsett kvinnans 
samtycke då det i 25 kap. 12 §och 23 kap. 9 § OSL anges att uppgifter om gravid kvinna eller 
närstående till henne kan lämnas mellan myndigheter om det behövs får en nödvändig insats till 
skydd får det väntade barnet. Under graviditeten finns två huvud-uppgifter; att fårbereda kvinnan får 
föräldraskap och att åstadkomma nykterhet/drogfrihet får att fårhindra att fostret tar skada. Samråd 
med socialkontorets barn och ungdomsenhet bör ske i ett tidigt skede får ställningstagande till ifall 
utredning ska inledas vid barnets födelse. 

5. 6 Barn till personer med missbruks- och beroendeproblem samt anhöriga 
Socialtjänsten måste i betydligt större utsträckning än tidigare erbjuda hjälp till anhöriga till personer 
med missbruks- och beroendeproblem. Barn till dessa utgör en särskilt utsatt grupp vars behov det är 
speciellt angeläget att uppmärksamma. Det är viktigt att anhöriga erbjuds hjälp oavsett om personen 
med en missbruksproblematik själv genomgår missbruksbehandling eller inte. Det är således en 
angelägen uppgift får socialfårvaltningen i Håbo Kommun att erbjuda stöd till såväl vuxna anhöriga 
som barn till personer med missbruks- och beroendepro b lem. Stöd och psykossociala insatser ska i 
fårsta hand erbjudas inom den egna verksamheten. Barn till missbrukande föräldrar bör i högre 
utsträckning erbjudas insatser får att fårebygga ohälsa och sociala problem senare i vuxenlivet En 
anhörigs ansökan om behandling till följd av den anhöriges missbruk måste därfår utredas på samma 
sätt som en ansökan om annan vård och behandling. 
Vid missbruk hos förälder/fåräldrama ska Barn- och ungdomsenheten göra en missbruksanmälan till 
Vuxenenheten. Vid förekomst av missbruk hos förälder/fåräldrama ska en utredning enligt Il kap l § 
SoL inledas. Vuxenenheten ska göra en anmälan enligt 14 kap l § SoL om det fmns ett missbruk hos 
fårälder/fåräldrama. En anmälan om oro får barn ska också göras från Vuxenenheten i samband med 
inkomna anmälningar om LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer) samt 
trafiknykterhetsbrott som berör någon av fåräldrarna. 

5. ?Umgänge mellan barn och föräldrar 
Enligt 6 kap l §tredje stycket SoL har socialtjänsten ett ansvar får att aktivt stödja och stimulera 
kontakten mellan placerade barn och deras föräldrar. Detta innebär att det är angeläget att barn 
placerade i familjehem ges möjlighet till regelbundet umgänge med sina fåräldrar. Utgångspunkten är 
att un1gänget ska ske utifrån bamets behov, villcet fårutsätter nära samarbete mellan socialkontorets 
vuxenenhet och den handläggare som ansvarar får barnet i familjehemmet. För personer med 
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missbruks- och beroendeproblem, som har umgängesrätt ska socialtjänsten bistå med lämpliga 
insatser så att sådant umgänge kan ske under får barnet betryggande former. Föräldrarnas möjligheter 
att upprätthålla kontakten med barnet får inte begränsas av ekonomiska överväganden. 

5.8 Personer med missbruks- och beroendeproblem i farmakologisk behandling 
Socialstyrelsen har utfårdat fåreskri:fter och allmänna råd om läkemedelsassisterad 
underhållsbehandling vid opiatberoende. Föreslai:ftema innebär att samma regler gäller vid 
fårskrivningen av Subutex och Metadon. Underhållsbehandling får ges till den som har fyllt 20 år och 
har två års dokumenterat opiatberoende. I undantagsfall får underhållsbehandling ges till den som är 
under 20 år, t. ex. om personen har missbrukat opiater sedan han eller hon var mycket ung och tidigare 
behandlingsinsatser har misslyckats. Underhållsbehandling får endast ges vid en sjukvårdsinrättning 
som är särskilt inrättad får beroendevård och som anmält till socialstyrelsen att den avser att erbjuda 
sådan vård. Ansvaret får detta ligger hos Landstinget, beroendekliniken vid Akademiska sjuhuset, 
UAS. 
En vårdplan ska upprättas av ansvarig läkare i samråd med ldienten och handläggaren vid 
socialfårvaltningen. I vårdplanen ska anges vilka behandlingsåtgärder, medicinska 
kontrollundersökningar, psykosociala insatser och villkor i övrigt som ska gälla samt mål och delmål 
får behandlingen. Läkaren har ansvaret får att vårdplanen regelbundet f"åljs upp och omprövas i 
samråd med ldienten och handläggaren på socialf"årvaltningen. 
Underhållsbehandling får inte ges med stöd av L VM, LPT eller LRV, men vårdplanering kan inledas 
under tiden ldienten vårdas med stöd av någon av dessa lagar 

