
Socialutskottets betänkande 

1981/82:22 

om lag om vård av missbrukare i vissa fall (prop. 1981/82:8) 

Propositionen m. m. 

I proposition 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m. m., 

har regeringen (socialdepartementet), föreslagit riksdagen att anta i propo

sitionen framlagda förslag till 

I. lag om vård av misshrukare i vissa fall, 

2. lag om ändring i lagen ( 1980:621) med särskilda bcstiimmelser om vård 

av unga, 

3. lag om ändring i brottsbalken, 

4. lag om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken. 

5. lag om ändring i lagen (1981:231) om ändring i lagen (1981:23) om 

ändring i rättshjiilpslagen (1972:429). 

6. lag om ändring i lagen ( 1981 :23) om iindring i rättshjälpslagen 

(1972:429), 

7. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

8. lag om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om 

allmän försäkring, 

9. lag om ändring i lagen (1976:380) om arhetsskadeförsiikring, 

10. lag om ändring i lagen ( 1981:368) om ändring i lagen (1977:265) om 

statligt personskadeskydd, 

11. lag om ändring i lagen ( 1977:265) om statligt personskadcskydd. 

12. lag om ändring i socialtjiinstlagen ( 1980:620), 

13. lag om ändring i lagen (1981:32) om iindring i lagen (1944:133) om 

kastrering, 

14. lag om ändring i lagen (1981:229) om ändring i lagen (1981:33) om 

ändring i lagen ( 1963: 197) om allmänt kriminalregister, 

15. lag om ändring i delgivningslagen ( 1970:428), 

16. lag om ändring i lagen (1973: 189) med särskilda hyresbestämmclser 

för vissa orter, 

17. lag om ändring i lagen ( 1981 :36) om ändring i datalagen 

(1973:289), 

18. lag om ändring i lagen ( 1981 :737) om ändring i kreditupplysningslagen 

(1973:1173), 

19. lag om ändring i hrottsskadelagen (1978:413), 

20. lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: 100). 

Socialutskottet behandlar lagförslagen 1-6 och 12-20 i detta bct:inkan

de. 
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Propositionen i övrigt (lagförslagen 7-l l) har hänvisats till socialförsäk

ringsutskottet. som behandlar d~nna del av propositionen i betänkande SfU 

1981/82:5. 

l ärendet har inkommit ett aatal skrifter. 

l\fotioncr 

I motion 198 l/82:2 av Sten Svensson ( m) och Björn Körlof ( m) hcmstiills 

att riksdagen 

1. avslar proposition 1981/82:8. 

2. hos regeringen begiir ett nytt lagförslag grumlat pä den s. k. 

alternativutredningens förslag. 

3. beslutar - i avvaktan pt1 beslut enligt p. 2 ovan - att förliinga giltigheten 

av nuvarande berörd lagstiftning intill dess ny lagstiftning kan träda i 

kraft. 

Motionen har s{1vitt avser lagförslagen 7-11 hänvisats till soeialfiirsäkrings

utskottet. 

I motion 1981/82:4 av Rune Tonvald (c) hemqiills. savitt hiir iir i fraga 

(yrkande I). att riksdagen antar de i mötionen föreslagna ändrade lydelserna 

av 6. 7 och 28 ** förslaget till lag om v;ird av missbrukare i vissa fall. 

Yrkande 2 har hiinvisats till socialförsiikringsutskottet. 

I motion 1981/82:25 av Anita Bråkenhielm (m) hemställs 

1. att riksdagen beslutar att i specialmotiveringar till lagtexten medta 

överviiganden kring omhiindertagancle av gravida kvinnor enligt denna 

lag. 

2. att riksdagen hos regeringen hegär av vederbörande myndigheter gjord 

sammanstiillning av tillgängliga vårdresurser lämpliga för kvinnor med så 

allvarliga missbruksproblcm att denna lag kan tifömpas under graviditet och 

i efterförlopp till förlossning. 

I motion I 98 l/82:26 av Anita Bråkenhiclm (m) hemstiills att riksdagen 

beslutar att 3 * b. och 8 * 2. i förslag till lag om vård av missbrukare i vissa 

fall får följande ändrade lydelse: 

3 * b. till följd av missbruket kan befaras komma att allvarligt skada sig 

själv eller nagon annan. 

8 * 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas pii grund av att han kan 

antas få sitt hälsotillstand allvarli;~t försämrat om han inte för omedelbar värd 

eller på grund av att det föreligger en överhängande risk för att han till föl.id 

av sitt tillstimd kommer att allvarligt skada sig sjiilv eller någon annan. Sedan 

socialniimnden - - - missbrukaren. 
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motion 1981182:27 av Olof Palme m. Il. (s) hemställs att riksdagen 

beslutar 
I. att utredning och ansökan om vård enligt Lagen om vård av missbrukare 

i vissa fall skall ankomma på länsstyrelsen, . 

2. som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts i motionen om 

intagning enligt LSPV, 

3. som sin mening ge regeringen till känna vad som anförts i motionen om 

skyddet för närstående, 

4. att 12 ~första stycket skall ges följande lydelse: Vården skall inledas på 

sjukhus om inte annat följer av sjukvardslagen (1962:242). Linsriitten kan 

medge undantag friin vad som nu har sagts. Om någon under viirdtiden 

behöver sjukvård som inte kan ges genom hemmets försorg skall vården 

fortsiitta på sjukhus. 

I motion 1981/82:28 av Anita Persson (s) hemställs att riksdagen beslutar 

att vård enligt L VM får lämnas utöver de av landsting och kommun drivna 

hemmen under en övcrgångsperiod också av hem som länsstyrelsen godkänt 

för ändam~llet och som upptagits i plan som anges i 23 * socialtjänstla

gen. 

I motion 1981/82:29 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson (m) och 

Håkan Winberg (m) hemställs att riksdagen beslutar att till 11 * i 
propositionens lagförslag fogas ett fjärde stycke av följande innch{1ll: 

"Regeringen kan. om särskilda skäl föreligger, besluta att vare! med stöd 

av denna lag får lämnas genom hem som drivs av förening. stiftelse eller 

annan enskild. Därvid giiller vad som föreskrivs i första och tredje 

qyckena." 

I motion 1981182:30 av Lars Werner m. Il. (vpk) hemställs att riksdagen 

med godkännande av proposition 1981182:8 i övrigt beslutar anta följande 

förslag till Lag om v{1rd av missbrukare i vissa fall 

Regeringens förslag 

Sucialnämndcn utreder om det 
finns skiil att bereda nttgon v{ml 
enligt denna lag. Anses s{1dana skiil 
förcligga. skall social11ä11111de11 ansö
ka om v;lrd. 

Ai1sökan skall innehttlla en redo
görelse för missbrukarens förh{11lan
dcn och för tidigare vidtagna åtgiir
der. Ansökan skall också ange den 
vård som socialnämnden anser be
hövlig, var värden bör pi1hörjas och i 
vilket hem intagning kan ske. 

1'vfotio11äremas fiirs/ag 

Liinsstvrdsen utreder om det finns 
skiil att bereda nt1gon vård enligt 
denna lag. Anses sådana skiil förelig
ga. skall liinsstyrcl.H'n ansöka om 
v:'ird. 

Ansökan ska inne hälla en redogö
relse för missbrukarens förMllanden 
och för tidigare vidtagna åtgiirder. 
Ansökan skall också ange den värd 
som lii11sstyrcl.1·en anser behövlig. var 
vfmlen biir päbörjas och i vilket hem 
intagning kan ske. 
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Regaingc11.1· Ji'irslag 

I ndlet skall förebringas liibrin
tyg som anger missbrukarens ak
tuella hiilsotillst{md. Om inte :;vn
nerligt hinder möter. skall soda/
nämnden foga si"idant intyg vid ansö
kan. 

X* 

4 

Motionärernas förslag 

I miilet skall förebringas liikarin
tyg som anger missbrukarens ak
tuella hiilsotillsti\nd. Om inte syn
nerligt hinder möter, skall /iin.wyrel
scn foga si1dant intyg vid ansökan. 

Polismyndigheten far omhänderta - - - - - eller n:'1gon niirst{1ende. 
Sedan socia/11iim11de11 har an~;iikt Sedan lt/11sstvrc/sen har ansökt om 

om värd med stöd av lagen. kan även 
riillen besluta om omedelbart ·Jm
hiindertagande av missbrukaren. 

Polismyndigheten skall genast un
derstiilla Hinsriitten beslutet om 
omedelbart omhiindertagande samt 
1111dcrn/11a socia/nii111ndc11 0111 be
slutet 

vi'ird med stöd av lagen, kan även 
riitten besluta om omedelbart om
hiindertagande av missbrukaren. 

Polismyndigheten skall genast un
derstiilla liinsriitten beslutet om 
omedelbart omhiindertagande. Rät
ten skall 11111/ariitta liinsstyrclsen och 
socialnii111ndc11 om det 1111dcrstiilld11 
beslutet. 

Riitten skall s;I - - - - - - - - - - - - - - - genast upphäva beslutet. 
Ilar polismyndigheten beslutat Har polismyndigheten beslutat 

om omedelbart nmhiindertagande om omedelbart omhändertagande 
efter det att socialniimnden har efter det att /iinsstrrc/scn har ansökt 
ansökt om drd. skall beslittet nm v:'ml. skall beslutet understiillas 
understiillas den riitt som prövar 
fr<°lgan om viml. Hiirvid gi1lkr 
hestiimmelserna i andra stycket. 

den riitt som prövar fr:lgan om värd. 
Hiirvid giiller bcstiimmclserna i and
ra stvcket. 

I 0 ~ 
Om n:'1gon iir - - - - - - - - - - - - - - - - den omhiindertagne häktas. 

Kan socia/11ii11111dc11s hes/111 1111 a11sö
ka 0111 i·tlrd inlc 1111·ddela.1· inom den 
1id som järeskri1·.1· i jiirs1a styck cl, jilr 
ansiikan göras m· ordfiiranden ell('r 
11tlgo11 annan ledamot som niimnden 
har.flirort/11111. /Jcsllllet skall amniila.1· 
1·id 11ii11111dc11.1· 11iis1a sammantriitlc. 

Ilar fr:lga uppkommit om att 
n[1gon skall beredas v{ml med ~.tiid 

av denna lag skall socialniimndcn 
besluta om liikarundcrsökning smlt 
utse liikare för undersökningen. Om 
socialnii1111ulcns ansökan om Yiird 
inte innchftlkr liikarintyg. for riirtcn 
sjiilv föranstalta om liikarunder~ök
ning. 

Har fr{1ga uppkommit om att 
nagon skall beredas vtird med stiid 
av denna lag skall liinsstyrclscn 
besluta nm läkarundersökning samt 
utse liikare för undersökningen. Om 
liinsstyrclsc11.1· ansökan om v{ml inte 
innehitller läkarintyg för riitten sjiilv 
föranstalta om läkarundersökning. 
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Regeringens förslag 

Polismyndigheten skall på begä
ran av socialnämnden eller nämn
dens ordförande eller rätten lämna 
biträde för att inställa en missbruka
re till en beslutad läkarundersök
ning. 

Polismyndigheten skall. pi1 hegii
ran av socialniimnden eller av den 
som förest~1r vården vid ett s{1dant 
hem som avses i 11 ~, lämna biträde 
fiir att genomföra beslut om vård 
eller omhiindertagande med stöd av 
denna lag eller för att efterforska och 
hiimta tillbaka nf1gon som har avvikit 
friin hemmet eller för att förflytta 
n:1gon som vi1rdas diir. 

5 

Afotio11iil"<'ma.1 förslag 

Polismyndigheten skall på hegii
ran av länsstyrelsen eller riitten liim
na biträde för att inställa en missbru
kare till en beslutad läkarundersök
ning. 

Polismyndigheten skall. pä hegii
ran av liinsstyrelsrn eller av den som 
förestår värden vid ett s;'1dant hem 
som avses i 11 *, liimna bitriidc för 
att genomföra beslut om vård eller 
omhiindertagande med stiid av den
na lag eller fiir att efterforska och 
hiimta tillbaka nägon som har avvikit 
från hemmet eller för att förflvtta 
nägon som vilfdas diir. 

I motion 1981/82:31 av Lena Öhrsvik m. fl. (s) hemställs 

J. att riksdagen beslutar att I § i Lag om värd av misshrukare i vissa fall 

utformas i enlighet med förslaget i motionen, 

2. att riksdagen beslutar att 12 § i Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

utformas i enlighet med förslaget i motionen, 

3. att riksdagen beslutar att ordet missbrukare byts ut i 5. 8. 21. 25 och 

30 ~§ i Lag om vård av missbrukare i vissa fall och att vederbörande utskott 

utarbetar erforderlig lagtext. 

4. att riksdagen beslutar att i Lag om vård av missbrukare i vissa fall införa 

bestiimmclscr om siirskild tillsyn i enlighet med förslaget i motionen. 

Utskottet 

Allmii11l om förslaget 

Socialtjiinstlagen ( 1980:620) och lagen ( 1980:621) med särskilda bestäm

melser om vård av unga (L VU) antogs av riksdagen våren 1980 med stor 

majoritet. Samtidigt upphävdes bl. a. barnavårdslagen ( 1960:97). lagen 

(1954:579) om nykterhetsvård, lagen (1956:2) om socialhjälp och lagen 

(1970:296) om social centralnämnd m. m. Den nya lagstiftningen träder i 

kraft den I januari 1982. 

Socialtjänstlagen innehåller de centrala bestämmelserna pä det sociala 

värdomradet. innefattande bl. a. regler om socialtjänstens uppgifter på olika 

omrf1den bl. a. niir det gäller åtgärder mot missbruk, dess skyldigheter 

gentemot enskilda hjälpbehövandc, nämndorganisationen. tillsyn m. m. 
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En av sncialtjiinstlagens viktigaste utg[mgspunktL'r iir att socialtjiinstens 

insatser i individuella iirendL'n :;kall priiglas av frivillighet och självhcstiim

manclL'. SocialtjiinstlagL'n inneh~illcr diirför -·med vissa undantag som gäller 

skyddet för unded1riga - ing~1 möjligheter till tvångsåtgärder gentemot 

enskilda miinniskor. För att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt 

situation alltid skall kunna garanteras erforderlig vård finns emellertid vissa 

möjligheter att besluta hiirom med stöd av L VU. L VU komplt:tterar således 

socialtjilnstlagL'n i de fall det inte gtir att anordna den v{ml som den 

unclL'rfaigc behöver i frivillig form. 

Do:n nu framlagda propositionen byggo:r p{1 ett av elen parlamentariskt 

sammansatta socialherL'dningen (S 1980:07) enhälligt avgivet förslag. L VM -

Lag om vfad av missbrukare i vissa fall (SOU 198 I :7). Förslaget innebiir att 

socialtjiinstlagen fär en p{1 likartat sätt uppbyggd komplettnande lag p{t 

missbruksomr;'tdet. Lagen om viird av missbrukare i vissa fall (L VM) är 

avsL'dd att kunna tillgripas i vissa särskilt kvalificL'rade fall när en vuxen 

missbrukare av alkohol eller narkotika är i triingande behov av vård men inte 

kan förmi1s att medvL'rka till den vi1rd som kan anordnas i frivilliga formn. 

Utg{rngspunkten iir allts{1 att \"<trd av missbrukare så ltmgt det är möjligt skall 

genomföras enligt socialtjänstlagen. Socialtjiinstens skyldigheter enligt den 

lagen ligger fast och inskriinks inte gL'nom tillkomsten av L VM. 

Beslut om drd enligt L VM skall enligt propositionen. som i denna del 

avviker fr;1n socialbero:dningem förslag. fattas av länsrätten efter utredning 

och ansökan av socialnämnden. Att lägga denna uppgift på socialnämnden 

anges vara en övergängslösning som kan omprövas sedan lagen tillämpats en 

tid. L;tskottet äterkommer i dl'! följando: till denna fråga. 

Vanl L'nligt lagen skall kunna liimnas av hem som drivs av kommuner eller 

landstingskommuner och som enligt institulionsplanen för områckt är 

.,~mkilt avsedda att kunna lämna st1dan vård. En tids sjukhusdrd skall dock 

'>Om regel inleda vården. Hemmen beslutar bl. a. om intagning och 

ut<-kri\·ning och om eventuell förlängning av vfmlticlen. De har iiven vissa 

tvang,hefogenheter. Hemmen skall stii under ledning av en politiskt 

<.,amman<.att styrelse. 

Den \ ;1rd som kan liimnas enligt L VM skall vara begriinsad till vad som 

nfnrdra<., för att avhjälpa det akuta vårdbehovet och ge elen enskilde 

motivation och möjlighet till en fortsatt vård i frivilliga former. Avsikten är 

'i!lcde<. into: att genom tvång säkerställa genomförandet av ett helt 

hehandling<.program. Vardtider blir i o:nlighet härmed förhållandevis kort. i 

norrnalfallt.:t hög'1 t\';1 mimadn mL'd en möjlighet att i vissa fall diir denna tid 

i1 r oti Il r;ick I iµ forliinga tiden i yltcrligare högst två mimader. Dessa tider är 

maximitider. Om ut<.,ikterna att gii över till frivillig viird är goda kan 

uhkrirning '>kL' tidigare. 

t~hk(lttd k<tn i allt viisentligt ansluta sig till huvuddragen i propositions

frir-,Ja.uct. ,om <.,l;tr fa,t nch understryko:r socialtjänstens ansvar för miinniskor 
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med missbruksproblem. samtidigt som det öppnar en möjlighet att i akuta 

situationer bereda en missbrukare nödvändig vfml oberoende av samtycke. 

Det är också principiellt tilltalande att socialtjänstlagens mät och allmiinna 

riktlinjer på detta siitt blir \'äglcdancle även för en vård som i och för sig 

rymmer möjligheter till tv<lng. Detta bör kunna bidra till ett iindrat 

förh[1llningssiitt ocks~1 gentemot de mest nedgtingna och vårdkrävande bland 

missbrukarna. 

Enligt 3 *socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de 

som vistas i kommunen för det stöd och den hjiilp som de behiivcr. Denna 

skyldighet att initiera niidviindig viird. som för missbrukarnas del iiven följer 

av 11 *andra stycket socialtjiinstlagcn. giiller sjiilvfallet iiven beträffande de 

missbrukare som är i behov av vård oberoende av eget samtycke. Utskottet 

vill vidare i likhet med socialberedningen (ovanniimnda betiinkande s. 38) 

erinra om att vården av de unga missbrukarna i ökad omfattning mt1ste 

tillgodoses genom de regler som skall giilla för vuxna missbrukare. ;\liir det 

gälla ungdomar är det siirskilt viktigt att kunna ingripa snabbt för att 

motverka ett begynnande allvarligt missbruk. L VM biir därför kunna 

användas som ett medel att bryta en destruktiv utveekling och inte först sedan 

den unges situation försiimrats därhiin att han redan lidit allvarlig skada. 

I det sammanhanget bör framhållas att förslaget till L VM till skillnad frän 

elen nu gällande lagen om nyktcrhetsvard omfattar inte endast missbrukare 

av alkohol utan även missbrukare av narkotika. Det är därför viktigt att 

erfarenheterna av lagens tillämpning följs med särskild uppmärksamhet vad 

gäller denna grupp. Det kan dessutom bli nödvändigt med omprioriteringar 

inom missbruksvårdcn för att tillgodose behovet av v{irdplatser för narkoti

kamissbrukare. L VM kommer att stiilla ökade krav p{1 en varierad och 

individuellt anpassbar vard som kan tillgodose de speciella behov som denna 

grupp har. Siirskilt med hiinsyn till att det ofta är ungdomar eller yngre 

personer som missbrukar narkotika. eventuellt i förening med alkohol. iir det 

angeliigct att se till att elen nya lagens möjligheter till ingripande följs av o:n 

utveekling p[t drdsidan. 

Utskottet ser mo:d si"irskild tillfredsställelse att det nu framlagts ett 

lagförslag rörande värden av de vuxna missbrukarna som i likhet med 

socialtjänstlagen och L VU kan vinna en bred politisk anslutning. De 

ltmgvariga och djupgående meningsmotsättningarna i fråga om förutsiitt

ningarna och formerna för en varcl oberoende av samtycke av vuxna 

missbrukare har verkat förlamande på utvecklingen inom elen nuvarande 

nykterhetsv<irden. Att klarhet nu vinns om elen grundläggande inriktningen 

och reglerna för den framtida missbruksv{irden biir underliitta vfirdplane

ringen och stimulera till utveekling av bättre behandlingsmetoder och 

viirdinnehi\11. Samtidigt bör erinras om att den nu föreslagna lagen sjiilvfallct 

kan visa sig behöva ses iiver med anledning av vad som framkommer vid 

socialberedningens uppföljning och utviirdning av hela socialtjiinstlagstift

ningen. 



SoU 1981/82: 22 8 

Utskottet tillstyrker således att propositionsförslaget med vissa justeringar 

läggs till grund för lag~tiftning. Ändringarna hehandlas i det följande. 

I enlighet härmed avstyrker utskottet bifall till motion 1981182:2 m· Sten 

Swnsson (m) och Bjöm Körlof (m) såvitt motionen hänvisats till socialut

skottet. I motionen yrkas avslag. på propositionsförslaget och begärs ett nytt 

lagförslag, grundat på den s. k. alternativutredningens principförslag. 

U1retlni11g och ansökan om l'ård 

En av de mest kontroversiella frågorna i diskussionen om en vård 

oberoende av samtycke för vuxna missbrukare har varit hur en st1dan vård 

skulle initieras. Från mänga håll har framförts den synpunkten att 

socialtjiinstens hjiilpande och serviceinriktade verksamhet skulle bli lidande 

p{1 att bli sammankopplad med rena tvångsuppgifter. Samtidigt är det 

sjiilvfallct så att socialnämndens kunskaper och erfarenheter inte kan 

undvaras d<'I man har att ta stiillning till frågan om behovet av tvtrngsvårcl i ett 

visst fall. 

Socialberedningen, i vars direktiv det framhållits angelägenheten av att 

uppnä en bred politisk samling i frågan om vård oberoende av samtycke. 

enade sig i detta läge om att föreslå att vården skulle initieras genom att 

liinsstyrelsen gjorde en ansökan om värd som diirefter skulle avgöras av 

länsrätten. Liinsstyrelsen skulle även svara för att rätten fick elen utredning 

som behövdes för att ta ställning i målet. I detta låg inte att länsstyrelsen 

m;lste göra om de utredningar som ofta redan måste ha genomförts av 

socialnämnderna till följd av socialtjänstlagens bestämmelser. Länsstyrelsen 

skulle fo ta del av detta materi;ll och vid behov komplettera det, bl. a. vad 

giillde redogiirelsen för missbrukarens aktuella tillstånd. Länsstyrelsen 

mastc emellertid göra en självständig bedömning av frågan om det var 

p;ikallat att ansöka om vård med stöd av L VM eller om det kunde anses att 

socialnämnden borde göra ytterligare ansträngningar att utforma en vård 

<,om skulle kunna genomföras i frivillig form. För att denna fråga skulle 

kunna hcdiimas på ett sä objektivt s~itt som möjligt vore det enligt 

beredningen en fördel om ett organ som tidigare inte själv arbetat med 

ärendet gjorde prövningen. Vidare skulle en sådan ordning bidra till en 

större enhetlighet i tilliimpningcn av L VM. 

Med den pressade tidsplan som socialberedningen hade att arbeta efter -

riksdagen hade begärt ett lagförslag som skulle kunna träda i kraft samtidigt 

med den övriga socialtjänstlags\:iftningen den 1 januari 1982 - fanns inget 

utrymme för niirmare undersökningar av bl. a. de organisatoriska konse

kvcmcrna av att förliigga uppgiften att svara för utredning och ansökan till 

Jän<.,..,tyrelsen. Beredningens förslag hade därför i denna del snarast 

karaktiin;n a\' t.:tt principiellt politiskt ställningstagande, medan de konkreta 

prakti..,ka fr<lgorna, bl. a. rcsurs:'Jvcrväganden. var ofullständigt belysta. 
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I den nu framlagda propositionen ställer sig departementschden princi

piellt positiv till socialheredningcns förslag och säger sig i allt viisentligt 

kunna acceptera heredningens resonemang (s. 53). Hon iir samtidigt 

tveksam till att införa en sftdan ordning redan frän ikraftträdandet av L VM 

den l januari 1982. En arhetsuppgift av denna omfattning kan enligt 

departemcntschefen inte klaras inom ramen för de personalresurser som 

liinsstyrelserna f. n. kan disponera fiir handliiggning av sociala fr{1gor. 

Eftersom ärenden enligt L VM kommer att kriiva skyndsamhet och mäste tas 

med förtur finns risk för att Hinsstyrclsernas övriga uppgifter p~I det sociala 

omradet hlir eftersatta. Detta vore enligt departcmentschcfen inte godtag

bart med hänsyn till den stora vikt som lagts vid dessa uppgifter som ett led i 

socialtjiinstrcformen. Varken tiden eller den ekonomiska situationen 

medger heller att man hygger upp en särskild organisation för handHiggning 

av L VM-ärenden redan till den I januari 1982. 

I propositionen föresl[1s därför att man tills vidare Higger uppgiften att 

svara för utredning och ansökan om vi\rd enligt L VM pii socialnämnderna, 

som redan i dagsläget disponerar erfaren och kvalificerad personal med vana 

vid likartade arbetsuppgifter. Departementschefen framhäller att detta 

ställningstagande får ses som en övergångslösning. som främst förklaras av 

den korta tid som står till buds till dess den nya lagen skall triida i kraft samt av 

resursöverväganden. Goda förutsättningar för en omprövning av lagen i 

denna del kommer att föreligga efter en tids tilliimpning av hela socialtjiinst

lagstiftningcn. 

Dcpartementschcfcn erinrar vidare om socialberedningens fortsatta 

arbete med att följa upp och utvärdera hela socialtjiinstlagstiftningen och om 

att särskild vikt därvid kommer att fästas vid att följa upp tillämpningen av 

L VY!. I detta avseende aviseras tilliiggsdirektiv till beredningen (de numera 

meddelade tilläggsdirektiven Dir. 1981:55). Beredningen skall i enlighet 

härmed redovisa sina överviig:andcn i denna del redan under 1983. Den skall 

särskilt överväga möjligheten att anordna en funktion som allmänt ombud i 

sociala miil vid liinsstyrelserna. Vidare hör beredningen ocksä under 1983 

kunna presentera åtminstone ett principförslag rörande den allmiinna 

översynen av lagen ( 1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk v{1rd i 

vissa fall (LSPV). 

I motion 1981182:27 m· Olof Palme m. fl. (s) yrkas att riksdagen beslutar att 

utredning och ansökan om vård enligt L VM skall ankomma pil liinsstyrelsen 

(yrkande 1). Socialberedningens enhälliga förslag iir enligt motionärerna en 

kompromiss som skulle kunna bilda underlag för en bred politisk lösning i 

riksdagen. Motionärerna anser att Hinsstyrclscrna bör kunna klara av de nya 

uppgifterna i huvudsak inom ramen för de tjänster som finns för handlägg

ning av sociala fdtgor. Ett visst pl'rsonaltillskott kan visserligen komma att 

hehiivas. i första hand i storstadsliincn. Detta miiste dock accepteras. Vidare 

framhåller motionärerna angelägenheten av att fa ett snahbt förfarande med 
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hiinsyn till att grunden för LY'.'vl-vf1rd är missbrukan:ns akuta v{irdbehov. 

I landl:iggning i liinsstyreben bii;· kunna genomföras betydligt snabbare iin 

hos socialniimnden. 

Ä\'en i 11101io11 J()8f!82:30 m· Lars Wcma 111. jl. (ipk) yrkas si·1dana 

iindringar av det framlagda lagförslaget att utredning och ansökan om värd 

skall iivila liinsstyrl'lsen och inti: soeialnfönnden. :'vlotioniiri:rna anför bl. a. 

att det skulle strida mnt socialtjiinstlagens principiella inriktning att bch{11la 

den funktion socialniimnd~n av tradition haft niir det gäller tvängsomhän

dcrtaganden. Än viktigar~' iir d1Kk enligt motioniirerna riittssiikerhctsaspek

tern;1 och kravet pi1 att uppriitthiilla en kvalitativt hög nivi1 p;\ de 

fiirchyggande <ltgiirderna och drn frivilliga v:lrden. Det iir inte rimligt att 

socialniimnden sjiilv skall hedii1;1a sina insatser. utan det bör göras av en 

utomst:lende myndighet. 

L1tskPttet knnstaterar inledningsvis att det i huvudsak m;iste siigas vara 

samma grundsyn som komn11:;· till uttryck i si'tviil propositionen som 

motionerna. niimligL·n alt fri1gan um ansiikningsförfarandet inte fatt n{1gon 

slutlig lösning genom förslaget a::t kita socialniimnderna svara för utredning 

och ansökan enligt LYM. Åsikts>killnaderna giilier vilka realistiska alterna

tiv som finns. 

Även utskottet anser att det bl. a. av riittssiikerhetsskiil iir önskvärt all inte 

liigga p<'1 socialniimnden sjiilv att bedöma kvaliteten pt1 och tillriickligheten av 

sina insatser. Man m;lste vidare ~·1~1 vakt om en enhetlig rättstilliimpning när 

det som hiir giiller frihetsberiivande {1tgiirder. Även om det slutliga 

avgörandet i1vilar liinsriitten. h.n socialniimndernas olika utg{rngspunkter 

nch prioriteringar liitt leda till at:t det i vissa kommuner blir vanligare med 

tvangsvi1rd iin i andra. Dl't iirsvi11t fiirdomstnlen att beakta sf1dana hiinsyn dit 

man st:ills inför avgörandl't av ett enskilt iirende. Att lf1ta liinsstyrelsen ha ett 

sammanh;'tllet ansvar for att bedi'irna i vilken utstriickning man bör kriiva 

fortsatta insatser av socialniimnderna biir diirför kunna bidra till en jiimnarc 

standard p{1 den frivilliga v[trden samtidig:t som den enskilde tillförsiikras en 

ytterligare pri'i\'ning gcnnm en utomst{1ende myndighet. Som framldlls av 

socialberedningen ( betiin kandet s. -lh) tnrde det dock siillan finnas anledning 

att ifri1g:;1siitta nm det finns tillriickliga skiil fiir en framstiillning: till liinsriitten 

om det iir socialniimnden sjiilv :;om aktualiserat ett iirende hos liinsstyrel

sen. 

Utskottet anser det s:iledcs bmpligast att. s.-isom socialberedningen 

föreslagit. liigga uppgiften att svara för utredning: oeh ansökan om \'itrd på 

liinsstyrelsen. Linsstyrclsen m;hte emellertid fö ti.llg;lng till de kunskaper och 

erfarenheter som socialniimnckn förviirvat genom sitt arbete med missbru

karen. Detta for ;i andra sidan inte leda till att handliiggning:en drar ut pi1 

tidi:n nch frirsenar p(1biirjandt"t <t\' \·(irden. 

Som tidig:are framh;illits iir <I\ iil de organisatoriska fragorna snm 

personalfri1goma 11tillriickligt b'~lvsta. Utskottet iir diirför inte berett alt 
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redan nu ta stiillning till om dessa uppgifter biir liiggas pi1 liinsstyrelsens 

sociala enhet eller om man bör överviiga inriittandet av en allm:in 

ombudsfunktion pö det siitt som antytts i tilliiggsdirektin:n till socialbered

ningen. De praktiska förutsiittningarna för olika organisatoriska liisningar 

mäsk klarliiggas innan liinsstyrcbcrna kan ta över ansvaret for handliigg

ningcn av L VM-ärendena. Som framhlills i propositionen mastc man därför 

tiinka sig ntigon form av övergångslösning. 

En iivergirngsliisning kan konstrueras pi1 olika siitt. En miijlighet iir att. 

si1som i propositionens lagförslag. tills vidare Higga uppgiften pii socialniimn

den under det att man fortsiittcr att undersiika hur en iiverflyttning av denna 

funktion till liinsstyrclscn kan g~i till. En annan miijlighet iir att man redan nu 

liigger det lagliga ansvaret pi1 liinsstyrclscn. men genom övcrg;'1ngsbestiim

melser äliigger socialnämnderna att ansvara för uppgiften under viss tid. 

vilken bör vara s[1 avdgd att det blir möjligt att hinna liisa de organisatoriska 

och resursmässiga fri1gorna. 

Det finns goda argument för båda dessa lösningar. Utskottet anser 

emellertid övervägande skiil tala för att man redan nu fattar beslut om de 

riktlinjer som skall giilla för framtiden. De lf1ngvariga meningsmotsättning

arna när det gäller v[trd oberoende av samtycke av vuxna missbrukare har lett 

till stor osiikerhet i kommunerna och försenat utvecklingen inom misshruks

drdcn. Inte minst hänsynen till den mera l;'rngsiktiga planeringen av 

socialtjänsten motiverar cUirför att riksdagen nu ger besked om utformningen 

av beslutsförfarandet enligt L VM. Detta innebär självfallet inte att man 

skulle vara förhindrad att senare justera detaljer i lagen. Men det iir önskviirt 

att skapa klarhet i de stora fri1gorna och därmed ett bättre arbetsklimat för 

missbruksvi1rden. 

Utskottet föreslår med hiinvisning till det anförda att propositionens 

lagförslag ändras i de avseenden som betingas av att liinsstyrclscn i stiillct för 

socialniimnden ges ansvard för utredning: och ansökan enligt L VM. 

Socialniimndcn bör emellertid enligt övcrgöngsbcstiimmclserna fullgiira 

dessa uppgifter under viss tid. o~·nna tid kan. med hiinsyn till elen 

heredningstid som normalt erfordras för förslag som innebiir organisatoriska 

och personalpolitiska föriindringar av denna omfattnin)!. inte siittas alltför 

kort. Utskottet har stannat för att föreslä en tvåarig övcrgtmgstid. 

Uinsstyrelserna skall alltså kunna triida i funktion som utredande och 

ansökande myndighet från den I januari 1984. 

Med anledning av motion 1981/82:27 yrkande 1 och motion 1981/82:30 

tillstyrker utskottet s:'ivitt nu iir i fr{1ga den lvdelse av lagförslaget som 

framg{1r av bilaga 1. 

Skrddct .fl'ir de· 11iir.11tlc11cle 

Förutsiittning för ett beslut om drd med stöd av LVM iir dels att de 

allmiinna krav som anges i 2 * iir uppfvllda. bl. a. att det inte g~1r att tillgodose 
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värJbehovet genom frivilliga insatser enligt socialtjiinstlagen. dels att endera 

av de td specialindikationer som anges i J § föreligger. Diirvid har den 

indikation som i viss utstriickning medger ingripande om nt1gon till följd av 

missbruk kan befaras komma att allvarligt skada sina närst[1ende visat sig 

mycket kontroversiell. 

Inledningsvis bör erinras om att såviil den nuvarande lagen om nykter

hctsvård som LSPV innehttller mera vittg[1cnde bestiimmelser om skydd för 

tredje man. i b<lda fallen avgriinsade s[1 att n[1gon är "farlig för annans 

personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hiilsa". Socialberedningen 

ville emellertid inte föresh't en sitdan regel i L V:vt. som ju endast iir avsedd att 

tillgodose missbrukarens eget behov av v[ml i vissa tvingande situationer. 

Beredningen föreslog i stiilld ett mera begriinsat skydd som skulle 

inskriinka sig till missbrukarnas familjer. Skiil för detta var bl. a. att 

misshandel som inte förövats på allmtin plats i princip inte faller under 

allmiint åtal. Familjemedlemmar kan vara rädda att göra en s<ldan angivelse 

till t1tal eller de kan av bl. a. lojalitetsskiil dra sig för att pä detta siitt bli orsak 

till att missbrukaren kommer i fängelse. Enligt beredningen ger därför 

brottsbalkens regler inte tillriickligt skydd t1t de människor som sWr 

missbrukaren niira. Samtidigt ~r det frtm missbrukarens egen synpunkt 

viktigt att inte förlora den sociala förankring som familjen utgör. Å andra 

sidan sammanhiingcr våld i1wm familjen inte bara med att n{1gon familje

medlem är missbrukare. Beredn: ngen uttalade diirför generellt att Malsreg

lerna blirde sk:irpas s~1 att misshandel och annat v[ild mot barn och vuxna 

alltid skulle falla under allmänt iital. oavsett var och mot vem det förövats. 

Beredningen ville iiven ha en i.iv~rsyn av bl. a. hiiktningsreglerna i syfte att 

öka möjligheterna till snabba ingripanden när det gällde våldsamma 

beteenden som riktade sig mot andra m:inniskors personliga s:ikahet. 

Samtidigt sade sig beredningen vara med\'eten om att man inte pi'! denna 

\'iig skulle kunna komma till nf1gon snabb lösning p<I hiir aktuella problem. 

Även om utrcdningsarhetet bedrevs skyndsamt fanns diirför ett visst behov 

av provisoriska regler. Iitt vara att de blev begriinsade till missbrukare. 

Missbruk iir dock. anförde beredningen. en viktig orsak till hotfullt eller 

vftldsamt beteende. Man föreslog diirför såsom en övergimgslösning ett 

begriinsat skydd för de närst{1ende i L VM. Det betonades samtidigt att dessa 

fri1gor borde iignas särskild uppir·.ärksamhet vid den kommande uppföljning

en av lagen. 

Propositionen innehåller i deti:a hänseende samma förslag till lagtext som 

socialberedningens förslag. Departementsehefcn ger emellertid uttryck ät en 

delvis annorlunda syn p[i behovet av bestämmelsen. 

I propositionen framhålls sålunda att den av socialberedningen efterfrå

gade ändringen i reglerna om Mal för misshandel inom kort kommer att 

komma till stimd (den numera framlagda och av justitieutskottet tillstyrkta 

propositionen 1981182:43. JulJ l lJ81/82: 18). Detta ger ökade möjligheter till 
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ingripanden inom det straffrättsliga systemet. Departementschden erinrar 

emellertid (s. 45) om att detta förutsätter att ett åtalbart brott begiitts. 

Möjligheterna till ingripanden innan skadan är skedd är, även vid en iindring 

av iitalsreglerna. mycket begränsade enligt brottsbalken i jämförelse med 

den här föreslagna regleringen. De viktigaste insatserna för att motverka 

våld i hemmen sker enligt departcmcntschefen genom en attitydbildning via 

information och genom målmedvetna satsningar på bl. a. att minska det 

allmänna alkoholbruket. Likväl anses den här aktuella lagregeln fylla en 

viktig funktion och miiste cHirför kunna användas som ett led i det samhiillets 

reaktionssystcm mot våldet i hemmen som socialberedningen efterlyst. 

Till svar pä ett förslag av lagddet att utforma indikationen generellt. 

innebärande ett skydd inte bara för missbrukarens närst{1ende utan iiven 

andra miinniskor, anför dcpartcmentschefen bl. a. följande (s. 125). 

Jag vill inledningsvis erinra om den redogörelse som jag lämnade i 
lagriidsrcmissen över den splittring i uppfattning som föreligger i friigan om 
vardlagstiftningcn alls bör användas som ett instrument för samhiillsskyddet. 
Jag erinrar ocks:\ om att socialberedningen har uttryckt stark tvekan i sitt 
förslag och särskilt understrukit att detta för ses som en överg[mgslösning i 
avvaktan på att en ändring av vissa :'italsregler kommer till st{md. I fr<'1ga om 
skyddet för andra än de anhöriga angav beredningen som sin uppfattning att 
utomst?1ende som hotas av en missbrukare kan få tillriickligt skydd genom 
brottsbalkens regler. 

Jag får nu tillägga följande till förtydligande av min uppfattning i 
frågan. 

De anhöriga till missbrukaren är naturligcn oftast - b:'tde praktiskt och 
kiinslomiissigt - bundna till denne. Ofta riir det sig om personer med en 
särskilt utsatt ställning. t. ex. små barn. V:lld och hot mot anhöriga iir ofta 
undandraget allmän insyn eftersom Jet försigg[1r i hemmen. En anhiirig drar 
sig dessutom inte sällan för att göra en polisanrniilan hur besvärliga 
fiirhållandcna än är. Anhöriga har alltså i praktiken ofta inte ens det skydd 
som straftlagstiftningen kan erbjuda. Det giiller oberoende av om brottet kan 
åtalas utan angivelse av målsägande eller inte. 

'.'vtot denna bakgrund bör samhiillet kunna ingripa med frihetsberövande 
åtgiirder för att förhindra skador hos dem som utsiitts för beteendet oeh detta 
även om handlingen inte skulle kunna bediimas som ett fullbordat brott eller 
ett i1talbart försök till brott. Det finns därför i de fall det giiller anhiiriga skiil 
att medge v;\rd utan samtycke till skydd för andra iin missbrukaren själv. 

Som jag redan påpekat har meningarna varit delade redan i frågan om 
faran för närstäcnde skall vara motiv för ingripande enligt L VM och jag kan 
trots vad lagrådet anfört inte förorda en utvidgning av denna specialindika
tion. Jag vill emellertid erinra om socialberedningens uppdrag att följa 
tilliimpningcn av den nya lagstiftningen och utgf1r från att beredningen därvid 
kommer att undersöka utfallet av den reglering det här iir fri1ga om. 

I motion 1981182:27 ai· Olof Palme 111. fl. (s) begärs nu ett klarliiggandc av 

att lagförslaget p{i denna punkt iir en övergtmgsliisning som noga skall följas 

upp av socialberedningen (yrkande 3J. Motionärerna åberopar socialbered

ningens ovan {ltcrgivna uttalanden. 
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111101io11198/!8}.:}Ji m· Aniw /Jråkenhielm (111) anhiggs ett annat synsiitt på 

dessa frågor. Motionären, som yrkar att skyddet inte skall begriinsas till 

niirst{1ende. anför bl. a. att det ur den vtmlbehövande missbrukarens 

synpunkt iir likgiltigt mot vem v[tldet riktar sig. Y~tldshandlingar iir i sig s~i 

allvarliga symptom pt1 ett ge1w111 missbruket och drogbewendet förändrat 

beteende att det indikerar ett \ {1rdbeho\'. Utg{mgspunkten biir vara detta 

v;lrdbehov, inte i vilken utstriickning man m:hte skydda de anhöriga. I 

enlighet hiirmed blir kriteriet "allvarligt skada nt1gon ni"irst{1ende" iindras till 

"allvarligt skada nilgon annan". Detta skulle även medföra att man kunde 

undYika fruktlösa diskussioner c•m i vad mftn ni\gon som ubatts för hot eller 

vMd aY en missbrukare iir tillriickligt niirsU1ende för att lagen skall kunna 

tilliimpas. 