5. 9 Spelberoende 
I propositionen till socialtjänstlagen anges att behandling av spelmissbruk i vissa fall kan vara en 
insats som ligger inom socialtjänstens område. 13 Den enskildes ansökan och behov av bistånd till 
behandling får spelmissbruk måste därfår utredas på samma sätt som en ansökan om annan vård och 
behandling. 
Regeringsrätten har i en dom meddelad 2005-06-01, mål nr 4582-03, slagit fast att det missbruk som 
avses i socialtjänstlagen är missbruk av alkohol, narkotilca och andra beroende-framkallande medel. 
För att socialtjänstens långtgående ansvar när det gäller missbrukare ska utsträckas till områden av 
annan karaktär krävs en uttrycldig lagänd!ing, oavsett om den enskildes problem kan beteclmas som 
missbruk av något slag. En ansökan om bistånd till behandling får spelmissbruk ska därfår 
handläggas som en ansökan om ekonomiskt bistånd. Till skillnad mot vad som gäller vid behov av 
behandling får missbruk av alkohol och narkotika fårutsätter bistånd till behandling får spelmissbruk 
att de allmänna fårutsättningarna får rätt till bistånd är uppfyllda, främst att den enskilde inte själv 
kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. 
Det är därmed landstingets ansvar att vårda sådana yttringar av psykisk ohälsa som kan ge upphov till 
olika former av beroenden och missbruk som inte avser alkohol eller drogmissbruk, t. ex. 
spelmissbruk, matmissbruk, shoppingmissbruk och sexmissbruk När det gäller spelmissbruk är 
huvudregeln att bistånd till behandling inte ska beviljas från socialtjänsten med stöd av SoL eftersom 
behovet kan tillgodoses genom landstingets fårsorg 

13 Prop. 2000/01:80 s. 93 
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Öppenvård ska alltid vara fårsta alternativet till insats, gärna i olika kombinationer. All öppenvård 
ska vara strukturerad och fålja en genomfårandeplan. För en person som inte önskar ta emot hjälp via 
utredning enl. 11 kap. l§ SoL, kan viss öppenvård erbjudas utan bistånds beslut. Antalet tillfällen, 
exempelvis samtal med alkohol-och drogterapeut, kan variera alltefter behov. 

6. 2Kontaktpersonl-familj 
Enligt 3 kap 6 §tredje stycket SoL kan socialnämnden utse en särskild person (kontaktperson) eller 
familj 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 ska fåregås av en 
ub:edning enligt 11 kap l § SoL av den enskildes behov av insatsen. Beslut om insats ska vara 
tidsbegränsat och faljas upp regelbundet. 

6. 3 Placering i HVB eller familjehem 

Utgångspunkter 
Enligt 6 kap l § SoL ska socialnämnden ansvara får 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 får vård eller boende. 
Socialnämnden har även ansvar får att personen ifråga får god vård. I fårsta hand ska vårdgivare 
anlitas som Håbo Kornmun har teclmat ramavtal med. Dessa vårdgivare ska användas vid placeringar. 
Socialnämnden har ansvar får att brukaren får en god vård fram till och med att placeringen upphör 
och vården är avslutad. Socialnämnden svarar även får ersättningen till familjehemmet eller 
vårdavgiften till institutionen, liksom andra kostnader som kan bli aktuella om brukaren salmar egna 
inkomster, t. ex. hyra, fickpengar och kläder. Till socialfårvaltningens kostnadsansvar hör även 
utgifter i samband med uppfåljning när en placering upphör. 