Utskottet vill i likhet med departementschden erinra om de stora 

meningsmntsiittningar som rt1der i fdgan om den sociala v<'1rdlagstiftningen 

alls bör användas som ett instnrnent för samhiillsskyddet. Socialberedning

ens förslag nm ett Yisst skydd begriinsat till missbrukarens närmaste anhöriga 

var en kompromiss mellan i och för sig oförenliga uppfattningar. En 

förutsiittning för en s:'1dan kompromisslösning var att den noga skulle följas 

upp av socialberedningen och i\verviigas pE1 nytt fr:ln st1viil praktiska som 

principiella utgtrngspunkter när beredningen presenterat sin utvärdering. 

l\lot denna bakgrund finns krappast förutsättningar för att i dagsliiget ta 

stiillning för någon permanent lösning av denna fråga. Framtiden och 

socialberedningens kommande i::ppföljning och utviirdering får utvisa om det 

finns anledning att ha en sadan bestämmelse i LVM, bl. a. med hänsyn tagen 

till utvecklingen pi\ andra n~irliggande lagstiftningsomri\dcn. Utskottet utg:':r 

frirn att de argumL'nt som anförts i propositionen och i motionerna kommer 

att viigas in i det sammanhanget. Tillsvidare kan man endast konstatera att 

enighet dder om att man f. n. bC'·r acceptera ett visst skydd för missbrukarens 

närmaste anhöriga i L VM. trots de inviindningar av mera principiellt slag 

som kan resas mot en sf1dan lagregel. Detta måste emellertid ses som en 

tillfällig lösning i avvaktan pil. elen mer allsidiga diskussion som kan komma 

till stånd sedan resultatet av so·:ialberedningcns utviirclering föreligger. 

Utskottet vill i det sammanhanget betona vikten av att få en ytterligare 

belysning av sambandet med andra lagregler som kan vara av betydelse för 

att snabbt kunna ingripa mot och avbryta de våldsamma beteenden det här är 

frfiga om. bl. a. häktningsreglerna. Frågan om lagregler till skydd för friimst 

de kvinnor och barn som hotas av misshandel eller annat vf1ld i hemmet bör 

siiledes kunna övervägas förut~;ättningsliist och i ett större sammanhang. 

Från principiella utg{rngspunkter vore självfallet en mer generell lösning att 

föredra. 

\-1otion 1981/82:27 f{lr anses tillgodosedd med vad utskottet nu anfört 

(yrkande .3). 

Till följd av dessa i"ivt:'rdganden kan utskottet inte bitriida det förslag till 
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iindrad lydelse av 3 och 8 ** L VM som framförs i motion 1981/82:26. Denna 

motion hör därför inte nu föranleda nägon riksdagens fttgiird. 

;\1issbruk under grm·iditct 

[ motion 1981182:25 ai· Anita Bräkenhiclm !m) begiirs dels att riksdagen 

genom motivuttalanden klargör hur L.V\1 bör tilliimpas hetriiffande gravida 

kvinnor med så allvarliga missbruksprnhlem att det viintade barnets hälsa 

hotas. dels en av vederbörande myndigheter gjord sammanstiillning av de 

vårdresurser som finns för cknna grupp. :Vlotioniiren anför bl. a. att 

propositionen saknar varje resonemang kring dessa speciella förh~\llanden. 

trots att socialberedningens iiverviiganden i denna del funnits tillgiingliga och 

bort kommenteras av regeringen. 

fr{1gan om ätgärder mot missbruk under graviditet aktualiserades genom 

en motion i samband med proposition 1979/80: 1 om soeialtjiinsten. Utskottet 

anförde dä bl. a. (SoU 1979/80:44 s. M) att man delade motioniirernas 111"0 

för en utveckling som innebiir att allt fler barn föds med allvarliga handikapp 

till följd av ett alltmer utbrett missbruk av alkohol. Man m~iste öven<iga alla 

möjligheter att minska antal och omfattning av s{1dana skador. Detta stiilldc 

enligt utskottet krav saviil p{1 siirskild utbildning av berörd JK'rsonal som p(t 

särskilt avpassade hehandlingsresurscr. Utskottet underströk vidare att det 

niir det gäller gravida kvinnor med missbruksprnblem iir niidviindigt att 

kunna erbjuda kvalificerade vi1rd- och hehandlingsresurser som inte alltid iir 

möjliga att ordna inom ramen för familjevård. :'vliidra- och spiidbarnshem

men fick diirför inte avvecklas p[1 ett s{1dant siitt att man i rl'aliteten inte skulle 

kunna erbjuda niigon meningsfull v{ml :it dl'nna grupp. Niir det giillde vilka 

öHiga medel som hl'rde sti1 miidra- och socialv;1rden till huds för att i akuta 

situationer kunna genomföra en nödviindig v{ird i fall diir nwderns missbruk 

allvarligt hotade det viintade barnets hiilsa ans{1g sig utskottet inte kunna ta 

stiillning. fdgan borde enligt utskottet belysas i en utredning. vilken hnrde 

anförtros den föreslagna parlamentariska beredningen (numera socialbered

ningen). Beredningen skulle behandla denna frt1ga med förtur. 

Socialberedningen har i enlighet hiirmed i juni l 9XI avliimnat delbetiin

kandet Åtgiirder mot missbruk under graviditet (Ds S l\JXl :6). Bl'tänkandet 

innehttller bl. a. en redovisning av hittills kiinda forskningsn~sultat rörande 

effektl'rna pf1 harnl't av missbruk av alkohol och narkotika under graviditet 

och en redogörl'lse för den aktul'lla v;'mlsituationen och de olika projekt som 

ig{111gsatts för \'{ird och behandling av gravida kvinnor med misshrukspro

blem. Vidare görs en gcnomgt111g av den tilliimpliga vi1rdlagqiftningen och 

diskuteras förutsiittningarna för eventuella lagstiftningsiltgiinler. 

Beredningen anför (s. 6Y) att de flesta kvinnor iir bL'redda till stora 

anstr~ingningar för att undvika att skada sitt dntade barn. Graviditeten 

innebiir dtirför en unik möjlight't att hjiilpa m:lnga kvinnliga missbrukare att 



SoU 1981/82: 22 16 

komma ifdn sitt missbruk. Denna resurs måste tas till vara i vård- och 

bchandlingsarbetet. Socialtjänsten m:'iste vara beredd att i en s[1dan situation 

göra betydande insatser. Med hänsyn till denna inställning hos blivande 

mödrar torde det enligt beredningen siillan finnas anledning att av hiinsyn till 

fostret övcrviiga att bereda en .~rnvid kvinna vård utan samtycke. 

Beredningen betonar också vikten av fortsatt forskning på området. bl. a. 

för att klarlägga var gränsen går mellan en för barnet farlig re~p. ofarlig 

konsumtion. Det kan enligt bero~dningen inte komma i fr{1ga att på grundval 

av nuvarande ofullständiga kunskaper om alkoholens inverkan pä barnet 

konstruera en särskild lagstiftning som innebär intri\ng i moderns personliga 

frihet (s. 66). Beredningen avvi,ar således tanken på särskilda lagregler om 

viird utan samtycke av gravida missbrukare. 

Niir det giiller omfattande missbruk under graviditet anser vidare 

beredningen att såväl den föreslagna L VM som i förekommande fall L VU 

genomgiiende kommer att bli tillämpliga i det fall det inte går att komma till 

riitta med situationen genom olika slag av frivilliga åtgärder (s. 64). Ett 

missbruk av detta kvalificerade och oftast långvariga slag innebär en allvarlig 

fara ~iven för moderns egen hblsa. varför ett ingripande i sädana fall kan 

grundas på 2 *och 3 * a) LVM dlcr i förekommande fall 1. *andra stycket 2 

eller tredje stycket L VU. 

I betänkandet konstateras samtidigt att den lagstiftning som kan tänkas bli 

tillämplig i de fall vtird utan samtycke är aktuell - LSPV. L VU och L VM -

utgår från klientens. dvs. kvinnans. eget vårdbchov. Även i de fall ett 

missbruk medför att nägon aises farlig för annans personliga säkerhet 

kvarstår kravd pii att missbrukan.:n sjiilv skall ha ett överhiinganck och 

kvalificerat behov av v{1rd. Beredningen framhMlcr att skyddet för annan 

person enligt nyssnämnda lagar i princip tar sikte pf1 situationer då en 

missbrukare gär hotfullt eller vi\ldsamt till viiga mot sin omgivning. alltsi\ i 

huvudsak straffbara beteenden. Man kan inte i sådana uttryck lägga in det 

fallet att missbruket i sig är skadligt för ett iinnu ofött harn. Enligt 

beredningens uppfattning kan alltså t. ex. den föreslagna J § h) L VM inte 

äberopas i dessa fall. 

Den fara för fostret som kan ligga i att en kvinna vägrar att dra ned en 

alltför omfattande alkoholkonsumtion eller upphöra med ett bruk av 

narkotika bör emellertid enligt beredningen kunna beaktas inom ramen för 

bedömningen av missbrukets allvar och av i vad m{111 kvinnan måste anses 

vara i trängande hchov av värd 1:2 § L VM). En sådan vägran måste i de flesta 

fall ses som ett tecken p{1 att kvinnan helt förlorat kontrollen över sin alkohol

cllcr narkotikakonsumtion och att hon mi1ste ha v!ird för sitt misshruk. 

Utskottet kan i allt väsentligt ansluta sig till beredningens överväganden i 

denna fri1ga. Att trots erhi1llen fullständig information om de risker för 

barnet som en omfattande alkoholkonsumtion innebiir inte bry sig om 

konsekvenserna av ett fortsatt missbruk är knappast ett normalt beteende 
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hos en gravid kvinna. Om inti: hennes viigran att medverka kan tillskrivas 

annan psykisk störning iir det rimligt att anta att den beror pii att missbruket 

och drogbcroendet tagit c_n så allvarlig viindning att hon iir i trängande behov 

av vård för att komma ifr{m detta. Utskottet vill dessutom framhiilla att det 

ofta m[1ste anses föreligga en fara för att kvinnans egen psykiska hiilsa kan 

skadas om hon genom att inti: kunna hejda sitt missbruk sjiilv blir orsak till att 

hennes barn frids med allvarliga och 0~1terkalleliga skador. 

Enligt utskottets mening bör det säledes vid mera omfattande missbruk 

under graviditet vara möjligt att tilHimpa 2 * och 3 * a) LVM i de troligen 

mycket få fall där man inte kan komma till rätta med situationen genom 

intensiva frivilliga :'ttgiirder. Yrkande 1 i motion 1981/82:25 får anses 

tillgodosett härmed. 

Vad giiller den begärda sammanstiillningen av tillgiingliga vårdrcsurscr för 

gravida kvinnor med allvarliga missbruksproblem vill utskottet erinra om att 

socialberedningens bctiinkande. innehitllandc bl. a. en redovisning av den 

aktuella vitrdsituationen. avgavs sit sent som i juni 1981. Av betänkandet 

framg{tr iiven att landstingskommuner och kommuner pit mänga håll inlett 

eller planerar olika projekt för att biittre tillgodose det speciella behov av 

vård och behandling som denna grupp har. Enligt utskottets mening är det 

därför för tidigt att redan nu göra en ny inventering av vårdsituationen. Det 

kan emellertid finnas skiil att uppmiirksamma de vårdansvariga på frågan och 

därigenom stimulera till ytterligare anstriingningar att genom särskilt 

anpassade vtml- och behandlingsinsatser motverka att fler barn skadas till 

följd av moderns missbruk under graviditeten. Detta kan bl. a. ske genom att 

socialberedningens nu nämnda betänkande sänds på remiss till berörda 

huvudmän. Utskottet förutsätter att så kommer att ske. 

På grund av det anförda påkallar motion 1981/82:25 yrkande 2 inte någon 

riksdagens åtgärd. 

Vårdens i1111cluill 

Enligt 12 ~i prnpositionsförslagct skall v;lrd enligt lagen inledas pä sjuk bus 

om det anses lämpligt med hiinsyn till den planerade vi1rdcn i övrigt och 

förutsättningar för sjukhusvfad är uppfyllda. Beträffande värdens innehåll 

och utformning i övrigt hänvisas i 14 * till socialtjänstlagens bestämmelser. 

Vård enligt L VM skall alltså följa de principer som anges i socialtjiinstlagen i 

den mtm avvikande bestämmelser inte finns i L VM. Siidana avvikande 

bestiimmelser finns främst för att reglera de olika tvi111gsbcfogcnhcter som 

LVM medger. I lit hör iiven föreskrifterna i 14 * om värdinstitutioncns och 

socialniimndens gemensamma ansvar för de eftervf1rdandc insatserna och om 

socialnämndens skyldighet att utse en siirskild befattningshavare som skall 

svara för kontakt.erna med klienten under viirdtiden. 

Hänvisningen till socialtjänstlagen innebiir bl. a. att bedömningen av den 

enskildes drdbehov och av hur dl'tta biist kan avhjiilpas skall ske med 

2 Riksdaxrn 1981/82. 12 sam/. Nr 22 
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utgängspunkt i en helhetssyn. Missbruksprohlemen för inte ses som en 

isolerad fråga utan skall sättas in i sitt sammanhang. Planeringen av drden 

hör vidare bestämmas av en strävan mot normalisering. dvs. vården skall 

ordnas i si\ normala och litet siirskiljande former som möjligt. I överens

stämmelse med socialtjiinstlagcns principer för vård utom det egna hemmet 

skall insatserna dessutom präglas av kontinuitet. flexibilitet och niirhct 

( prop. s. 89). 

Reglerna om v;lrdens innehåll tas upp i tvä motioner. I motion 1981182:27 

av Olof Palme m. fl. (s) yrkas att 12 * LVM omformuleras i enlighet med 

socialberedningens förslag (yrki.'/l(le 4). Yrkandet innebär ett obligatoriskt 

krav på inledande sjukhusvård om inte hinder hiirför möter enligt 

sjukvimlslagen ( 1962:242). Lins rätten skall emellertid kunna medge undan

tag fr{111 kravet p[1 sjukhusdrd. 

I motion /981182:31 av Ll'na Öhrsl"ik m. jl. (s) framställs ett undantagslöst 

krav pa att den inledande sjukhusvården skall vara obligatorisk {yrkande 2 

dl'lris). Motionärerna vill dessutom ha en ändring av 12 * s{1 att värdens 

innehitll preciseras till att avse avgiftning och andra medicinska eller sociala 

insatser i syfte att häva den enskildes nuvarande tillstånd och motivera 

honom att ändra sin situation (yr~ande 2 i örrigt). I motionen framställs iiven 

ett yrkande om tillägg till l ~ L VM, av innehåll att den som vårdas med stöd 

av lagen har rätt till ändamtilsenlig vi1rd och behandling Crrkande /). 

När det gäller formuleringen av kravet på inledande sjukhusvind betonas i 

propositionen (s. 86) att det som regel torde vara ställt utom tvivel att behov 

av avgiftning oftast motiverar v:hd under betryggande medicinsk övervak

ning och att de bästa resurserna för detta finns på sjukhus. Om emellertid en 

vårdinstitution som svarar för L VM-värd är utrustad med sjukvärdsresurser 

som är tillräckliga för att möta v;\rdbehovet, måste man kunna avstå frän att 

anlita sjukhusets. Det kan vidare finnas fall där förutsättningar för 

sjukhusvård i och för sig förelig:~er men sjukhusv{1rd inte är oundgängligen 

påkallad. Det ankommer då enli.~t propositionen på den som förestår v{mlcn 

vid hemmet att hedöma om det är lämpligt att den intagne förs över till 

sjukhus med hänsyn till den planerade vården i övrigt. I det sammanhanget 

erinras om att sjukhuset inte har någon rätt att hålla kvar en missbrukare som 

vårdas enligt lagen eller hämta honom tillbaka om han avviker. Skulle 

däremot utebliven sjukhusvård allvarligt äventyra missbrukarens hälsa eller 

t. o. m. hans liv så säger det sig självt att varken institutionen eller sjukhuset 

har rätt att avstä från att ge honom sådan vård. 

I motion 1981182:27 accepteras att man skall kunna avstå från att anlita 

sjukhusets vårdresurser i det fall en L VM-institution är utrustad med 

tillräckliga vårdresurser för at1 kunna möta en missbrukares behov av 

medicinsk vård. Motionärerna betonar dock att detta förhållande inte får ta 

över huvudprincipen, nämligen att vården skall inledas på sjukhus. 

Utskottet delar den uppfattning som kommer till uttryck såväl i 
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propositionen som i motionerna, nämligen att sjukv[1rden m{1ste ta sin del av 

ansvaret för missbrukargrupperna. Detta mliste vara en sjiilvklar utgångs

punkt för L VM. som ju bl. a. syftar till att tillgodose en missbrukares akuta 

behov av medicinska vårdinsatser. Den som vårdas med stöd av L VM och är i 

behov av vilrd på s_jukhus mfaste självfallet beredas sådan vård. Detta innebär 

att det i de flesta fall torde vara nödvändigt att låta L VM-vi1rden inledas p<'1 

sjukhus. oavsett risken att missbrukaren avviker. Formuleringen av 12 *for 

givetvis inte tolkas som att man skulle kunna avst<I fdn den sjukhusvtml som 

missbrukaren kan behöva. 

Om det hem där en missbrukare skall tas in för v{ml med stiid av L VM 

självt har tillgang till tillräckliga vardresurscr för att möta hans behov av 

medicinska insatser så ter det sig å andra sidan knappast rimligt att trots detta 

genomföra elen medicinska värden på sjukhus med det avbrott och de 

praktiska oliigenheter detta kan innebiira. Undantag m{1ste också göras för 

det fall att n[1gon som skall v~lrdas enligt lagen redan genomgått avgiftning 

under betryggande medicinsk övervakning. Det bör dessutom erinras om att 

det inte iir möjligt att genomföra v{1rd enligt sjukvi\rdslagen mot ni'1gons vilja 

(se nedan). 

Bestämmelsen om inledande sjukhusv;'ml mt1ste därför rymma möjlighe

ter att göra undantag från kravet i hiir niimnda fall. Enligt utskottets mening 

skulle det härvid ofta bli en oneklig byråkratisk omgiing att lägga ett sf1dant 

avgörande på liinsrättcn. Frågan kan ju uppsta efter det att länsrätten skilt 

målet från sig. Enligt utskottet bör det därför åvila den vårdinstitution där 

missbrukaren skall tas in med stöd av L VM att efter samråd med 

vederbörande sjukhusläkare ta ställning till frågan om den inledande vinden. 

Huvudprincipen är dock att den som vårdas enligt L VM skall vara 

tillförsäkrad rätt till sjukhusvård. 

Det bör i det sammanhanget framhMlas att rätten till sjukhusvård iir att 

betrakta som ett erbjudande och inte som ett tväng. L VM rubbar sftledes inte 

principen att sjukdrdcn skall respektera den enskildes rätt att bestämma 

över sin kroppsliga integritet (se även prop. s. 59). Utskottet vill även hänvisa 

till vad som anförs beträffande möjligheten att påkalla biträde av polismyn

dighet (s. 31). 

Med hänvisning till det ovan anförda anser utskottet att motion 1981/82: 27 

yrkande 4 samt motion 1981/82:31 yrkande 2 i här aktuell del inte påkallar 

någon riksdagens <ltgärd. 

När det gäller yrkandet i motion 1981182:31 om precisering av vårdens 

innehåll i övrigt vill utskottet erinra om L VM :s karaktär av komplement till 

socialtjänstlagen. Den vård som är avsedd att kunna lämnas med stöd av 

L VM bör i princip vara av samma karaktär som den vilken missbrukaren 

skulle ha erbjudits enligt socialtjänstlagen om han velat medverka till en drd 

i frivilliga former. Vissa modifieringar måste självfallet göras med hänsyn till 

att vissa behandlingsinsatser, t. ex. förebyggande medicinsk v5rd. l\ver 
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huvud taget inte kan genomföra~; om inte klienten g<lr med hiirp{1. En siirskild 

definition av I.VM-vården kan emellertid ge intryck av att denna vård skulle 

ha ett annat och biittrc innehåll iin den frivilliga vtmlen l'nligt socialtjiinst

h1gcn och sjukv<lrdslagen. Detta skulle sjiilvfallct kunna ha olyckliga 

effekter. En precisering av det slag som motioniirerna förespdkar stfir iivcn i 

viss motsättning till socialtjiinstlagcns systematik. 

Det bör dessutom framh(tllas att det föreslagna tilliigget till 12 * knappast 

tillför nt1got nytt i sak. Det torde följa redan av socialtjiinstlagen i förening 

med andra bestämmelser i LVM att v{mlen skall innehålla de insatser 

motionärerna angivit. 

Utskottet avstyrker s;lledes motion 1981182:31 yrkande 2 i ;lterstt1ende 

del. 

I viss mån likartade synpunkter kan anliiggas pil det av samma motioniirer 

framsrällda förslaget om en tillii.;gsbcstiimmelse i I.VM om rätt för den som 

viirdas enligt lagen att fä ändarnitlscnlig vtml. Utskottet delar i och för sig 

motioniirernas grundsyn att en sadan riitt bör vara en fiirutsiittning för ett 

beslut om v~inl mot den enskildes vilja. Som framh:llls i propositionen (s. -13) 

tjänar en sadan böti'immelse dock knappast niigot självständigt syfte. i varje 

fall inte i en lag såsom LV~! med dess karaktiir av komplement till 

socialtjänstlagen. Det kan i det ~amman hanget erinras om socialtjänstlagens 

centrala regler om bl. a. den emkildcs riitt till bistimd (6 ~)och soi::ialniimn

dens skyldighet att se till att enskilda missbrukare för den hjiilp eller stöd de 

behöver ( 11 ~)resp. att siirja för att den snm behöver v~ird utom hemmet tas 

emot i ett familjehem eller hem för vftrd eller boende och att ansvara för att 

han för god värd diir (22 *>· Inte minst rätten till biständ. som ju omfattar 

iiven vård- och behandlingsinsatser. torde i stor utsträckning sammanfalla 

med en c\'entuell bestämmelse om rätt till iindamälsenlig v[ml enligt LVM. 

Fr:'tgan skulle i sii fall kunna upp:;t{1 om den som frivilligt gMt med p<i vi1rd för 

sitt missbruk inte skulle kunna ~aiilla lika st0ra anspri1k p{t viirden snm den 

som tagits in med stiid a\' L Vl\1. Vidare kan erinras om L V\I :s siirskilda 

regler om inledande sjukhusvård. nm stiid- och hjiilpinsatser för tiden efter 

utskrivningen och om siirskild kontaktman hos sncialniimnden. 

Utskottet anser denna reglering tillriicklig. Man bör lnllla fast vid principen 

att socialtjänstlagen skall ange de centrala reglerna för missbruksdrdcn 

medan L VM endast bör innehålla de avvikande bestämmelser som föranleds 

av att det iir frttgan om att gencmföra en v<ird oberoende av den enskildes 

samtycke. Specialregler som inte innebär nt1gon egentlig avvikelse fr;\n 

socialtjänstlagen iir ägnade att ~;kapa oklarhet och bör undvikas. 

Detta innebär å andra sidan inte att man kan bortse från de särskilda krav 

som måste ställas pa tillsyn och kontroll av kvaliteten pa den vard som ges 

oberoende av samtycke. Utskottet vill således betona vikten av att tillsynen 

av L VM-vården bedrivs effekfr1t och regelbundet. 

Med det anförda avstyrker mskottet motion 1981/82:31 yrkande I. 
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Vtircltidcn 

Åsiktt:rna har g[1tt starkt isär niir det giilkr vilken vårdtid som iir 

erforderlig: och liimplig vid en v[ml oberoende av samtycke för vuxna 

missbrukare. Det har funnits förespråkare säviil för att tvånget skall vara 

begränsat till det akuta avgiftningsskedet som för att tvånget skall möjliggöra 

hela det liinga behandlingsprngram som erfordras för att nagon skall kunna 

komma ifr{in sitt missbruk. Det är diirför ingen lätt uppgift att finna en 

lösning som de flesta trots allt kan acceptera. 

Socialberedningens förslag till L VM utgick fr{111 att den vfml som skulle 

beredas med stöd av den nya lagen främst skulle ses som ett medel att bryta 

en destruktiv utveckling och ge den enskilde motivation och realistisk 

miijlighet att sjiilv fortsätta att arbeta med sina problem. Si1 snart det fanns 

förutsättningar för en fortsatt v~ird i frivilliga former skulle utskrivning ske. 

Beredningen ville siiledes inte acceptera en vardsyn som innebar all 

samhiillet skulle ta över den enskildes ansvar för sitt eget liv. 

I enlighet hiirmcd föreslog beredningen att vare! enligt L VM i normalfallet 

skulle avslutas inom tvi1 mt111ader. Beredningen s:tcle sig emellertid vara 

medveten om att en sii kort tid i. vissa fall skulle kunna vara för knapp för att 

ge en djupt nedg[mg:en missbrukare den v[ird han behövde. Beredningen 

föreslog i enlighet härmed att v;'irdtiden i vissa fall där en så begriinsad tid var 

otillräcklig skulle kunna förlängas med ytterligare högst tv;I manader efter 

särskilt beslut av viirdinstitutionens styrelse. Det markerades att sådan 

förliingning inte skulle rn ske rutinmässigt, utan bara skulle fä komma i fråga 

niir den intagne hade ett särskilt kvalificerat värdbehov som kriivde speciell 

värd eller som i övrigt var sv{irt att tillgodose med de resurser som stod till 

buds. Bestämmelsen om förlängning i 16 * L VM har utformats i enlighet 

hiirmed. 
Beredningen betonade samtidigt vikten av att man vid den kommande 

utviirderingcn av socialtjiinstreformen noga studerade bl. a. reglerna l'm 

V<irdtiden. Enligt beredningen kunde man i avvaktan hiirpft betrakta vissa 

detaljer i förslaget som provisoriska. 

I den nu framlagda propositionen accepteras beredningens lösning av 

fdigan om vardtidens längd. Enligt dcpartementschden torde den föreslagna 

tiden vara viil avvägd för flertalet fall (prop. s. 47). Samtidigt stiillcr sig 

emellertid departemcntschefen tveksam till om ens den vardtid som enligt 

förslaget maximalt kan komma i friiga är tillriicklig för de sv<iraste fallen, diir 

missbruket har fått särskilt allvarliga följder. Hon iir dock inte beredd att i det 

här ärendet föreslå några särskilda anordningar för dem. Enligt propositio

nen kan också i tilskilliga av dessa fall sådana psykiska skador antas ha 

uppkommit att den nödvändiga längre vardcn kan ges missbrukaren med 

stöd av LSPV. Slutligen understryks behovet av att tilliimpningen av L V:Vt 

följs sii~skilt noga med avseende pä vfadtidens längd. 

I motion /981182:4 av Rune Tonrnld (c) föreslås en annan lösning av fri1gan 
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om vclrdtiden !yrkande 1 dcl1·isJ. Motioniiren förordar att vtmltiden fr;ln 

början faststiills till sex mirnader. varunder missbrukaren \'id behov. om han 

titerfallit eller undandragit sig niidviindig vi1rd. skulle kunna ;iterintas p[1 

V<lrdinstitutionen. Ni1gon prörning av förliingning av \'iirckn behöver dii inte 

ske. Skulle emellertid syftet med \·~lrden uppn<is inom kortare tid biir 

missbrukaren kunna utskrivas i förtid. 

Som framg[1tt av det ovan anförda har m:"111ga olika synpunkter anlagts pa 

friigan om vårdtidens längd. Enligt utskottl'ts mening kan det inte komma i 

fri1ga att nu frimga den av beredningen föreslagna och allmiint accepterade 

provisoriska lösningen av denna kontroversiella fraga. Dl'! bör ncks{1 erinras 

om att utvärderingen kan komma att ge anledning till justering av reglerna 

om vårdtiderna. Utskott.:-! avstyrker diirför motion 1981/82:4 si'1vitt nu iir i 

fd1ga. 

Alo1ion 1981182:27 a1· Olof Palme 111. fl. (s) tar upp propositionens 

uttalanden em att en liingre tids vtml i vissa fall bör kunna ges en missbrukare 

med stöd av LSPV (yrkande 2 J. ,\fotioniirerna önskar ett klargörande av att 

den som viirdas enligt L VM inte skall kunna fri föras iiver till vi1rd enligt 

LSPV med ett förenklat förfarande. En eventuell intagning enligt LSPV 

mi1stc s{1ledes ske enligt giillande regler i denna lag. 

Utskottet delar motioniirerna~ allmänna uppfattning att L V'.\l:s regler om 

drdtiden självfallet inte bör fa kringg<ls genom att man alt.:-rnerar mellan 

denna lag och LSPV. Vitrd enligt LSPV förutsiitter emellertid att en 

missbrukare lider av psykisk sjukdom och iir i oundgängligt behov av sluten 

psykiatrisk viird pä siitt niirmare anges i 1 * LSPV. Skulle niigon som vt1rdas 

enligt I .VM bli i tvinganck bcho\ av psykiatrisk vtird och inte vilja medverka 

till slidan drd i frivillig form mi1ste det i1 andra sidan {1vila den ansvariga 

v{irdinstitutionen att se till att th:n intagne för elen niidviindiga psykiatriska 

\';1rden. Detta kan ske genom att institutionen föranstaltar om att missbru

karen undersöks av liikare som ä• behiirig att utfärda vårdintyg enligt LSPV. 

Att nagon värdas enligt I.VM fä!' säledes inte hindra att han. om hans 

psykiska tillstiind försiimras, erhiiller den psykiatriska v;lrd han behöver. om 

nödvändigt med stöd av LSPV. 

Skulle niigon redan frfm början vara i behov av en liingre tids drd enligt 

LSPV skall vidare si'1dan v{1rd ha företriide framför drd enligt L VM. L VM 

skall di! inte alls tillämpas. Det forutsiitts att bl. a. frägan om tilhimpligheten 

a\' LSPV klargörs i det liikarintyg som skall ges in till liinsriitten i samband 

med ansökan om v;lrd enligt LVM. 

Lagförslaget ger siiledes ingen möjlighet till intagning L'nligt LSPV i annan 

form eller under andra foruhiittningar iin vad som annars gäller enligt LSPV. 

En iindring hiirvidlag kan bara åstadkommas genom en lagiindring som 

be1,lutas av riksdagen. Utskottet anser det diirför uteslutet att n<'1gon 

missbrukare skulle kunna föras över till viird enligt I.SPY utan att det 

föreligg.:-r fulla skiil hiirtill enligt den lagen. 
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Motion 1981/82:27 yrkande 2 får anses tillgodosedd med vad utskottet nu 

anfört. 

Vårdinstitwioncr med emkild h111·11dma11 

Enligt 11 * i förslaget till L VM skall vård med stöd av lagen kunna lämnas 

genom hem som drivs av landstingskommuner eller kommuner och som 

enligt den plan som anges i 23 s socialtjänstlagen är särskilt avsedda att 

kunna lämna sådan vfHd. En motsvarande bestämmelse fanns i socialbered

ningens förslag. 

Denna regel innchiir att endast hem med landstingskommunal eller 

kommunal huvudman får ta ansvaret för de olika tvangsbefogenheter lagen 

medger. Dit hör att besluta om intagning och utskrivning från vård enligt 

lagen. att besluta om förliingning av vårdtiden, att påkalla biträde av 

polismyndighet. att fr{mta de intagna berusningsmedel och att kroppsvisitera 

dem samt att i vissa fall begränsa de intagnas rörelsefrihet och att kontrollera 

innehållet i försiindelser till dem. 

11 § innebär inte att den som vårdas med stöd av L VM under hela 

vårdtiden mitste vistas p{1 det ansvariga kommunala hemmet. I 15 § 

föreskrivs tvärtom att den som vårdas med stöd av lagen så snart det kan ske 

med hänsyn till den planerade vården skall beredas tillfälle att lämna den 

ansvariga kommunala vi1rdinstitutionen för att på försök vårdas i annan form 

eller vistas i eget hem. Detta möjliggör bl. a. att någon placeras på en 

vårdinstitution mt>d enskild huvudman medan det kommunala hem diir han 

intagits enligt L VM bchallcr det formella ansvaret för beslut enligt lagen och 

t. ex. kan begära biträde av polisen för att återhämta missbrukaren. om 

denne avviker från det enskilda hemmet eller på annat sätt försvårar 

genomförandet av vården diir. 

I sammanhanget bör crinras om att dc kommunala huvudmännens ansvar 

för institutionsdrdcn enligt 23 * socialtjänstlagen får full verkan först från 

den I januari 1983. Under 1982 skall behovet av hem för vtird eller boende 

tillgodoses inom ramen för den organisation som finns vid socialtjänstlagens 

ikraftträdande (punkt 2 i iivcrgångsbcstiimmelserna till denna lag). I 

konsekvens hiirmed föreslås en motsvarande övergångsbestiimmclse i L VM, 

innebiirande att under 1982 de vf1rdinstitutioner som är s. k. allmiinna 

v{1rdanstaltcr för alkoholmissbrukare också får lämna viird med stöd av 

L VM. Till de allmiinna anstalterna räknas dels de nuvarande statliga 

anstalterna. dels de erkända anstalterna. Bland de erkända anstalterna- som 

alltsit för liimna tv{111gsvård enligt lagen om nykterhetsv[ml - finns ett flertal 

med enskild huvudman. främst privata stiftelser. Dessa kommer sålunda att 

under en iiverg{111gstid själva fä disponera över tvångshefogenheterna enligt 

L VM. De v[trdinstitutioner som i dag är enskilda drdanstalter enligt lagen 

om nykterhetsv{1rd och som inte heller f. n. disponerar något tv{mg omfattas 

diiremot inte. I den mån de har kommunal huvudman kan de emellertid 
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senare bli aktuella för L VM-v{1rd om huvudmiinnen vid sin institutionspla

nering: finner detta liimpligt. 

I tv{1 motioner dtcrfdgas 1m~ra l{mgtgt1ende miijligheter att ltita även 

viirdinstitutioner med enskild huvudman ta ett sjiilvstiindigt ansvar för viird 

enligt L VM. I motion JC)8/ !82:29 .:11'fi'irstc 1·ice tal11wnnl'll lngcgerd Troed.1son 

(mi och Håkan Winflag (111) yrkas att propositionens förslag till lagtext 

ändras s<t att regeringen. om siirskilda skiil föreligger. ges riitt att besluta att 

v;lrd med stiid av lagen for Himna5 även av hem som drivs av förening. stiftelse 
I 

eller annan enskild. I motion 1981 !82:28 m· 1\nita Persson Is) betonas främst 

de övergångssviirigheter som kan komma att uppsti1 inom institutionsvftrden. 

Motionären anser att v;ird enligt L V!'vl under en överg<tngsperind bör kunna 

fä liimnas även av andra hem iin sfadana so111 drivs av landstingskommuner 

eller kommuner. om liinsstyrels,:n godkiint dem för iindamidet. 

Enligt 11 kap. 6 * tredje styck<:t regeringsformen ( RF) giiller efter viss 

iindring 1976 att förvaltning:supDgift kan iiverliimnas till bolag. förening. 

samfällighet. stiftelse eller enskild individ. Om förvaltningsuppgiften inne

fattar myndig:hctsutiivning skall ö.ct ske med stöd av lag. Den nya RF triidde i 

kraft den I januari 1975. Den niimnda regeln. som saknade motsvarighet i 

den iildre RF. har sedan dess utnyttjats ;'1tskilliga g<'tnger. dock aldrig 

betriiffandc myndighetsutövning av utpräglat '"offensiv" natur. Det har 

aldrig varit fritga om t. ex. förclii~:gande av vite eller motsvarande, iin mindre 

om frihetsberövande :'1tgiirdcr. 

Det är sl1ledes i och för sig inte uteslutet att iiverl<ita [1t t. ex. en privat 

stiftelse att svara för tv{111gsbefog1:nheter enligt L VM. Utsknt tet kiinner dock 

tveksamhet inför en s{1dan ordning. som dcssutlirn skulle bli av stor 

principiell betydelse. Synen p[1 mförnl.sknr med misshruksprobll'm och pit 
vitrden av dem har föriimlrats avsevärt sedan lagen om nyktcrhetsv;lrd 

antogs. Kra\'en på riittssiikerhei: i drden och pi1 respekt för de intagnas 

personliga integritet har viixt sig allt starkare. Den syn pil missbruksvardcn 

som priiglar saväl socialtjänstlag<!n som L VM låter sig knappast förena med 

en vidsträckt riitt att anviinda v[tld eller annat tv:'mg för att liisa olika 

svårigheter i vården. 

Socialtjiinstlagstiftningen skil1er sig från den nu gällande lagen om 

nykterhctsv<'trd i vad gäller möjligheterna att anviinda tvång och olika 

påtryckningsmedel som ett led i drden av vuxna missbrukare. Det tvång som 

kan komma i fräga enligt L VM är starkt begränsat och omgärdat av olika 

rättssäkerhetsgarantier. En sådan viktig rättssäkerhetsgaranti är det politis

ka ansvar som enligt lagförslaget skall åvila styrelserna vid de hem som får 

ansvaret för L VM-vi!rden. 
Enligt utskottets mening: är det knappast möjligt att i samma grad 

tillgodose kraven p<I rättssäkerhet inom ramen för en v;'\rd som lämnas 

genom ett enskilt rättssubjekt. F::i111 principiell synpunkt kan man dessutom 

hävda att det allmiinna inte biir k•.mna avhända sig ansvaret för ätgiirder som 
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innebär st1 allvarligt intr:'1ng i enskilda miinnisknrs personliga frihet. 

Utskottet anser diirför överviigande skid tala mot den av motitllliirerna 

föreslagna utvidgningen av riitten att disponera iivcr tdngs<'ttgiirder enligt 

LVM. 

Detta innebär självfallet inte att de v~mlinstitutioner som har enskild 

huvudman skulle ha spelat ut sin roll. Det enskilda initiativet och 

engagemanget har varit av största betydelse för tillkormtcn a\· bchandling'

möjligheter inom missbruksviirden. Även i framtiden bchiivs ett si1dant 

komplement av varierad och delvis annorlunda v~ird iin den som kan beredas 

genom det allmiinna. Inte minst den nuvarande bristen pi1 vi"1rdplatser inom 

missbruksvi"1rden visar att de enskilda institutionernas resurser m<iste 

utnyttjas. 

Att de vltrdinstitutioner som har enskild huvudman skulle bli utan 

vårduppgifter till följd av att beslut om tvångsbefogenheter begränsas till de 

kommunala hemmen anser utskottet allts{1 som uteslutet. I praktiken 

kommer de dessutom att i stor utstriickning svara för viirdcn genom att de 

intagna med stöd av 15 * L V!\1 kan placeras pi1 en enskild institution som ett 

led i L VM-vården. med miijlighet för den ansvariga kommunala institutiP

nen att om ett s{1dant försök inte utfaller vid i1terhämta klienten dit. Si"1dana 

försöksplaeeringar kommer vidan: sannolikt ofta att leda till att missbruka

ren kvarstannar frivilligt på den enskilda viirdinstitutionen efter det att 

L VM-vården upphört. 

Utskottet anser inte heller att det finns nt1gon anledning att befara att det 

inte kommer att finnas tillriickligt m<"mga hem som kan svara för ,·<ird enligt 

LVM. lnstitutionsstrukturen kommer att genomg[\ stora föriindringar. 

varför det knappast iir meningsfullt att göra jämförelser mellan a ena sidan 

antalet institutioner som f. n. kan liimna tvimgsvård enligt lagen om 

nykterhetsvärd och ä andra sidan hur många av dessa som drivs av 

landstingskommuner eller kommuner. Om vissa av de v{irdinstitutioner som i 

dag kan liimna tvängsvi1rd inte kommer att kunna göra det i framtiden sii 

kommer :\ andra sidan andra institutioner. som i dag inte har någon 

tvängsvård. att fo formell miijlighet att giira det. Utskottet vill vidare erinra 

om att förhandlingar pilg{lf bl. a. för att vissa av de nuvarande erkiinda 

värdanstalterna med enskild huvudman skall tas iiver av i första hand 

landsting. 

Utskottet vill slutligen framhi1lla att socialtjiinstrdormen bl. a. syftar till 

en mera varierad vård med större möjligheter att beakta de individuella 

behoven. Detta bör allmiint sett leda till att nian inte i samma utsträckning 

behöver tvinga miinniskor till v:trd. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna 1981/82:28 

och 1981/82:29. 
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/11s1i1111io11ss1rrdseme1 

De hem som iir avsedda att kPnna liimna v<ird enligt L V\1 skall slit under 

ledning av en styrelse. vilken skall vara politiskt sammansatt. Landstings

kommunen eller kommunen kan antingen utse en särskild styrelse elkr 

uppdra <it nil)!On ann<m niimnd att varn styrelse. Socialniimnden i en kommun 

kan dod till föl.id a\· sin q!L'n funktion i fr;1ga om LV\·1-vilflkn inte utses till 

styrelse. Detsamma giillcr social distriktsniimnd. I socialberedningens 

förslag (betänkandet s. 46) betonas iivcn vikten av all styrelsen ges en 

sFilvstiindig sliillning i förht1llande till den kommunala socialniimnden. En 

oklarhet i fr<"1ga om \Till som lur ansvarl't för olika !ttgiirdcr som riir den 

enskilde kan enligt beredningen kda till alt denne far sv;lrare att hiivda sina 

riittigheter. 

Om landstingsknmmuncn eller kommunen viiljcr att utse en siirskild 

styrelse blir reglerna i knmmun;:llagen ( ll/77:179) lllll styrelse och niimnder 

tilliimpliga hiirpii. Den blir fakultativ niimnd enligt kommunallagen. Om en 

redan befintlig niimnd utses till styrl'lsl' )!iiller oföriindrade regler för den 

niimndcn. I b[1da fallen giiller dessutom reglerna i L VM. I 16 * L VM 
föreskrivs sålunda att beslut om förliingning inte för delegeras, varken till 

tjänsteman eller till en avdelning inom styrelsen. Det hade visserligen kunnat 

ifr<lgasiiltas om inte delegation bort kunna till<ltas i sistniimnda fall (jfr 47 * 
andra stycket socialtjiinstlagen). Att besluta om förliingning iir emellertid en 

s.1 kvalificerad uppgift all man måste fästa särskild vikt vid att hela styrelsen 

siitter sig in i fr{1gan och tar ansvaret för den bedömning som görs. Inte minst 

med hiinsyn till sviirigheten att tillgodose kraven p<I politisk representativitet 

inom endast en avdelnin)! av styrelsen anser diirfi.ir utskottet att man 

tillsvidare miistc acceptera ett d~legationsfrirbud. Erfarenheterna av lagens 

tilliimpning for utvisa om det finns skiil för en senare ändring av regeln. 