Placering i HVB 
Om utredningen visar att missbrukaren har behov av vård, behandling eller omvårdnad i slutna 
former eller stödboende kan personen ifråga placeras i HVB. Klientens individuella behov styr valet 
av insats. Handläggande socialselaeterare vid socialkontoret har ansvar får fårberedelserna infår, 
kontakten under och uppfåljningen av placeringen, oavsett om det omedelbara behandlingsansvaret 
ligger på HVB- hemmet under tiden klienten vårdas där. 
I samband med placeringen ska en genomfårandeplan göras i samarbete mellan ldienten och 
vårdgivaren. I planen ska vårdgivarens uppdrag under vårdtiden klart framgå. En place1ing i HVB 
utgör oftast endast en del i en längre vårdked j a, vatfår det är viktigt att handläggaren fortsätter 
kontakten med brukaren under hela vårdtiden och tillsammans med ldienten noga planerar de insatser 
som behövs efter vårdtidens slut. Genomfårandeplanen ska enligt 5 kap 9 § SoL faljas upp 
regelbundet. Bestämmelsen fårutsätter att ansvarig handläggare håller sig informerad om hur 
situationen utvecklas får den ensldlde under pågående insats .14 

Placering i familjehem för vuxna 
Personer över 18 år med missbruksproblem, sociala eller andra problem kan komma ifråga får 
placering i familjehem får vuxna. Placelingen kan antingen avse vård och behandling eller boende. 
Vistelse i familjehem kan ersätta eller utgöra komplement till en institutionsvistelse och ingå som en 
del i en längre vårdlcedja. Familjehemsvistelser inleds i regel med en tids provplacering. Vistelsen bör 
utformas utifrån brukarens individuella behov får att öka fårutsättningarna får återgång till en normal 
livsfåring. 

14 Se Handläggning och dokumentation inom social1jänsten., s. 446f(Socialstyrelsen2015 
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Placeringen ska följas upp och utslussningen ska planeras i samarbete med brukaren. Beslut om 
placering i familjehem för vuxna fattas enligt 4 kap l § SoL eller 27 § L VM. Beslutet ska alltid 
innehålla uppgifter om för villcen tid beslutet gäller, om beslutet avser vård och behandling eller 

. boende, vårdavgift per dygn och uppgifter om vilken egenavgift klienten ska betala enligt 8 kap l§ 
SoL. Om egenavgiften vid vård och behandling ska efterges helt eller delvis enligt 9 kap 4 § SoL ska 
detta också framgå av beslutet 

6.4 Insatser i samverkan med kriminalvården 

Kontraktsvård 
Kontraktsvård är ett alternativ till fångelsestraff. Målgruppen är personer som normalt skulle dömas 
till fångelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan relateras till missbruk av beroendeframkallande 
medel och som är villiga att genomgå vård och behandling enligt en särskild plan. Ä ven andra 
omständigheter som fordrar vård och behandling kan utgöra grund för kontraktsvård. Frivården i det 
distrikt där klienten är bosatt har ansvaret för den utredning och planering som ska ligga till grund för 
genomförandeplanen i ett kontraktsvårdsärende. Domstolen kan förordna att frivården ska genomföra 
en kontraktsvårdsutredning. Init~ativet till utredningen kan också komma från frivården, brukaren, 
detmes advokat, m.fl. 
Ftivårdsmyndigheten ska bedöma om förutsättningarna for kontraktsvård är uppfyllda och har det 
övergripande ansvaret för utredningen och bör i ett tidigt skede inleda samarbete med socialtjänsten, 
eftersom socialförvaltningen har till uppgift att ta ställning till eventuellt kostnadsansvar efter 
tidpunkten for tänlct frigivning. Frivårdsmyndigheten bör samråda med socialförvaltningen även om 
den planerade vården beräknas vara avslutad inom den tid då kriminalvården har kostnadsansvaret 