En omstiindighct som kommer att siitta en siirskild priigel pf1 institutions

st~Tclscrnas \'L'rksamhet iir \'i.Jare att den ansvariga kommunen eller 

landstingskommunen ufta kommer all ha v!trdavtal med andra kommunala 

huvudmiin av innebörd alt des~;a mot ersiittning f{1r disponera viss del av 

v{irdplatserna vid institutionen. Fri1µa kan d!t uppkomma om hur man kan 

tillgodose det beriittiµade intres:;e utnyttjarkommunerna kan ha a\' all fa en 

löpande insyn i hur iirendena riirande deras klienter handliigg:s liksom i hur 

v:·1rden bedrivs i stort. Siirskilt niir det rör sig om ett limg:\'arigt och fast 

samarbete kan dl't anses önskvii rt att den placerande kommunen ges tillfälle 

till ins\·n i mera organiserad form. Att kalla en representant för annan 

kommun att niirvara vid styrelse;1s sammanlriidcn iir dock inte miijligt enbart 

med stöd av kommunallagens regler. I syfte att öka möjligheterna för 

huvudmiinnen att utforma \'iird<i vtal med beaktande av eventuella iinskemiil 

om stvrelserq1rl'sentation fiiresliir diirför utskottet ett tillii,!!g till 11 ~ l.V\1. 

Det blir hiirigenom mdjligt ~111 genom beslut av landstinµ resp. kommun

fullmiiktige tillförsiikra en placeranLk kommun riitt till adjunktion i 
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styrelsen. S~iviil förtroendcm:in som tjiinstem:in eller experter kan komma i 

frt1ga. Regeln har emellertid ansetts böra begriinsas till siirskilt utsedda 

institutionsstyrclscr. 

Utskottet vill slutligen framhålla att n{1gnn skyldighet att anordna särskild 

styrelserepresentation för placerande kommun naturligtvis inte följer av den 

nu föreslagna bestiimmelsen. Inte heller inskriinks möjligheterna att avtala 

om t. ex. frivilliga samddsorgan. S~1dana kan utgöra ett alternativ när 

önskcmälcn om insyn bcgriinsar sig till mera översiktlig information. 

Tillsyn 

Enligt 67 *socialtjänstlagen har socialstyrelsen tillsyn över soeialtj:insten i 

riket. Enligt 68 *första stycket samma lag skall inom liinet liinsstyrelsen bl. a. 

följa socialniimndernas tilliimpning av lagen och se till att de fullgör sina 

uppgifter pil ett ändam[tlsenligt siitt. 

Länsstyrelsen har enligt 68 ~ andra stycket socialtjiinstlagen iiven tillsyn 

över alla hem för värd eller boende. Länsstyrelsen har riitt att inspektera 

verksamheten där och kan enligt 70 * förcliigga ledningen för ett hem att 

avhjälpa eventuella missförhi\llanden. Om ett missförhMlande är allvarligt 

och länsstyrelsens föreHiggande inte efterknms kan J:insstyrelsen ocks{1 

förbjuda fortsatt verksamhet vid hemmet. 

Till följd av L VM:s karaktiir av komplement till socialtjänstlagen kommer 

ovanstående regler om tillsyn att gälla iivcn för den v<ird som ges med stöd av 

L VM. Detta gäller såväl för själva institutionsdrden som för de allmiinna 

rehabiliteringsinsatser för vilka socialnämnden har ansvaret. 1 båda fallen är 

det Hinsstyrclsen som utövar den lokala tillsynen. 

I motion 1981 !82:31 ar Ll:'na Öhrwik m. fl. Is) föresl<ls utvidgade regler om 

tillsyn över L VM-vården (yrkande .J). Enligt motionärerna biir det i varje liin 

finnas en tillsynsniirnnd för att övervaka v~ird och behandling samt fortsatt 

rehabilitering av dem som inom liinet vårdas med stöd av L VM. Tillsynen 

föreslås p{1gå intill en tid av två t1r efter det att LV'.\1-viirden upphört. 

Motionärerna anger inte vilka befogenheter niimndcrna skulle ha i frt1ga om 

inspektionsriitt. rätt att förbjuda ol:implig verksamhet m. m. 

Stor vikt miiste som tidigare nämnts (s. 20) fästas vid att en vård mot den 

enskildes vilja blir föremål för noggrann och regelbunden kontroll genom en 

utomsti1emlc tillsynsmyndighet. Utskottet konstaterar emellertid att de av 

motionärerna föreslagna tillsynsniimnderna m<lstc fö i stort sett samma 

uppgifter som redan [1vilar liinsstyrelsen pi1 grund av socialtjiinstlagens 

regler. En ren dubblering av denna tillsyn kan sjiilvfallet inte komma i 

fdga. 

Frågan uppkommer då om dessa tillsynsuppgiftcr bör överflyttas frän 

liinsstyrelsen till ni1gon form av siirskilt inriittade organ. 
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Att pil detta siitt splittra tillsynsfunktionerna Ö\'er missbruksv~irdcn ter sig 

dock varken Himpligt eller ens möjligt att gennmfiira konsekvent. Bl. a. kan 

erinras om att L VM-vi1rden i stor utstriiekning kommer att vara integrerad 

mL·d den frivilliga v{1rden. t. ex. genom att den som vi·1rdats enligt lagen 

frivilligt kvarstannar pt1 institutionen efter det att L VM-vtmlen formellt 

avslutats. och genom att de som v{1rdas med stöd av L VM ofta kommer att 

placeras fiirsiiksvis i andra mera öppna \'iirdformer diir inget tvf111g for 

förekomma. En uppdelning p{1 oiika myndigheter av t. ex. riitten att meddda 

föreliigganden betriiffandt• vimkn kan leda till motstridiga beslut och orsaka 

avscviirda praktiska problem. A n.:n förslagL't att ha olika tillsynsrq!ler för i 

prinL·ip likartade iirenden hos socialniimnden ter sig sdrt alt genomföra. 

Ltskottet anser dessutom at; liinsstyrclscns samlade tillsyn iiver si1viil 

socialtFinsten som institutionsvarden innebiir betydande fördelar i friiga om 

miijligheten att kunna överblicka situationen i stort och bediima vilka 

:"ttgiirder som behiivs pi1 sit\'iil kortare som liingre sikt. En myndighc·t med 

begriinsade tillsynsfunktioner kan inte fo detta vida perspektiv. lnriittandet 

av en si1dan skulle iivcn. genom den uppdelning av tillsynsuppgifterna som 

blev följden. kunna innebiira 1.:n försvagning av liinsstyrelsens allmiinna 

funktion p:i socialtjiinstomri1dct. 

Som inledningsvis anförts har vidare socialstyrelsen den centrala tillsynen 

iiver socialtjiinsten och därmed även över L YM-vi1rden. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion 1981/82:3 l 

yrkande 4. 

Ö1·riga 11101ionsspörs1111if 

I motion 1981!82:-f 111" Rune Tonvald (c) föreslås dels en ändring av 6 ~ i 

förslaget till LV\.I <1 att beslut om vård gäller i tre månader i stället för. som 

enligt förslaget. i td \ eckor. och dels en ändring av 28 ~ som innebiir att 

beslut om vt1rd st1som huvudregel får verkställas omedelbart (yrkande I 

dell'iS). 

I 6 ~ andra stycket förslaget till L VM anges sålunda att. om v;ml enligt 

lagen inte har pt1börjats inom tvi1 veckor från den dag rättens beslut vann laga 

kraft. beslutet upphör att gälla. Regeln är betingad av att LVM. till skillnad 

fr;in lagen om nykterhetsvård. i•1tc är tänkt att komma till användning som 

ett reguljärt led i vården av missbrukare utan endast är avsedd att ge 

möjlighet att i vissa särskilt allvarliga situationer genomföra en nödvändig 

\'ard. I enlighet härmed anges i propositionen (s. 78) att ett beslut om v<ird 

inte biir fci hållas svävande under längre tid och därigenom huvudsakligen 

fungera som ett hot. Man bör en·:igt propositionen inte aktualisera frågan om 

drd hos rätten annat än då det finns ett omedelbart behov av au p:.1bi.irja 

\'ilrden -;amt iiven praktiska möjligheter till det. 

Det bör i det sammanhanget anmärkas att ansökan om vård enligt 5 ~skall 

ange var vården kan påbörjas. Detta är enligt propositionen (s. 77) betingat 
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av att planeringen av värden skall vara förankrad i den praktiska 

verkligheten. Ansökan bör som regel inte ges in förriin det iir klarlagt att det 

g:'tr att ordna adekvat v{ird. Innan riitten avgör miilet hör i varje fall alltid 

si.1dan uppgift föreligga. 

Man bör allts{1 kunna utgii från att niir ett beslut om v{1rd enligt I .VM 

meddelas det finns sf1vi'il ett omedelbart behov av att genast inleda vitrdcn 

som tillgäng till en för missbrukaren liimplig vitrdplats. De prnhlem som kan 

tiinkas uppst:1 kommer därför niirmast att giilla det fallet att missbrukaren 

fördröjer verkstiillighetcn genom att avvika. Utskottet anser emellertid i 

likhet med propositionen (s. 78) att denna risk kan motverkas bl. a. genom 

ett beslut om omedelbar verkstiillighet i förening med en begäran om bitriidc 

fr:ln polismyndigheten enligt 26 *· Det hör i det sammanhangL't framhi1llas 

att liinsrättens beslut om vi1rd inte vinner laga kraft fiirriin tre veckor efter det 

att domen meudelats. I praktiken displlIK'rar man diirfi.ir fem veckor för att 

finna missbrukaren och se till att han kommer till den viirdinstitution di'ir han 

skall tas in. 

Vau vidare gäller den av motioniircn föreslagna iindringen i 28 ~ 

konstaterar utskottet att denna knappast innebär n{1gon större reell skillnad 

jämfört med propositionens förslag. Riitten m:lste i båda fallen ta ställning till 

i vad man det iir behövligt och liimpligt att verkställa beslutet genast. Med 

hiinsyn till att I .VM förutsiltler att missbrukaren har ett omedelbart behov av 

vård torde detta ofta leda till att riitten beslutar att beslutet for verkstiillas 

utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Om missbrukaren redan iir 

nmhiindcrtagen niir domen me~ktclas maste ett beslut om omedelbar 

verkstiillighet vara regel med hiinsyn till att avbrott i omhiindertagandet 

sjmvfallet m{\ste undvikas. 

28 * L VYL som för övrigt iir uppbyggd efter mönster av motsvarande 

bestiimmclsc i L VU. ger alltså iiven i propositionens lydebe utrymme för att 

tillgodose etc behov av omedelbar vcrkstiillighct s1i111 kan finnas. Om behovet 

av omedelbar verkstiillighet inte är överhiingande anser i1 andra sidan 

utskottet att man om möjligt biir avstt1 hiiriirån med hiinsyn till risken att 

domen kan överklagas oeh cn'ntuellt upphiivas. Formuleringen i proposi

tionen får anses ge uttryck !It en rimlig avviigning mellan dessa olika 

synpunkter. 

Utskottet avstyrker med hänvisning till det anförda motion 1981182:4 

yrkande 1 s{1vitt nu iir i frt1ga. 

I motion 1981182:31 m· Lena <Jhr.1Tik 111. jl. (si fiiresli1s att ordet 

··missbrukare" skall bytas ut mot annat spriikligt uttryek i vissa angivna 

bestämmelser i propositionsförslagct (yrkande 3). Mntioniirerna anför att 

lagtexten bör vara neutral och inte redan i t. ex. bcstiirnmelsen om ansökan 

utgi1 fdm att avgörandet iir klart. 

Det iir naturligtvis fullt möjligt att se iin:r lagförslaget fri111 spr~1klig 

synpunkt pi1 det siitt motioniircrna föresl<lr. Utskottet anser emellertid inte 
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att uttrycket missbrukare leder tanken i den riktning ~lllll befaras i motionen. 

Det tir uppenbart att fri1gan om att tilliimpa l.V\;1 bara kan uppkomma niir 

det giiller personer med liingvariga och omfattande misshruksproblcm. Att 

beniimna dem missbrukare inncbiir sjiilvfallet inte ett st:illningstagande för 

att det inte skulle gå att tillgodose deras helw\' av v:·ird i frivillig form. Inte 

heller i övrigt finns ni1gra hiirande skiil mo( att i en lag som avser vi1rd av 

missbrukare anviinda sig a\' delta sprt1kliga uttryck. 

Utskottet avstyrker diirför mlltion 1981/82:31 yrkande 3. 

Vissa följdändringar i L VA1-fiirslagct 

Delvis som en konsekvens av utskottets tidigare ställningstagande att 

socialniimnden inte bör ;lliiggas att svara för utredning och ansiikan i ärenden 

om vård enligt L V\1 (ses. 11 ). föresl:lr utskottet mindre iindringar i \'issa 

andra bestiimmclser i L VM som stiir i samband med föranstaltandet om 

vard. 

15 * har fött en delvis annan formulering än den som föreslås i 

propositionen. Ni1gon saklig iindring jiimfört med propositionens förslag är 

inte avsedd. 

25 * första stycket i lagförslaget rör befogenheten att besluta om 

liikarundersiikning under utredningen. Denna befogenhet, liksom riitten 

enligt andra stycket att p{1kalla bitriide av polismyndighet för att instiilla den 

enskilde till undersökningen, bör s[tledcs avse liinsstyrelsen och inte 

socialnämnden. Härvid förfaller elen i propositionen föreslagna ändringen i 

47 * socialtjänstlagen. inncbiirandc att bl. a. beslut att p{1kalla biträde :1v 

polisen för att genomföra liikarundcrsiikning inte skulle fä delegeras. 

Utskottet finner ingen anledning att för den korta övergängstid som 

socialniimnden nu kommer :r:t handliigga dessa friigor ta upp n{1gon 

motsvarande bestämmelse om d,~fegationsförbud. siirskilt som det inte heller 

enligt propositionen möter hinder att delegera beslut att begära hjälp av 

polisen enligt 26 ~. Niir liinsstyrclsen tar över dessa frågor kommer den 

interna arbetsordningen där att bli avgörande för pä vilkcn niv~i s[1dana beslut 

hör fattas. 

26 §i lagförslaget rör rätten att p[1kalla bitriide av polismyndighet dels för 

att genomföra beslut om vård eller omhänclertaganclc. dels för att efterforska 

den som avvikit från en vtmlinstitution m. m. Även dessa befogenheter 

tillkommer till en del socialnämnden. varför viss justering av bestämmelsen 

biir göras. Det har i det sammanhanget ansetts liimpligt att omformulera 

bestiimmclsen i syfte att klarliigga att socialniimnden inte har att ta befattning 

med t\'ångsåtgiircler under v[irdliden. Sedan intagning skett pi1 en viirdinsti

tution bör institutionen ensam S\'ara för vilrdens genomförande. Som en följd 

av att socialniimndcn iir skyldig att föranstalta om verkstiillighet av beslut om 

värd eller omhändertagande (6 §resp. 12 *l bör emellertid socialnämnden 

kunna begiira hjiilp frim polisen för att instiilla en missbrukare vid den 
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v[mlinstitution där intagning skall ske. Diircftcr tar institutionen iiver 

ansvaret för alla dylika t1tgiirder. Med hiinsyn till att riitten kan besluta om 

omedelbart omhändertagande i vissa fall (8 ~ andra stycket) samt om 

omedelbar verkstiillighct av beslut om vård (28 * tredje stycket) har iivcn 

rätten tillagts möjlighet att pf1kalla biträde av polisen för att instiilla en 

missbrukare vid elen ansvariga vårdinstitutionen. 

Biträde av polismyndigho:t enligt första stycket avser inte iiwrföring till 

sjukhus. Det ankommer pt1 institutionen att efter samdd med sjukhuset ta 

ställning till frt1gan om den inledande viirdcn. 

I det sammanhanget bör anmärkas att polisens histiind inte för användas 

för att med vt1ld föra nägon till sjukhus mot hans vilja eller :\terföra honom till 

sjukhuset om han avvikit diirifr:ln (jfr ovan s. 19). En sådan tvfogsmöjlighet 

vore i princip meningslös niir det giilkr att berL'da n;lgon V<lrd enligt 

sjukvt1rdslagcn. S[1dan viird kan niimligen inte genomföras mot den enskildes 

vilja. Däremot möter inget hinder att anlita polismyndigheten för att förflytta 

en intagen som i och för sig g{1r med p:I sjukhusdrd. Skulle LSPV i ett visst 

fall vara tillämplig kan polishandräckning pf1kallas med stöd av den 

lagen. 

Utskottet vill dessutom rent allmiint framhålla att biträde av polismyndig

heten inte bör begiiras annat än då en åtgiird inte kan genomföras pf1 n{1got 

annat siitt. I normalfallet bör således socialniimndens eller vimlinstitutionens 

egen personal själv omhesiirja förflyttningar etc. Utskottet hiinvisar i övrigt 

till vad som anförs hiirom i propositionen (s. 102). 

30 *i lagförslaget reglerar skyldigheten att göra anmiilan om att n:°1gon iir i 

behov av värd enligt L VM. Som en följd av att liinsstyrelsen ges ansvaret för 

att utreda frägan om slidan viird bör anmiilan göras till liinsstyrelsen och inte 

till socialniimnden. Skulle liinsstyrelsen vid sin utredning finna att behovet av 

vård bör kunna tillgodoses redan enligt socialtjiinstlagen kan Sllcialniimndcn 

därefter ta över ärendet. Linsstyrclscn kan hiirvid med stiid av 1 kap. :'i * 
sekretesslagen ( 1980: 100) liimna socialniimnden de uppgifter som crford-

ras. 

Det bör framhf1llas att anmiilnings- och uppgiftsskyldighet enligt JO * 

omfattar även socialniirnnd. Detta iir sjiilvfallet en förutsiittning för att 

länsstyrelsen skall kunna utreda om det finns möjlighet att ge en missbrukare 

den vård eller behandling han behöver med stöd av socialtjiinstlagen. 

I det sammanhanget hör framhiHlas att en anmiilan fdn socialniimnden till 

länsstyrelsen inte förutsiittcr ett hL'Slut av niimndcn. L vrvt hindrar inte att 

vederbörande tjiinsteman sjiilv tar kontakt med liinsstyrelsen som ett led i 

handläggningen av det egna iircndet. Det ankommer s;llunda pii varje 

kommun att avgöra i vilken utstriickning och till vem s{1dana uppgifter biir 

delegeras (3 kap. 12 *andra stycket kommunallagen samt 38 *socialtjänst

lagen). Det framstlir emellertid som naturligt att ha någon form av 

delegationsmöjlighet för dessa ofta mycket bddskande fall. 
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Utskottet föreslf1r slutligen den iindringen jiimfrirt med propositionens 

förslag att beteckningen "statliga och kommunala myndigheter" iindras till 

endast "myndigheter"'. Genom denna formulering. som dessutom stär i 

bi"ittre iiverensstiimmelse med avfattningen av motsvarande bestämmelse i 

socialtjiinstlagen ( 71 ~). fiirtydl i gas att iiven de allmiinna försiikringskasspr

na 11111fattas av bestiimmclsen. 

31 *i lagförslaget inneh{dlcr regler om möjlighet att i vissa fall underl{tta 

;\tal för brott som n:'1gon begi'ttt innan han beretts viird med stöd av L V:vt eller 

under v{1rdtiden. '.\led hiinsyn till sambandet med de föreslagna ändringarna i 

brottsbalkens regler 0111 överliimnande till vitrd enligt L VM (se s. 36) 

föresli"tr utskottet att yttrande i i1talsfr{1gan skall avges av Hinsstyrelsen i stället 

för, s(1som enligt propositionen. av socialnämnden. 

33 * har kompletterats med en regel om vilken liinsstyrclsc som skall 

fullgöra uppgifter enligt L V\l. 

Ö1·crgå11gsbes1ii111111elsema har kompkttnats med en ny andra punkt, 

varigenom soeialniimnden åliig;~s att fram till den I januari 1984 fullgöra de 

uppgifter som L'nligt L VM annars skall ankomma på länsstyrelsen. Hiirvid 

föreskrivs i punkk'ns andra stycke att socialniimnden inte får delegera beslut 

0111 att ansöka om vård enligt I.VM. I det fall n;lgon är omedelbart 

omhiindertagen och det inte finns tid att avvakta nämndens beslut - ansökan 

skall ges in inom en vecka fr{rn det liinsriitten faststiillde beslutet om 

omhiindertagande - fttr dock ansökan göras av nii111ndens ordförande eller 

annan diirtill förordnad ledanwt. Detta iiverens~tiimmer i sak med proposi

tionens förslag sitvitt avser 47 ~ ~;oeia\tjånst\agen och 1 tl ~ L VM. Av allmänna 

fiirvaltningsriittsliga principer följer att nämndens eller ordförandens beslut 

att göra s{1dan ansökan inte torde kunna överklagas separat. 

Utskottet har diircmot inte funnit tillräcklig anledning att förbjuda 

delegation av beslut att begiira biträde av polisen för att inställa en 

missbrukare till liikarundersökning. Någon motsvarighet till propositionens 

förslag om möjlighet till ordförandebeslut i dessa fall (25 * andra stycket 

L V'.\1) erfordras diirför inte. 