Kostnadsansvar 
Socialnämndens kostnadsansvar för vården inträder fr.o.m. dagen efter den tänkta tidpunlcten för 
frigivning alternativt villkorlig frigivning och pågår fram till behandlingstidens slut. Sociallcontoret 
bör lämna en slaiftlig ansvarsförbindelse till kriminalvården beträffande kostnadsansvaret efter tänlct 
frigivning. Under den tid då kriminalvården har kostnadsansvar för den dömdes behandling beslutar 
frivården i alla ekonomiska frågor som rör behandlingen. 
I samband med en placering på behandlingshem eller i familjevård kan kriminalvården efter 
sedvanlig prövning bekosta hela eller del av lämplig grundutrustning avseende kläder, skor, 
fritidsutrustning med mera. 
Vid institutions- eller familjevård svarar kriminalvården även för kostnader för glasögon och 
tandvård. Vid öppenvårdsbehandling bekostas enbart den behandling och kontroll som följer av 
genomförandeplanen. Drogkontroller som inte ingår i vårdgivarens ordirratie verksamhet men som 
föreskrivits i genomförandeplanen kan betalas av kriminalvården. Om den ansvarige vårdgivaren 
utför drogkontrollema ska kostnaden regleras i placeringsavtalet I vissa fall kan kriminalvården även 
bekosta drogkontroller efter tänlct frigivning. Här avses kontroller som ingår i genomförandeplanen 
men som inte ingår i vårdgivarens ordinarie verksamhet. 
I samband med att kostnadsansvaret övergår till socialnämnden ska beslut om fortsatt vård enligt 4 
kap l § SoL fattas. I SoL är då 8 kap l § SoL tillämplig och i förekommande fall betalar klienten 
egenavgift på samma grunder som i andra ärenden. 

6. 5 Yttranden 

Anvisningar för handläggning av yttrande i körkortsfrågor 
Frågor rörande körkort regleras i körkortslagen (1998:488) samt i körkortsforordningen (1998:980). 
Transportstyrelsen handlägger ansökningar om körkortstillstånd. Enligt 3 kap. 8 § 
körkortsförordningen får transportstyrelsen vid handläggning av en ansökan om körkorts-tillstånd 
eller förhandsbesked begära in yttrande av polismyndighet, frivårdsmyndighet eller socialnämnd. I 5 
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kap. 2 § körkortsfårordningen anges att om det finns anledning att anta att en körkortsinnehavare inte 
uppfyller de fårutsättningar som gäller får att inneha körkort, ska transportstyrelsen skyndsamt utreda 
dennes lämplighet. Transportstyrelsen får förelägga körkortsinnehavaren att lämna läkarintyg som 
visar att han/hon uppfyller de medicinska kraven får körkortslimehavet eller ett bevis om godkänt 
fårarprov. Transportstyrelsen :far också höra socialnämnden, polismyndigheten eller 
frivårdsmyndigheten om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse får ärendet. 

Socialnämndens yttrande 
Att skriva ett körkortsyttrande innebär att genomfåra en utredning enligt 11 kap l § SoL. Ett 
körkortsyttrande ska innehålla en redogörelse får de omständigheter som har betydelse får att bedöma 
sökandens lämplighet som innehavare av körkort eller traktorkort ur nykterhets- och 
drogfrihetshänse- ende. Utredningen bör dock vara så omfattande att det finns en realistisk möjlighet 
att göra sig en bedömning av om personen ur ett nykterhetsperspektiv är lämplig att inneha körkort 
eller inte. Utredaren kan avstå från att göra en bedömning om personen bör betros med körkort eller 
inte, till exempel om tidigare kännedom om personen saknas. Det är ytterst transportstyrelsen som 
beslutar i frågan. Bestämmelser om hur länge en person med tidigare kända missbruksproblem ska ha 
varit nykter/drogfri får att kunna bedömas vara lämplig att inneha körkort finns inte heller. Det är 
dock viktigt att personen har visat en längre tids dokumenterad nykterhet och drogfrihet efter 
eventuell avslutad missbruks behandling. 
Yttrandet bör innehålla f"åljande uppgifter: 

• Bakgrund och aktuell situation. 
• Eventuell tidigare aktualitet inom socialtjänsten. 
• En redogörelse får personens eventuella tidigare missbruk. 
• Eventuell tidigare eller pågående missbruks behandling, 
• Aktuella alkoholvanor (även om inte missbruk föreligger). 
• Referenser: Två referenser bör tas. Referenserna bör vara så objektiva som möjligt och 

inte vara närstående/anhöriga till den som utredningen gäller. Arbetsgivare kan t.ex. vara 
lämpliga att vidtala. 

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

Yttrande i samband med överlämnande till annan vård 
Om en missbrukare begått brott och samtidigt kan antas bli föremål får vård enligt L VM kan rätten 
enligt 31 kap 2 § Brottsbalken (BrB) överlänrna åt socialnänrnden att anordna behövlig vård. Om den 
enskilde redan befinner sig i L VM-vård kan rätten besluta om att denna vård ska bestå och överlåta 
ansvaret åt den som förestår hemmet. Detta gäller endast får brott där påfålj den il1te är längre än ett 
år. Innan rätten beslutar om överlämnande ska socialnänrnden eller L VM-hemmets föreståndare 
höras. Att skriva ett sådant yttrande innebär att genomfåra en utredning enligt 11 kap l § SoL. 

7. Socialnämndens skyldigheter enligt Smittskyddslagen 

7. 1 Skyldighet att lämna uppgifter 
På smittskyddsläkarens begäran är socialnämnden skyldig att lämna uppgifter om enskilda personer 
som smittats av en allmänfarlig sjukdom. 
När smittskyddsläkaren får veta att en person inte följer de fårhållningsregler som laävs får att 
fårhindra smittspridning ska smittskyddsläkaren utreda personens situation, behov och vilka insatser 
som behövs får att förebygga smittsp1idning (6 kap 4 § Smittskyddslagen). Om smittskyddsläkaren 
antar att socialnänrnden kan länrna uppgifter som behövs får utredningen ska smittskyddsläkaren 
underrätta nämnden. Undenättelsen ska innehålla uppgifter om personens identitet och de 
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fårhållningsregler som han eller hon ska fålja får att fårebygga smittspridning. (6 kap 11 § 
Smittskyddslagen). Om nämnden uppmärksammar fårhållanden som tyder på att personen inte fåljer 
dessa regler, har nämnden skyldighet att anmäla detta till smittskyddsläkaren ( 6 kap 12 § 
Smittskyddslagen). Denna skyldighet gäller under två månader efter att nämnden har mottagit 
undenättelsen. 

Förkortningar 
Addiction Seve1ity h1dex, (bedömningsinstrument) ASI 
Brottsbalken BrB 
Hem får vård eller boende HVB 
Hälso- och sjukvårdslagen HSL 
Lag om Psykiatrisk Tvångsvård LPT 
Lag om rättspsykiatrisk vård LRV 
Lag om vård av missbrukare L VM 
Lag om vård av unga L VU 
Offentlighets- och sekretesslagen OSL 
Sveriges kommuner och landsting SKL 
Socialtjänstlagen SoL 
Socialstyrelsens fårfattningssamling SOSFS SIS 
statens institutionsstyrelse 
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Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Susanna Olsson-Bäck, Assistent/nämndsekreterare 
0171-525 00 
susanna.olsson-back@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse för 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteclrning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning över anmälningsärenden, nr 2015.577. 

Beslut 

l. Sociah1ämnden noterar redovisad handling och lägger förteckningen till 
akten. · 

(1 

Cfw~-~-(2_~!:!!7 4~ 
Susanna Olsson-Bäck 
Assistent/nämndsekreterare 



Håbokommun 
Socialnämnden 
l Riktning 
l 

I
Info 

,Notering 
fu 
BOU § 28, 2015-02-25, nämnden 
ställer sig bakom socialnämndens 
svar på motionen, Barn- och 
utbildningsnämnden 

In 
KS § 10, 2015-02-23, vice 
ordfåringar är valda till alla 
nämnder och styreslser, 
Kornmunstyrelsen 

Winess 4 .02-479 
© Bar deli Dat asyste m 1986 - 2011 

MEDDELANDEN (händelser) 
Socialnämnden 2015-03-25 

Ärendemening 
Handläggare 

LenaFertig 

Susanna Olsson-Bäck 

Hi d 
Diarienr 

2015.578 

2015.579 

Sida l (l) 

Besl.inst 
Sarnmtr.dat 

SN 
2015-03-25 

SN 
2015-03-25 

2 015 - 03-16 11 :57 
Antal :2 HAMED 


	Kallelse
	Tid och plats
	Ärendelista
	3 - Ansökan
	4 - Nulägesrapport
	5 - Riktlinjer
	6 - Anmälningsärenden