Propositionens förslag till runkt 2 i övergtmgsbestiimmelserna, vilken 

motsvarar punkt 3 i utskottets fiirslag. har vidare omformulerats något i syfte 

att klargöra att 40 * tredje-sjiille stycket nykterhetsvårdslagen om styrelse 

och förest~lndarc m. m. vid de allmänna v{trdanstalterna skall tillämpas 

under 1982. Bestiimmelsen förutsiitts bli kompletterad genom av regeringen 

utfärdade verkstiillighetsföreskrifter. De erkiinda anstalter som har eller före 

1982 i1rs utg<ing far kommunal eller landstingskommunal huvudman och som 

tas upp i plan enligt 2.3 * soeialtjiinstlagcn blir emellertid att anse som sådana 

hem som avses i 11 * L VM. Denna övergiingsbestiimmelse berör då inte 

dem. 
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Ändringar i socialtjänstlagen 

Utskottets ställningstagande att länsstyrelsen och inte socialnämnden bör 

svara för utredning och ansökan om vård enligt L VM gör att propositionens 

förslag till ändring i 47 och 49 .li§ socialtjänstlagen förfaller. En mot 47 § 

svarande bestämmelse om förhud att delegera beslut att ansöka om vård 

enligt L VM under den övergångstid socialnämnden kommer att svara härför 

har tagits upp i punkt 2 av övergångsbestämmelserna till L VM. 

48 § socialtjänstlagen har setts över i vad gäller hänvisningen till 

föräldrabalkens bestämmelser. Den nya lydelsen överensstämmer med 

motsvarande nu gällande regel i 7 §tredje stycket barnavårdslagen. Även 

54 § socialtjiinstlagen har justerats i tekniskt avseende. 

Utskottets förslag till lydelse av 69 .~överensstämmer med propositionens 

förslag. Tillägget innebär att tystnadsplikt kommer att gälla även för dem 

som är verksamma vid privata vårdinstitutioner. För dem som iir anställda 

vid kommunala eller landstingskommunala hem gäller tystnadsplikt enligt 

sekretesslagen. 

71 § socialtjänstlagen innehåller f. n. regler om anmälningsskyldighet till 

skydd för barn och ungdom. Stadgandet saknar motsvarighet till den i 30 § 

tredje stycket L VM stadgade skyldigheten att liimna uppgifter som kan vara 

av betydelse för utredning enligt nämnda lag. 

De anmälningsskyldiga myndigheternas skyldighet att också lämna 

uppgifter till utredning enligt LVM motiveras i propositionen (s. 105) med 

att man velat klarlägga att sekretesslagstiftningen inte bör få lägga hinder i 

vägen för utredningen eller för ett nödvändigt samråd om alternativa 

vårdformer, eftervårdande insatser m. m. Intresset av att domstolen får ett 

riktigt och fullständigt beslutsunderlag måste i detta fall väga över intresset 

av att inte lämna ut uppgifter. Det vore enligt propositionen inte godtagbart 
från rättssäkerhetssynpunkt om beslut av så ingripande natur skulle grundas 

på lösa antaganden eller på en utredning som på grund av ofullständighet gav 

en missvisande bild av missbrukarens situation. 

Lagrådet anför i sin kommentar till den föreslagna 30 § L VM 

(prop. s. 118) att det med en föreskriven anmälningsplikt följer skyldighet att 

lämna uppgifter om det förhållande anmälningsplikten omfattar. Verkan blir 

därför att en bestämmelse om anmälningsplikt bryter genom sekretesskyddet 

på samma sätt som en regel om uppgiftsskyldighet. En annan fråga är enligt 

lagrådet om det anses lämpligt med överenstämmelse mellan området för 

anmälningsskyldigheten och området för uppgiftsskyldigheten. Om, som 

inte kan anses osannolikt, det stundom anses önskvärt att uppgiftsskyldighet 

gäller ett något vidare område än det anmälningsplikten avser, erfordras vid 

sidan om bestämmelsen om anmälningsplikten en regel om uppgiftsskyldig

heten. Lagrådet konstaterade vidare att den i 30 § tredje stycket upptagna 

regeln om uppgiftsskyldighet gäller alla uppgifter som kan vara av betydelse 

för utredning enligt L VM. En vidare skyldighet får enligt lagrådet anses följa 

3 Riksdagen 1981182. 12 sam/. Nr 22 
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av denna bestiimmclsc än av regeln om anmiilningsskyldighet i första stycket. 

Lagn\det niimncr som exempel att en skyddskonsulent. som sjiilv inte haft 

anledning att göra nägon anmiilrn, för en förfrägan med anledning av att man 

av andra skäl igångsatt en utredning enligt L VM. I ett sådant fall synes enligt 

lagrådet uppgiftsskyldighct för skyddskonsulenten inte följa av första stycket 

men väl av tredje stycket. Lagrådet hade ingen erinran mot bestiimmcl

sen. 

En av lagradets ledamöter ( regeringsr~1det Hilding) erinrade om att 

motsvarande bestämmelse i 71 *socialtjänstlagen, om anmiilningsskyldighet 

till skydd för barn och ungdom. saknar motsvarighet till den nu föreslagna 

uppgiftsskyldighctcn till utredning enligt L VM. Med hiinvisning till att 

uppgiftsskyldigheten inte syntes böra vara mindre omfattande när det giillcr 

barn och ungdom än när det gäller vuxna missbrukare förordade hon att 71 * 
socialtjiinstlagen iindras så att den bringas i överensstämmelse med 30 * 
tredje stycket L VM. 

Socialstyrelsen har vidare i skrivelse till utskottet framhållit att det iir av 

synnerligen stor vikt att socialniimnclcrna får fram ett fullständigt och riktigt 

beslutsunclcrlag när det gäller ut::cdningar till skydd för barn. Socialstyrelsen 

anser det därför angeHiget att det finns en uppgiftsskyldighet för myndigheter 

och andra som omfattas av anmälningsskyldigheten, även i de situationer det 

inte varit aktuellt att göra anmiEan i ärendet. Styrelsen föreslår en mot 30 * 
tredje stycket L VM svarande k·Jmplettering av 71 * socialtjänstlagen. 

Att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation för 

den v:'ird eller det skydd de behöver är en av socialtjiinstens viktigaste 

uppgifter. För att kunna fylla d~nna funktion måste självfallet socialn~imn

den ha möjlighet att utreda elen unges situation och hans behov av hjiilp. Ofta 

kommer socjalnämnden hiirvid att bli mycket beroende av i vilken 

utstriickning man kan fä uppgifter från andra myndigheter och befattnings

havare som kommit i kontakt rr.ed den unge och hans familj. Syftet med en 

sekretesslagstiftning på det sociala området är självfallet inte att hindra eller 

försvåra genomförandet av sådana utredningar. Att i 71 * socialtjänstlagen 

införa en mot 30 § tredje stycket L VM svarande bestämmelse om uppgifts

skyldighet till utredning om ett barns behov av skydd kan undanröja 

svarighetcr av detta slag. Det km även bidra till att domstolarna får bättre 

och mera fullstiindigt bcslutsundcrlag för ställningstaganden i mal om v{ml 

enligt L VU. Att sådana mål blir sa noggrant och allsidigt belysta som möjligt 

är självfallet angeliiget, såväl Min rättssäkerhetssynpunkt som av hänsyn till 

barnets anspråk på skydd. 

Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att riksdagen i detta 

sammanhang kompletterar 71 *socialtjänstlagen med en regel om uppgifts

plikt till utredning av en underårigs behov av skydd. Tillägget avser de enligt 

samma paragraf redan anmälningsskyldiga myndigheterna och befattnings

havarna. 
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Svenska kommunförbundet har vidare i skrivelse till utskottet påtalat att 

det på mimga håll råder ovisshet om hur man skall förfara med de sociala 

ccntralniimnder och distriktsnämndcr som inriittats med stöd av iildre 

lagstiftning fram till dess nya kommunala val förrättats (jfr 3 kap. 5 * första 

stycket kommunallagen). För att klargöra att de befintliga sociala central

nämnderna och distriktsniimnderna bör fortsätta att fungera som social

nämnd resp. social distriktsnämnd enligt den nya lagen föreslår utskottet 

tilliigg av en ny punkt 12 i övergångsbestämmelserna till socialtjänstlagen. För 

klarhetens skull kan tilläggas att bestämmelsen inte gäller eventuella utskott 

hos de befintliga nämnderna. Sådana utskott upphör vid den nya lagens 

ikraftträdande. Ingenting hindrar emellertid att socialnämnden utser nya 

utskott. 
Utskottets förslag till ändringar i socialtjänstlagen framgår av bila

ga 2. 

Ändringar i annan lagstiftning 

I propositionen föreslås ett tillägg till Il§ LVU i syfte att möjliggöra att 

socialnämndens ordförande eller annan därtill förordnad ledamot i bråd

skande fall kan fatta beslut om var ett barn som vårdas eller blivit 

omhändertaget enligt L VU skall vara placerat. Behovet av en sådan 

bestämmelse är föranlett av att det enligt 47 §socialtjänstlagen inte är tillåtet 

att delegera bl. a. beslut om var den unge skall vistas under vårdtiden. Detta 

är alltså något som nämnden skall avgöra. 

Det finns emellertid situationer då det inte är möjligt att avvakta att 

nämnden kan sammanträda och fatta beslut i frågan. Detta kan inträffa både 

i fall när ett barn måste omhändertas omedelbart - vilket kan beslutas av 

nämndens ordförande - och i fall när ett barn av ett eller annat skiil 

omedelbart måste flytta från det hem där det ursprungligen placerats. Lagen 

måste därför ge utrymme för ett snabbt beslut om var barnet då skall 

placeras. 

Utskottet ansluter sig till propositionens förslag om att för de fall 

nämndens beslut inte kan avvaktas öppna möjlighet för nämndens ordfö

rande eller eventuellt annan ledamot att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Kravet på att detta bara får ske när nämndens beslut inte kan avvaktas utgör 

emellertid en tillräcklig begränsning av denna befogenhet. Utskottet kan 

således inte se några fördelar med att såsom i propositionen därutöver 

förutsätta en allvarlig fara för den unges hälsa eller utveckling. Ett sådant 

villkor kan leda till svårigheter i tillämpningen bl. a. med hänsyn till att 

likartade farorckvisit redan finns i såväl 1 §som 6 § L VU. Det bör t. ex. alltid 

vara möjligt att besluta om placering av ett omhändertaget barn i samma 

utsträckning som man kunnat besluta om själva omhändertagandet. 

Det bör tilläggas att huvudregeln självfallet fortfarande är att hela 
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nämnden skall ta ställning till placeringsfrågorna om det finns möjlighet 

härtill. Byten av familjehem och andra förutsebara omplaceringar av barn 

hör sålunda inte genomföras med ordförandebeslut. 

Utskottet tillstyrker således propositionens förslag med den nu nämnda 

justeringen. Utskottets förslag framgår av bilaga 3. 

Utskottets ställningstagande att länsstyrelsen och inte socialnämnden skall 

svara för utredning och ansökan om vård enligt L VM föranleder vidare viss 

ändring av propositionsförsla~;en rörande 31 kap. 2 § brottsbalken och 

38 kap. 2 § brottsbalke11 jämte övergångsbestämmelser. r likhet med vad som 

föreslås beträffande själva L VM föreslår utskottet att man redan nu anger att 

uppgiften att föranstalta om vård enligt denna lag åvilar länsstyrelsen, medan 

det i övergångsbestämmelser föreskrivs att uppgifterna i fråga fram till den I 

januari 1984 skall fullgöras av socialnämnden. Utskottets förslag till 

ändringar i brottsbalken framgi\r av bilagorna 4 och 5. 

Övriga lagförslag tillstyrks med de formella ändringar som föranleds av 

utskottets förslag till ändrade övergångsbestämmelser för L VM. Beträffande 

den i propositionen föreslagna ändringen i brotts.skade/agen (1978:413) vill 

utskottet emellertid framhålla att skadeskyddet enligt förslaget inte gärna 

kan begränsas till en tid av fyra månader (jfr prop. s. 136). Det föreligger 

nämligen inget hinder för den so:n vårdas frivilligt i ett sådant hem som avses i 

11 * L VM att, om hans vårdbt:hov föranleder det, kvarstanna längre tid. 

Även den som vårdats viss tid enligt L VM kan kvarstanna frivilligt för 

ytterligare vård. Den föreslagna utformningen av 3 § brottsskadclagen 

strider dock inte häremot och kan därför godtas. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

I. heträffande frågan om avslag på propositio11 1981182:8 jiimte 

hegiiran om nytt förslag m. m. 

att riksdagen avslfi r motion 1981182:2, såvitt motionen hiinvi

sats till socialutskcittet. 

"' beträffande l//red11i11g och ansökan om l'llrd 

att riksdagen med anledning av propositionen, motion 1981/ 

82:27 yrkande 1 och motion 1981182:30 godkänner vad utskottet 

anfört. 

3. beträffande skydd,'/ för närstående 

att riksdagen med anledning av propositionen och med avslag 

på motion I 98 l/H2:26 och motion 1981/82:27 yrkande 3 

godkänner vad ut5kottet anfört. 

4. betriiffande missbruk under gral'iditet 

att riksdagen med anledning av propositionen och motion 

1981/82:25 godkiinner vad utskottet anfört. 
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5. beträffande preciserat vårdinnelzåll 

att riksdagen med anledning av propositionen och med avslag 

på motion 1981/82:31 yrkande 2 i motsvarande del godkänner 

vad utskottet anfört, 

6. beträffande inledande .1jukhuswlrd 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på 

motion 1981/82:27 yrkande 4 och motion 1981/82:31yrkande2 

i motsvarande del godkänner vad utskottet anfört. 

7. beträffande bestämmelse om rätt till ä11damålse11lig 1·ård 

att riksdagen med anledning av propositionen och med avslag 

på motion 1981/82:31 yrkande I godkänner vad utskottet 

anfört, 

8. beträffande vårdtidens längd 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag pa 

motion 1981/82:4 yrkande 1 i motsvarande del godkänner vad 

utskottet anfört, 

9. beträffande intagning e11ligt LSPV 

att riksdagen med avslag på motion 1981/82:27 yrkande 2 

godkänner vad utskottet anfört, 

10. beträffande vårdi11stitutioner med enskild huvudman 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag pa 

motion 1981/82:28 och motion 1981/82:29 godkänner vad 

utskottet anfört, 

11. beträffande tillsyn 

att riksdagen med avslag på motion 1981/82:31 yrkande 4 

godkänner vad utskottet anfört, 

12. beträffande giltighetstid för beslllf om vård 

att riksdagen med hifall till propositionen och med avslag på 

motion 1981/82:4 yrkande 1 i motsvarande del godkiinner vad 

utskottet anfört, 

13. beträffande verkställbarhet m· beslut 

att riksdagen med hifall till propositionen och med avslag p{1 

motion 1981182:4 yrkande 1 i motsvarande del godkänner vad 

utskottet anfört, 

14. beträffande uttrycket "missbrukare" i lagtexten 

att riksdagen med bifall till propositionen oc~ med avslag på 

motion 1981182:31 yrkande 3 godkänner vad utskottet 

anfört, 

15. att riksdagen antar 

a) i bilaga 1 framlagt förslag till lag om vård av missbrukare i 

vissa fall, 

b) i bilaga 2 framlagt förslag till lag om ändring i socialtjänst

lagen (1980:620). 
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c) i bilaga 4 framlagt förslag till lag om ändring i brottsbal

ken. 

cl) i hilaga 5 framlagt förslag till lag om ändring i lagen ( 1981 :29) 

om ändring i brottsbalken, 

e) i bilaga 10 framlagt förslag till lag om ändring i dclgivnings

lagen ( 1970:428). 

n i hilaga 14 framlagt förslag till lag om ändring i brottsska

delagen (1978:4131, 

16. att riksdagen antar 

a) i hilaga 3 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 

(1980:621) med särskilda hestämmclser om vård av unga, 

b) i bilaga 6 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 

(1981:231) om iindring i lagen (1981:23) om ändring i rätts

hjiilpslagen ( 1972:.i29), 

c) i bilaga 7 framla.~t förslag till lag om ändring i lagen ( 1981 :23) 

om ändring i rättshjiilpslagcn (1972:429). 

d) i bilaga 8 framlagt förslag till lag om ändring i lagen ( 1981 :32) 

om iindring i lagen (1944: 133) om kastrering, 

e) i f1ifaga 9 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 

(1981:229) om ändring i lagen (1981:33) om ändring i lagen 

( 1963: 197) om allmänt kriminalregister. 

f) i bilaga 11 framlagt förslag till lag om ändring i lagen 

(1973: 189) med särskilda hyresbestämmclser för vissa orter, 

g) i bilaga 12 framlagt förslag till lag om ändring lagen 

(1981:36) om ändring i datalagen (1973:289), 

h) i bilaga 13 frnmlagt förslag till lag om ändring lagen 

(1981:737) om ändring i krcditupplysningslagcn (1973:1173), 

i) i hilaga 15 framlagt förslag till lag om ändring i sekretesslagen 

( 1980: 100). 

Stockholm den 3 december 19fll 

Pä socialutskottets vägnar 

GÖRA:"J KARLSSON 

Närvarande: Giiran Karlsson (s), Gabriel Romanus (fp), Karl Leuchovius 
(m). John .lohnsson (s). Erik Larsson (c). Ivar Nordberg (s). Blenda 
Littmarck (m). Karin Israelsson (c), Anita Bråkenhiclm (m). Stig Alftin (s), 
Gunhild Bolander (c), Christer Eirdelt (fp). Maria Lagergren (s), Anita 
Persson (s) och Sverre Palm (s). 
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Reservationer 

Bknda Littmarck (m) har avgivit tn: reservationer. 

1. Utredning och ansökan om vård (mom. 2 i hemställan) 

Reservanten anser 

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 10 med orden 

"Utskottet konstaterar"' och slutar på s. 11 med ""bilaga /"" bort ha följande 

lydelse: 

Enighet torde r<'tda om att beslut enligt L V'.\1 om tvängsvård iir av sådan art 

att de av rättssiikcrhetsskäl bör prövas av länsrätt. Meningarna har däremot 

gatt starkt isär om vilket organ. socialniimnd eller länsstyrelse, som bör bära 

ansvaret för utredning och ansökan om åtgiird hos Hinsriitten. Frågan kräver 

diirför ingitcndc överväganden. 

Socialberedningen föreslog med abcropande av det synsätt. som enligt 

socialtjänstlagens mälsiittningsparagraf skall priigla socialtjänsten. nämligen 

människors sjiilvbcstiimmanderiitt och integritet. att ansvaret skulle läggas 

över p<'1 ett statligt organ, länsstyrels1:n. och inte bäras av socialnämnden. 

Denna har visserligen det primära ansvaret för att den enskilde missbrukaren 

far den hjiilp och vård som behövs för att komma ifrån missbruket. Men om 

niimnden skulle föra talan hos liinsrätten skulle det försvaga dess avsedda 

stiillning som serviceorgan. och människor med missbruksproblcm skulle 

inte med förtroende vända sig till nämnden utan i stället dölja sina problem. 

Vid utförande av talan skulle länsstyrelsen dock fä del av alla uppgifter hos 

nämnden, vilka kan vara av betydelse för utredningen. Men beredningen 

betonar att inte alla tidigare gjorda utredningar behöver göras om. Men 

länsstyrelsen skall ha att självständigt bedöma om ytterligare utredning 

behiivs, och dii införsk;iffa den eller. om skiilen inte räcker. avskriva iirendct. 

Siillan torde dock enligt beredningen anledning finnas att ifrågasiitta behovet 

av talan. när socialniimnd gjort anmälan. Beredningen tillägger att det även 

skulle vara en fördel att en !nyndighct. som inte tidigare sysslat med ett 

iirendc som socialnämnd handlagt, för göra en bedömning av vårdfrågan 

innan elen föreliiggs Hinsriitten. Samtidigt kan länsstyrelsen då bevaka att 

dylika iirenden handliiggs på ett enhetligt siitt ute i kommunerna. Vid 

remissen gick en stor majoritet bland myndigheterna t:mot tanken att 

överflytta ansvaret att föra talan till länsstyrelserna. Och regeringsproposi

tioncn innebiir att detta ansvar, åtminstone tills vidare, skall ävila social

nämnderna. 

Departementschcfcn tar sin utgångspunkt i att socialnämnden enligt 11 ~ 

socialtjiinstlagen uttryckligen ålagts att se till att den enskilde missbrukaren 

för den hjiilp eller vtird som behövs för att komma ifran misshrukt:t. Något 

undantag för den mest ingripande vårdinsatst:n - vård oberoende av 

samtycke·- görs inte, och socialnämnden har alltsa.detta ansvar, så länge det 
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inte uttryckligen lyfts hort gerni::n lag. Mot bakgrund av detta socialnämn

dens övergripande ansvar för nix\vändiga vihdåtgärder har socialministern 

velat se beredningens förslag närmast som en tanke att länsstyrelsen skulle 

som ett. om än mycket självstiindigt. allmänt ombud föra socialniimndens 

talan inför liinsriitten. Ett sådant resonemang hade stora förtjänster. 

Däremot kan invändas att det kommer att medföra en viss dubblering av 

utredningsarbctet och kräva ökadt: resurser hos länsstyrelserna. Varken den 

korta tiden innan L VM är avsedd att triida i kraft eller den ekonomiska 

situationen anser departcments•:hefen medge att man nu hygger upp en 

särskild organisation hos liinssty:·elserna för ändamålet. Ute i kommunerna 

finns redan kvalificerad och erfaren personal med vana vid ärenden av 

likartat slag. Socialministern har därför stannat vid att i L VM föreslii att 

socialnämnderna skall föra talan hos länsrätten men velat redovisa ständ

punkten som en i.ivergångslösning. Ett slutligt stiillningstagande kunde 

framdeles komma att göras i arn.lutning till socialberedningens uppföljning 

av LVM. 

1 två motioner-'-1981/82:27 av Olof Palme m. fl. (s) och 1981/82:.30av Lars 

Werner m. fl. (vpk) - har yrkat:' att ansvaret för utredning och ansökan i 

enlighet med soeialbert:dningens förslag skall läggas på länsstyrelsen. Utöver 

socialtjänstlagens allmänna inriktning har i förstnämnda motion även 

åbt:ropats angeliigcnheten av ett snabbt förfarande med hänsyn till att 

grunden för L VM-drd är misshrukarens vårdbehov. Möjligheterna att få till 

stånd en snabb intagning skulle :försämras, därför att om ansvaret läggs på 

socialtjänsten måste nämndsamrnanträde avvaktas. 

Vid ett principiellt ståndpunk':stagande till frågan om socialnämnd eller 

länsstyrelse bör föra talan hos lär.srätten i L VM-mål synes rimligt att. såsom 

departcmentschefcn gjort. ta utgångspunkten i socialniimndens övergripan

de ansvar för att den enskilde för den.hjälp och vård han behöver. även 

vården utan samtycke. Situationen är dt1 som regel den att nämnden i det 

enskilda fallet haft att pröva olika andra vårdmöjlighetcr enligt skilda lagar. 

friimst frivillig vård enligt socialtjänstlagen och sjukvårdslagen, därefter 

LSPV, eventuellt LVU m. m .. men till slut för att rädda missbrukaren funnit 

vård enligt L VM oundgänglig och det så snart som möjligt. När domstol då av 

riittssiikerhetsskäl skall pröva om förutsättningar för sådan tvångsvård 

föreligger. framstår det såsom en naturlig och närmast självklar arbetsuppgift 

för socialnämnden att framlägga utredningen och göra ansökan hos 

länsrätten. Att fråntas denna uppgift ter sig som en egendomlig deklassering 

av den sociala myndigheten. Mycket starka skäl hör krävas för att vidta en 

sådan åtgärd och så att siiga lägga in en extra prövning av talan hos en 

utomstående administrativ statlig myndighet. som gör hela förfarandet mera 

tungrott och opraktiskt. 

När man i de allmänna talesätten om principiella synpunkter och "synsätt 

på socialtjänsten", söker utfinna de verkliga skälen för inkopplingen av 

länsstyrelsen, blir man lätt tveks<rn. Man vill hos missbrukarklientclet skapa 
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förtroende för socialvården som ett rent serviceorgan, som arbetar endast 

med frivillighet och respekt för självbestämmande. Formellt skall d{1 

socialnämnden stå fri gentemot tvångsåtgiirder genom att ett statligt organ 

svarar för processen om tvångsåtgärderna för missbrukare. och socialnämn

den skall inte ens nämnas till namnet i 30 §om "myndigheters'" anmälnings

plikt. I sak torde dock missbrukaren snart få klart för sig, att det är 

socialnämnden som beslutat att hos länsstyrelsen anmäla behovet av 

tvångsåtgiirder och dit lämna alla uppgifter. som kan vara av betydelse i 

saken. Om detta psykologiska spel är kärnan i det hela. har det alltför mycket 

karaktär av kurragömmalek med verkligheten för att tjäna nägot till. 

Inkopplingen av länsstyrelsen som processorgan är en irrationell byråkra

tisk anordning. som tvivelsutan leder till en hel del dubbelarbete och 

betydande personalkostnader i onödan. Hos länsstyrelsen finns ju inget 

primiirt utredningsmatcrial och inget centralt socialregister för länets 

alkohol- och narkotikamissbrukare. Socialberedningens egna utsagor vittnar 

om att det sakliga behovet av länsstyrelsens granskning iir ganska ringa. Det 

borde enkelt kunna tillgodoses vid processen i länssriitten. Om man utgår 

ifrim att en domstol på ett tillfredsställande sätt kan svara för rättssäkcrhets

prövningen. får också de i övrigt anförda skälen för anordningen anses föga 

vägande. Att länsstyrelsen i samband med sin processuella uppgift i enskilda 

ärenden skulle kunna nämnvärt initiera en ökad jämnhet i de olika 

kommunernas användning av L VM-åtgärder är svårt att tro. Åberopandet av 

angelägenheten av snabb handläggning med hänsyn till missbrukarens akuta 

vårdbehov säsom skäl för länsstyrelsealternativet torde vara orealistiskt, 

eftersom den dubbla prövningen - först beslutet i socialnämnden att anmäla 

behovet av L VM-vård och att överlämna allt utredningsmaterial samt 

därefter länsstyrelsens granskning och eventuella kompletteringar av utred

ningen -som regel måste betyda en avsevärt ökad tidsutdräkt. som onekligen 

kan vara ödesdiger i en akut v{1rdsituation. 

Talet om risker för motsiittningar och svårigheter i klientens fortsatta 

samarbetsförhållande till nämnden. om den skulle föra processen. torde vara 

betydligt överdrivet och får kanske vägas mot de nackdelar. som länsstyrel

sealternativet kan leda till i form av bortfall av det stöd. som klienten tidigare 

fött friin socialnämnden. 

Vad här anförts leder enligt utskottets mening till slutsatsen att proposi

tionens förslag att socialnämnderna skall åläggas att föra talan vid länsrätten 

enligt L VM bör godtas avriksdagcn. Om i framtiden en omprövning av detta 

system skulle föranledas av en mera generell lösning inom socialvården. får 

detta upptas till bedömning med hänsyn till då föreliggande förutsättningar. 

En tanke som kan vara värd att pröva är anordnandet för liinsrättsmålen 

(även L VU-målen) av en gemensam process juridisk service. som kommun

erna i m{m av behov och efter eget bedömande kan anlita. 

Utskottet avstyrker på grund av det anförda bifall till de av Olof Palme 

m. fl. och Lars Werner m. fl. framlagd~1 motionerna. 
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dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 30 med "25 .f' 
och slutar p{1 s. 3 I med "brädskande fall" bort utgi1. 

dels att det ;1vsnitt i utskottets hetiinkande på s. 32 som börjar med "31 .~" 

och slutar med "diirför inte" bort utgå. 

dcls att utskottet under mom. 2 bort hemställa 

beträffande utredning och ansökan om wlrd 

att riksdagen med hifall till propositionen och med avslag pä 

motion 1981/82:27 yrkande 1 och motion 1981/82:30 godkänner 

vad utskottet anfört. 

2. Skyddet för närstående (mom. 3 i hemställan) 

Reservanten anser 

dels att det avsnitt i utskottets betiinkande som börjar på s. 14 med 

"Utskottet vill" och slutar pä s. 15 med "riksdagens åtgärd" bort ha följande 

lvdelse: 

Tilliimpningsområdet för den föreslagna L VM bestäms i hög grad av de 

s. k. specialindikationerna. som finns upptagna i 3 *· Där beskrivs de 

speciella situationer. som enligt lagen måste föreligga - utöver den grad av 

hemfallenhet åt missbruk och det trängande värdbehov som anges i 2 § - för 

att tvångsvärd må beslutas. Specialindikationerna iir starkt inskränkta i 

förhållande till nykterhetsv{mlslagen, vilket i vissa hänseenden maste inge 

betänkligheter. 

Här må erinras om de specia1indikationer i gällande nykterhetsvårdslag 

( 15 \i). sum miiste anses viktigast för rättsskyddet. Dessa avser sildana fall. 

där den åt alkoholmissbruk' hemfallne till följd av sitt missbruk befinns: 

vara farlig för annans personliga säkerhet eller kroppsliga eller själsliga 

hälsa. eller 

utsiitta niigon. som han iir skyldig att försörja. för nöd eller uppenbar 

vanvård, eller 

föra ett fiir niirhoende eller andra grovt störande Icvnadssätt. 

Riskerna för att missbrukaren genom sina beteendeföriindringar skadar 

andra människor beaktas i den nu föreslagna 3 ~ b) endast i fall. där denna 

kan befaras komma att allvarligt skada någon närstående. Detta innebär ett 

starkt avsteg frim giillande nykkrhetsvårdslags reglering. 

Säsom departementschcfen anfört är naturligtvis det föreslagna rättsskyd

det för "niirst{1ende" i hög grad angeläget. Ett förebyggande skydd för 

familjeomgivningen är ju i främ~;ta rummet piikallat. eftersom hustru. barn 

och andra anhöriga till missbrukaren hör till de mest utsatta och oskyldiga 

offren för missbruket. Socialberedningens uppfattning att detta skydd endast 

skulle ha en temporiir motivering. nämligen i avvaktan pt1 att all misshandel 

pä privat omräde liiggs under al lmiint åtal. är diiremot inte acceptabel. En 

si1dan reform av iitalsriitten framstår som angelägen, men den gör ingalunda 

skyddet i L VM onödigt. 
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Emdlertid bör anmärkas att rättsskyddet för närstående i propositionen 

synes ha fött en olycklig formulering genom den tidigare hopkopplingen med 

risken för att missbrukaren skall skada sig själv allvarligt. Även i fråga om 

niirstaende förutsätts att "allvarlig skada" skall befaras. Graderingen 

"allvarlig". som tillkommit i departementsförslaget utan angiven motive

ring. leder gärna juristers tankar till grava tillstånd som allvarlig kroppsskada 

i brottsbalken. Detta kan uppenbarligen inte ha varit lagstiftarens mening. 

Även begreppet "skada" kan vara tveksamt i detta sammanhang. eftersom 

det av gammalt i samband med misshandelsbrott haft betydelsen av något 

mer eller mindre kvarstående. ett men eller en äkomma. och inte enbart 

till fogande av smärta. Enligt departementschefens motiv avses dock här även 

ni"irståendes lidanden genom t. ex. ett hotfullt, pockande eller hänsynslöst 

uppträdande från missbrukarens sida. 

Den föreslagna inskränkningen i detta rättsskydd till att avse endast 

närstäende har av socialberedningen motiverats i en enda mening: "Utom

staende som hotas av en missbrukare kan fä tillräckligt skydd genom 

brottsbalkens regler. .. Uttalandet kunde knappast ha varit mera verklighets

friimmande för att beskriva hur många människor upplever alkohol- och 

narkotikamissbrukarna i dagens samhälle. 

Vid remissbehandlingen av socialberedningens förslag har också denna 

uppfattning mötts av starka betänkligheter. framför allt från domstolar och 

från riksåklagaren. Den senare har starkt understrukit behovet av stadgan

den i L VM. som motsvarar de i nykterhetsvårdslagen och den fortfarande 

gällande LSPV förekommande. Brottsförebyggande rådet och Nykterhets

rörelsens landsförbund har samma uppfattning. 

Trots att ett enhälligt lagråd vid sin granskning angivit att rättsskyddet i 

L VM bör vidgas till att gälla även andra än "närstående'' har propositionen 

fastslagit den i socialberedningen föreslagna inskränkningen. 

I motion 1981182:26 har Anita Bråkenhiclm (m) vänt sig mot det 

egendomliga i att inskränka möjligheterna för ingripande till fall där 

niirstående utsiitts för fara. Det avgörande borde i stället vara vårdsynen att 

vMdshandlingar kan anses utgöra tillriickligt allvarliga symtom pi't ett genom 

missbruket förändrat beteende för att i sig utgöra indikation för omhiinder

tagande och vård. På grund härav har i motionen yrkats att specialindika

tionen i 3 ~ b) skall vidgas att omfatta fara för skada även på utomstående 

tredje man. 

Utskottet anser att den av motionären angivna vårdsynen är betydelsefull 

för utformningen av LVM. Det avgörande för specialindikationen bör då 

vara framträdandet av missbrukssymtom i form av brutalisering och 

beniigenhet för våldshandlingar. oavsett vem de riktar sig mot. Att de riktar 

sig mot tredje man kan rimligtvis inte anses som ett hinder för att indicera 

tv{mgsvitrd. Riittsskyddssynpunkten sammanfaller sålunda här med vård

aspekten. 

Att begr~insa rättsskyddet till att endast avse närstående skulle enligt 
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utskottets mening inncbd.ra en betydande förskjutning i balansen av 

riittssäkerheten mellan grova mi;;sbrukare och andra medborgare. till de 

senares nackdel. för missbrukarna skulle det samtidigt föranleda ökad 

användning av brottsbalkens tvångsvård, som för dem vid fullbordat brott 

vanligen skulle bli st~iingare och framför allt mindre adekvat än tvångsvilrden 

enligt L VM. Säkert är att i den mån en vårdlag är ägnad att förhindra en 

missbrukare frän att i påverkat tillstånd begå vettlösa gärningar, så står den 

lagen på sikt långt mer i missbrukarens eget intresse än den lag som hårt 

straffar hans gärningar efteråt. 

I enlighet med vad som ovan anförts anser utskottet att ett upphävande av 

nyktcrhetsv:hdslagcn förutsätter 1tt kärnan i det rättsskydd för tredje man 

som denna innehftllcr. bör överföras till LVM. 

Utskottet tillstyrker således motion 1981/82:26. Motion 1981/82:27 yrkan

de 3 avstyrks. 

dels att utskottL't under mom. ) bort hemstiilla 

3. beträffande skyddet /nr närstående 

att riksdagen med anledning av propositionen. med bifall till 

motion J 981/82 :26 och med avslag på motion 1981182: 27 

yrkande 3 godkänner vad utskottet anfört. 

3. Lagförslagen (mom. 15 i hemställan) 

Reservanten anser - under förutsättning av bifall till reservationerna I och 

2 - att utskottet under mom. 15 )ort hemställa 

15. att riksdagen antar 

a) i bilaga I framlagt förslag till lag om vård av missbrukare i 

vissa fall med följande·ändringar, nämligen 

dels att 3 och 8 ~* erhåller följande såsom reservantens förslag 

betecknade lydelse: 

Utskollets förslag 

3 *· I fall som avses i 2 * för vård 
beslutas om den enskilde 

a. till följd av missbruket utsätter 
sin fysiska eller psykiska hälsa för 
allvarlig fara eller 

b. till följd av missbruket kan 
befaras komma att allvarligt skadit 
sig själv eller någon närstående. 

Reservantens förslag 

3 *. I fall som avses i 2 * får vård 
beslutas om den enskilde 

a. till följd av missbruket utsätter 
sin fysiska eller psykiska hälsa för 
allvarlig fara eller 

b. till följd av missbruket kan 
befaras komma att allvarligt skada 
sig själv eller någon annan. 
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Utskottets förslag 

8 §. Polismyndigheten får omhän
derta en missbrukare omedelbart 
om 

1. det är sannolikt att han kan 
beredas vård med stöd av denna lag 
och 

2. rättens beslut om vård inte kan 
avvaktas på grund av att han kan 
antas få sitt hälsotillstånd allvarligt 
försämrat om han inte för omedel
bar vård, eller på grund av att det 
föreligger en överhängande risk för 
att han till följd av sitt tillstand 
kommer att allvarligt skada sig själv 
eller någon närstående. 

Sedan liimstyrelsen har ansökt om 
vård med stöd av lagen kan även 
rätten besluta om omedelbart om
händertagande av missbrukaren. 
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Reservantens förslag 

8 §. Polismyndigheten för omhän
derta en missbrukare omedelbart 
om 

1. det är sannolikt att han kan 
beredas vård med stöd av denna lag 
och 

2. rättens beslut om v{1Tcl inte kan 
avvaktas på grund av att han kan 
antas få sitt hälsotillstancl allvarligt 
försämrat om han inte för omedel
bar vård, eller på grund av att det 
föreligger en överhängande risk för 
att han till följd av sitt tillstånd 
kommer att allvarligt skada sig sjiilv 
eller någon annan. 

Sedan socialnämnden har ansökt 
om vård med stöd av lagen kan även 
rätten besluta om omedelbart om
hiinclcrtagande av missbrukaren. 

dels att 5, 9, JO, 25, 30. 31 och 33 §§ erhåller elen lydelse som 

föreslås i propositionen. 

dels att p. 2 i övergångsbestämmelserna utgår och att p. 3-5 

betecknas p. 2-4, 

b) i bilaga 2 framlagt forslag till lag om ändring i socialtjänst

lagen ( 1980:620) med följande ändringar. nämligen 

dels att 47 och 49 §§ socialtjänstlagen erhåller ny lydelse 

enlighet med vad som föreslås i propositionen. 

dels att ingressen till lagförslaget ändras i enlighet hiirmed, 

cl i propositionen (s. 12) framlagt förslag till lag om ändring i 

brottsbalken. 

d) i propositionen (s. 13) framlagt förslag till lag om ändring i 

lagen ( 1981 :29) om ändring i brottsbalken. 

c) i hilaga /0 framlagt förslag till lag om ändring i delgivnings

lagen ( 1970:428) med elen ändringen att i övergångsbestiimmel

serna orden "punkten r ersätts med orden "punkten 2", 

f) i hilaga /../ framlagt förslag till lag om ändring i brottsska

delagen ( 1978:413) med den ändringen att i övergångsbestäm

melserna orden "punkten r ersätts med orden "punkten 
.., .. 
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Särskilt yttrande 

betriiffande utredning och ansökan om vård av Karin Israelsson (c) och 

Gunhild Bolander (c). som anfört: 

Socialutskottet har beslutat framlägga ett förslag om vård av missbrukare i 

vissa fall. Den enighet som trots olika synsätt uppnåtts har inneburit att en 

samman jämkning av grunduppfattningarna har måst ske. Värdet av enighet i 

huvudlinjen i lagförslaget har emellertid ansetts motivera detta. 

Enligt var mening kan det förfaringssätt som innebär att utredning och 

ansökan om vård skall åvila liinsstyrdsen ge upphov till onödig byråkrati och 

ett utdraget handläggningsförfarande. Länsstyrelsen torde i huvudsak få 
grunda sin uppfattning på det faktaunderlag som socialnämnden tillhanda

h:'1llcr. 

Enligt vår mening borde soei.alnämnden. som väl kiinner missbrukarens 

problem. kunna besluta om viird enligt lagen. Detta beslut skulle sedan 

kunna fastställas av länsrätten. som då fick pröva de rättsliga förutsättning

arna för beslutet. Detta bör enligt vår mening ge fullgod rättssäkerhet och 

innebiir dessutom att socialniir1nden fär uppfylla det yttersta ansvar som 

tillkommer kommunen enligt sJCialtjänstlagen. 

Socialberedningen följer fort>ättningsvis lagens tillämpning och kan med 

stöd av därvid vunna erfarenhetc~r finna att de av oss framförda synpunkterna 

är de som bäst gagnar missbruksvården. 

Med detta vill vi markera vår grundinställning i det här berörda 

avsnittet. 
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Rilaga I 

A ,. utskottet framlagt förslag till lag om vård av missbrukare i \'issa 
fall 

Förslag till 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

Härigenom föreskrivs följande. 

Allmänna riktlinjer för vården 

l § De i 1 § socialtjiinstlagen ( l 980:620) angivna m{1lcn för samhiillets 
socialtjänst skall vara viiglcdande för all v?ml som syftar till att hjiilpa 
enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol eller narkotika. 
Varden skall bygga på respekt för den enskildes sjiilvbestiimmanderätt och 
integritet och skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i 
samverkan med den enskilde. 

Beredande av vård 

2 § Om någon till följd av fortg{1ende missbruk av alkohol eller narkotika iir i 
triingande behov av vf1rd för att komma ifrån sitt missbruk och vårelbehovet 
inte kan tillgodoses enligt socialtjiinstlagen ( 1980:620) eller annan lag. kan 
han oberoende av eget samtycke beredas vård enligt denna lag. förutsatt att 
också nf1gon av de situationer som beskrivs i 3 § föreligger. 

3 § I fall som avses i 2 ~ får vård beslutas om den enskilde 
a. till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hiilsa för 

allvarlig fara eller 
b. till följd a\' missbruket kan befaras komma att allvarligt skada sig själv 

eller någon niirstfiende. 

4 § Länsriitten beslutar om beredande av vård med stöd av denna lag. 

5 § Länsstyrelsen utreder om det finns skäl att bereda någon värd enligt 
denna lag. Anses sädana skäl föreligga. skall /iinsstyrelsen ansiika om 
vard. 

Ansökan skall innehi\lla en redogörelse för missbrukarens förhiHlanden 
och för tidigare vidtagna [1tgärder. Ansökan skall också ange den v{1rd som 
/iinsstyrc/scn anser behövlig. var vården bör påbörjas och i vilket hem 
intagning kan ske. 

I målet skall förebringas läkarintyg som anger missbrukarens aktuella 
hälsotillstånd. Om inte synnerligt hinder möter. skall lämstyre/sen foga 
sådant intyg vid ansökan. 

6 § Socialnämnden föranstaltar om verkställighet av riittens beslut om 
v{ml. 

Om v{1rden inte har påbörjats inom två veckor från den dag då rättens 
beslut vann laga kraft upphör beslutet att gälla. 
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7 § Vf1rd med stöd av denna lar skall upphöra så snart syftet med vården iir 
uppn:'1tt och senast två mänadcr efter det att vården päbörjades, om inte 
beslut dessförinnan har meddelats om förlängning enligt 16 §. V{1rden 
upphör genom beslut om utskrivning enligt 13 §. 

Omedelbart omhändertagande 

8 § Polismyndigheten får omh{nderta en missbrukare omedelbart om 
l. det är sannolikt att han kan beredas vård med stöd av denna lag 

och 
2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han kan antas fä 

sitt hiilsotillstånd allvarligt försiimrat om han inte får omedelbar vård, eller 
på grund av att det föreligger en överhängande risk för att han till följd av sitt 
tillstånd kommer att allvarligt ~;kada sig själv eller någon närstående. 

Sedan länsstyrelsen har ansökt om vård med stöd av lagen kan även rätten 
besluta om omedelbart omhändertagande av missbrukaren. 

9 § Polismyndigheter. skall genast underställa liinsrätten beslutet om ome
delbart omhändertagande samt underrätta länsstyrelsen och socialnämnden 
om beslutet. 

Riitten skall sa snart det kan ske och senast inom fyra dagar friln det att 
beslutet understiilldes rätten p1öva om omhändertagandet skall besta. Om 
det inte finns skäl för omh~ndertagandc skall rätten genast upphiiva 
beslutet. 

Har polismyndigheten beslutat om omedelbart omhändertagande efter det 
att länsstyrelsen har ansökt om vård, skall beslutet underställas den rätt som 
prövar fragan om vård. Härvid gäller bestämmelserna i andra stycket. 

IO § Om någon iir omhändertagen enligt 8 § första stycket skall ansökan 
enligt 5 § ha kommit in till länsrättcn inom en vecka från det länsriitten 
meddelade beslut att omhiindertagandet skall bestå. Görs inte ansökan inom 
denna tid skall liinsrätten upphiiva beslutet om omhändertagande. 

Beslut om omhändertagande skall ocksi1 upphiivas om ansökan om vi1rd 
avslås eller den omhändertagn~ häktas. 

Vården 

11 § Vård med stöd av denna lag lämnas genom hem som drivs av 
landstingskommuner eller kommuner och som enligt den plan som anges i 
23 § socialtjiinstlagen ( 1980:621)) är särskilt avsedda att kunna lämna v{ml 
enligt denna lag. Ett sådant hem skall stå under ledning av en styrelse. 

Landstingskommunen eller kommunen kan antingen utse en siirskild 
styrelse eller uppdra åt någon ~nmm nämnd att vara styrelse. Två eller flera 
hem kan ha en gemensam styrelse. 

I fråga om särskild styrelse tilliimpas 3 kap. 2-12 §§ kommunallagen 
( 1977: 179) på motsvarande sätt. Landstinget eller kommunfullmäktige får 
besluta att iii·en annan än ledamot eller suppleant i styrelsen får niirrnra 1·id 
styrelsrns sammantriidm och delta i Öl"l'rliiggningama mcn ej i hcslwen samt få 
sin mening antecknad i protokollet. 

Styrelsen förestilr vården vid hemmet i den mån uppgiften inte har 
överlfitits p{1 en särskild föreshndare. 
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12 § Värden skall inledas p{1 sjukhus om det anses Uimpligt med h:insyn till 
den planerade varden i övrigt och förutsiittningar för sjukhusviml iir 
uppfyllda. Om nägon under viircltiden hchlin:!r sjukviird som inte kan ges 
genom hemmets försorg skall värden fortsätta p[1 sjukhus. 

Den som iir omhiindertagen enligt 8 *skall utan dröjsmiil beredas v[1rd i ett 
sådant hem som avses i 11 §eller. i fall som avses i forsla stycket. pli sjukhus. 
Det åligger socialnämnden att föranstalta om sf1dan \-;"ml sedan polism~·n
digheten har anmält omhiindertagandet. 

13 § Om intagning i och om utskrivning frän s[1dana hem som avses i 11 § 

beslutar den som förestår vården vid hemmet. 
Den som förestår vården vid hemmet för också heslutll att en intagen skall 

flyttas till ett annat motsvarande hem om detta anses lämpligt fdtn 
vårdsynpunkt och den som förestår vården vid det andra hemmet samtycker 
till överflyttningen. 

Den som förestitr vinden vid hemmet skall fortlöpande hi\lla socialniimn
den underrättad om utfallet av v:'trdcn och samrfala med soeialniimndcn i alla 
frågor av vikt. Före överflyttning till ett annat hem och före utskrivning skall 
samråd alltid ske. 

14 § Beträffande vårdens innchiill och utformning giillcr bestiimmelserna i 
socialtjänstlagen ( 1980:620) om inte annat anges i denna lag. 

Socialnämnden skall tillsammans med den som förestt1r vf1rden vid 
hemmet och den intagne förbereda stöd- och hjiilpinsalser för tiden dtl'r 
utskrivningen från hemmet. S~ldana insatser skall främst inriktas pi"i att 
tillgodose den intagnes behov av bostad. arbete eller utbildning. Socialniimn
den skall utse en befattningshavare hos nämnden att svara för kontakterna 
med den intagne. 

15 § Den som vårdas med stöd av denna lag bör. så snart det kan ske med 
hänsyn till den planerade vården. beredas tillfälle att liimna det hem l'llri han 
i111agits enligt 13 *för att på försök vårdas i annan form eller vistas i eget 
hem. 

16 § Vårettiden fär förlängas med högst tv{1 månader om den intagne till följd 
av sitt hiilsotillstånd hchöver ytterligare vitrd eller om det finns andra 
synnerliga skäl för förlängning. 

Beslut om förlängning meddelas av hemmets styrelse. Rätten att besluta 
får inte delegeras. 

Särskilda befogenheter 

17 § Den som iir omhändertagen eller intagen för v{mi med stöd av denna lag 
i ett si\Llant hem som avses i 11 * fi"lr inte inneha alkohnlhal!iga dryckn eller 
andra berusningsmedeL injektinnssprutor eller kanyler eller ni1µ01 annat 
som kan vara till men för \'ltrden eller ordningen \'id hemmet. P{11riitlas sadan 
egendom får den omhiindertas. · 

Den som iir omhändertagen eller intagen för vitrd för kroppsvisiteras. niir 
han kommer till hemmet. för kontroll av att han inte hiir pä sig n;\got som han 
inte får inneha där. Detsamma giiller om det under vistelsen i hemmet 
uppkommer misstanke att sådan egendom skall pi1triitlas hos honom. 

4 Riksdagen !98Ji82. 12 sam/. Nr 22 
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Vid visitering skall iakttas all den hiinsyn som omstiindighckrna medger. 
Om möjligt skall ett vittne niirvara. 

Bcstiimmelscrna i första-tredje styckena skall giilla för alla som drdas vid 
ett sädant hem som avses i 11 * om det iir nödvändigt för att genomföra 
vf1rden och uppriitthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, efter 
regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det. 

18 § För omhändertagna och vårdtagare som behöver stå under särskilt 
noggrann tillsyn skall finnas hem som är anpassade för sådan tillsyn. 
Regeringen eller, efter regerin.~ens bemyndigande. socialstyrelsen beslutar 
vilka hem som skall anses som hem för sådan särskild tillsyn. 

19 * Den som p~1 grund av ett beslut om omhiindcrtagande eller vård enligt 
denna lag vistas i ett s:ldant hem som avses i 18 * får hindras att lämna 
hemmet och i övrigt underkastas den begriinsning av rörelsefriheten som är 
nödvändig för att vården skal. kunna genomföras. Hans rörelsefrihet får 
ocksa inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller till 
personalens siikerhet. 

20 § Försändelser till elen. som på grund av ett beslut om omhiindertagande 
eller vård enligt denna lag vi~;tas i ett sådant hem som avses i 18 *, får 
kontrolleras om det behövs med hiinsyn till ordningen vid hemmet eller till 
den intagnes siirskilda förh[1llanden. Om en ankommande försändelse 
innehåller egendom som inte fttr innehas enligt 17 * får den omhändertas. 

Målens handläggning 

21 § Mål enligt denna lag skall prövas skyndsamt. 
I m;!l om beredande av drd, där missbrukaren är omhändertagen enligt 

8 *. skall länsrätten företa målc·: till avgörande inom en vecka fran elen dag då 
ansökan om värd kom in eller, i fall som avses i 9 * tredje stycket, fr{m den 
dag då understiillningcn skedde. Länsrätten får förlänga denna tid om det 
behövs ytterligare utredning ella om n{1gon annan särskild omstiindighet gör 
det nödvändigt. Ett överklagat beslut om förlängning av vårcltidcn skall av 
länsrätten företas till avgörande inom en vecka från elen dag dä besvären kom 
tn. 

22 § I mål om beredande av vård med stöd av denna lag skall Hinsrätten och 
kammarriittcn hålla muntlig förhandling om detta inte är uppenbart 
obehövligt. I andra mål prövar riitten om det finns skäl att hålla muntlig 
förhandling. 

Om någon part begär muntlig förhandling skall sådan hållas. Parterna skall 
upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling. 

Om en enskild part, som har kallats vid vite att inställa sig personligen till 
en förhandling, uteblir får rätten förordna att han skall hämtas till rätten 
antingen omedelbart eller till en senare dag. 

23 ~ I mi'!l och iircnden enligt d~nna lag för delgivning med den enskilde inte 
ske med tilliimpning av 12 eller 15 * dclgivningslagen ( 1970:428). 

24 § Om offentligt bitriidc och annan riittshjälp i mål och iirenclen enligt 
denna lag finns bestiimmclser i riittshjiilpslagen ( 1972:429). 
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Övriga bestämmelser 

25 * 1 lar fr[1ga uprkommit om att n{1gon skall beredas värd med stöd av 
denna lag skall lämstyrelsen besluta om liikarundcrsökning samt utse Wkarc 
för undersökningen. Om liinsstyrelsrns ansökan om vård inte innehåller 
läkarintyg fär rätten själv föranstalta om läkarundersökning. 

Polismyndigheten skall p{1 begäran av länsstyrelsen eller rätten liimna 
biträde för att inställa en missbrukare till en beslutad läkarundersökning. 

26 * Polismyndigheten skall. pä hegäran 111· socialnämnd som har att 
föranstalta om 1·erkstiilliglze1 lll' etl /Jeslut 0111 i·ård eller omlziindertagande meci 
stöd m· denna lag eller m· riitt('n, lämna biträde för att instiilla den som a1'.H'S 
med besllllet rid det hem diir intagning skall ske. 

Ptl hegiiran m· den som förestår 1·ården rid etl sådant hem som arses i 11 ~ 
skall polismyndigheten lämna hiträde för all efterforska, hämta eller förflyt111 
någon som skall tas in i hemmet eller som värdas där med stiicl lll' denna 
lag. 

27 § Beslut av styrelsen vid ett hem som avses i 11 §eller av någon annan som 
förcstilr värden vid ett sadant hem får överklagas av den enskilde hos 
liinsrättcn genom besvär om beslutet avser överflyttning enligt 13 §. 

förlängning enligt 16 * eller avslag på bcgiiran om utskrivning. 
Andra beslut enligt denna lag av styrelsen eller av den som annars förcs!<'\r 

vården vid ett sådant hem som avses i 11 * får inte överklagas. 
Beslut om läkarundersökning enligt 25 * får inte överklagas. 

28 * Beslut om omhändertagande enligt 8 *gäller omedelbart. Besviir över 
rättens beslut om omhiindcrtagandc är ej inskränkt till viss tid. 

Beslut om överflyttning enligt 13 § andra stycket fär förordnas att gälla 
omedelbart om det behövs fr~m värdsynpunkt. Andra beslut av styrelsen eller 
någon annan som förestår vården vid ett sådant hem som avses i 11 § gäller 
omedelbart. 

Rätten får förordna att beslut som rätten har meddelat skall gälla 
omedelbart. 

29 * Vid handläggning i kammarriitt av andra mål enligt denna lag iin mål om 
omedclbart omhändertagande skall nämndemän ingå i riittcn. 

30 * Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med 
missbrukare är skyldiga att anmäla till liinsstyrelsm om de får kiinnedom om 
att n{1gon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag. Vad som nu har 
sagts skall dock inte gälla myndigheter inom hiilso- och sjukvården i vidare 
man iin som följer av andra stycket. 

En läkare som i sin verhamhet kommer i kontakt med en missbrukare som 
kan antas vara i behov av värd är skyldig att göra anmiilan till länsstyrelsen om 
inte den v{1rdbehövandc kan beredas tillfredsstiillande vård eller behandling 
genom liikarens försorg eller i övrigt inom sjukvården. 

Myndigheter som anges i första stycket är skyldiga att liimna länsstyrelsen 
alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning enligt denna lag. 

31 § Är nagon som har beretts vilrd med stöd av denna lag misstiinkt för 
brott, för vilket inte föreskrivs striingare straff än fängelse i ett år. samt har 
brottet begåtts innan vården påbörjades eller under vilrdtidcn och hör det 
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under allmiint ittal. skall äklagaren pröva om äta\ Himpligen hör ske. 
Styn:lsen för Jet hem där den misstiinkte vårdas eller, om vården har 
upphört. länsstyrelsen skall därvid höras om det inte är nhchövligt. 

32 * Har alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel omhänderta
gits enligt 17 eller 20 * eller har st1dana p{ttriiffats inom ett s;ldant hem som 
avses i 11 * utan att det finns n{tgon känd ägare till dem, skall den som 
förest{tr vården vid hemmet h\1 a förstöra eller försiilja egendomen enligt 
bestiimmL'lserna om heslagtagl.'n egendom i 2 * 1 första stycket lagen 
(1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. Belopp som 
erhålls vid försäljning tillfaller ~.taten. 

Detsamma skall giilla i fdga om injektionssprutor och kanyler. 

33 * :V1cd soeialniimndcn avses i denna lag socialnämnden i den kommun 
som enligt 3 * soeialtj:instlagen i'l980:620) har ansvaret för att den enskilde 
far det stöd och den hjälp som han behöver. Att överflyttning av ärenden till 
en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 72 * socialtjiinstla
gen. 

Afrd liinsstyrelsen ai·ses i denna lag liinsstrrelsen i det liin inom 1·ilkct den 
ansl'ariga kommunen är bcliige11. 

Beslut om viml enligt 4 § och i anledning av omhiindertagande enligt 8 ~ 
fattas av Hinsrätten i det län som anges i andra stycket. Oen liinsrätt som 
meddelade beslutet om vard he:,]utar ocks:'t i fn\gor som avses i 27 ~ första 
stvcket. 

l. Denna lag triider i kraft den 1 januari I 982. Att samtidigt lagen 
( 1954:579) om nykterhetsvtml upphör att gälla framgår av övergängshestäm
mclsL·rna till socialtjänstlagen (1980:620). 

2. Socialniimnden skall fram 1ill den I januari 1984 ji11lgöra uppgifter som 
enlig1 5, 25 och 31 -~* ankmnmcr på länsstyrelsen. Undi:rnlltdscr enlig1 Y * 
första stycket och 30 * skall under samma tid lämnas till socialniimnden. 

Uppdrag all hcs/11111 pä socialniimndcns 1·ägnar Jilr inte cll"se ansökan 0111 

1·ård enligt 5 *· Kan niimndens bes!llt att ansöka om vård inte meddelas inom 
den tid som fiircskri1·s i JO* första stycket jiir ansökan giiras m· ordförmzdrn 
eller någon 11nnw1 ledamot som nämnden har förordnat. Beslwet skall 
anmälas 1·id niimndens nästa sammanträde. 

3. Fram till den 1 januari 198.~- får vitrd enligt lagen beredas förutom i hem 
som avses i 11 ~ iiven i s[1dana hem som vid lagens ikraftträdande var 
allmiinna drdafötaltcr för alkoholmissbrukare enligt lagen ( 1954:579) om 
nykterhetsv;1rd. Diirrid tilliimpa.> hestiimmelscma i 40 * tredje-.1jiitte strckena 
lagen 0111 nykterhetsl'{/rd om .1tyrelse och föreståndare rid de allmiimw 
1·ärdanstaltema. 111. m. 

Beslut om rid 1·i!ken allmän 1·,/rdanstalt intagning skall ske fattas under år 
.I WC av socialstyrelsen. 

4. Den som vid utgången av år 1981 är intagen i en allmän vardanstalt med 
stöd av 18 eller 55 ~ lagen ( 1954:579) om nykterhetsvård får beredas fortsatt 
drd enligt den nya lagen. Vården skall genast upphöra om inte styrelsen för 
vimlanstalten vid prövning sen.:ist två veckor efter ikraftträdandet finner 
sådana omstiindigheter föreligga som anges i 16 *. Vården för fortsätta högst 
tvii m~tnader efter lagens ikrafttr:idande. dock inte i niigot fall så länge att den 
enligt lagen om nykterhetsvård längsta medgivna vårdtiden överskrids. 

Är nägon vid utg[mgen av år 1981 tillfälligt omhändertagen enligt 21 * 
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lagen om nykterhetsvård, skall diirefter vad enligt den nya lagen gäller 
beträffande den som är omedelbart omhändertagen enligt 8 § tillämpas i 
fråga om honom. 

5. Om en ansökan om vård enligt 18 eller 55 § lagen (1954:579) om 
nykterhetsvård inte är slutligt avgjord vid utgången av år 1981 skall 
domstolen i stället pröva om förutsättningar för vård föreligger enligt den nya 
lagen. Talan för därvid även efter ikraftträdandet föras av den myndighet 
som har anhängiggjort ärendet även om myndigheten inte är behörig till det 
enligt denna lag. 
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Hilaga 2 

A" utskottet framlagt förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen 
(1980:620) 

Förslag till 
Lag om ändring i socialtjänstlagen ( 1980:620) 

Härigenom föreskrivs i fr[1ga om socialtj:instlagcn ( 19811:620) 
dels att 48. 54. 69 och 71 ~* safft punkten 5 i överg<'1ngsbcstii111111clserna till 

lagen skall ha nedan angirna lyt'.else. 
dl'ls att i övergi\ngsbcstiimmcls,:rna skall införas en ny punkt. 12. av nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelsl' 

Uppdrag att besluta p{1 sol'ial
niimndcns viignar för när det giiller 
föriildrabalken avse endast uppgifter 
som anges i följande lagrum 

1 kap. 4 * föriildrabalkcn. 
2 kap. föräldrabalken. dock inte 

uppgifter l'nf(~t 7 § cfler bcsflll att inte 
pi/börja lllfl'dning eflcr att lägga ned 
en påbörjad lllrcdning enligt 9 §. 

3 kap. föriildrahalkcn. 
7 kap. 2 § och 7 § föriildrabal1m1, 

dock illle om m·talet innefattar åta
gamle att 11tge engångshl'lopp. samt 
11 § föräldrahalken. 

Utskottets förslag 

Uppdrag att besluta pi1 social
nämndens vägnar fär niir det giillcr 
födldrabalken avse endast uppgifter 
som anges i följande lagrum 

1 kap. 4 * föriildrabalken. 
2 kap. I . ./---0. 8 och 9 §!i fiiräldra

hafken, dock i111e hcj(Jgenhct enligt 
9 § att besluta att inte ptlhiirja utred
ning clla att liigga ned en pclhiirjad 
lllredning. 

3 kap. 5. 6 och 8 .~!i föräldrabal
ken, 

7 kap. 7. 11 och 14 §§ jåriildmbal
k('fl, dock inte beji1grnhct rnligt 7 !i 
att godkänna artal som inncfilllar 
åtagande att utgl' c•ngängsl>elopp. 

Uppdrag att besluta pä soci<.Inämndens viignar far inte heller omfatta 
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25. 27 eller 28 *denna lag 
eller att fullgöra vad som ankommer p{1 nämnden enligt 5 *lagen ( 1947:529) 
om allmiinna barnbidrag eller enligt 9 * lagen ( 1%4: 143) om bidragsför
skott. 

5H 
Om ett ärende hos socialniimnden 

avser myndighetsutövning mot en
skild. skall utan hinder av 2 * 2 
fiirvaltningslagen ( 1971 :29ll) föl jan
de bestämmelser i förvaltningslagen 
tillämpas 

14 * om parts rätt till insyn. 
J."i 9 om kommunikation. 
16 § om parts rätt att meddela sig 

muntligen. 

Om ett iirende hos socialniimnden 
avser myndighetsutö\'ning mot en
skild. skall utan hinder av 2 * 2 
förvaltningslagen ( 1971 :2LJO) följan
de bestiimmelser i förvaltningslagen 
tilliimpas 

14 * om parts riitt till insyn. 
15 * om kommunikation. 
16 * om parts riitt att meddela sig 

muntligen. 
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N11l'llrande lydelse 

17 * 0111 bcslutsmotivcring, 
19 * 0111 riittclsc av beslut, 
20 * om ansl'llr. 

Utskollets j'iirs/ag 

17 * om bcslutsmotivering. 
19 * om riittelse av beslut. 

55 

Bestiimmelserna i !.+och 15 ** förvaltningslagen giillcrdock inte uppgifter 
som rör n~lgon annan sökamk i ett iircndc om plats i förskola eller fri tidshem 
eller i servicehus eller om ni1gon annan liknande social tjänst. 

Vad som siigs i första stycket giillcr ocksi1 niir det iir frt1ga om en ansökan 
eller ett yttrande till en annan myndighet i ett mäl eller ärende soin rör 
myndighctsutövning mot enskild hos denna. 

69 * 
Vill en enskild pnson eller sammanslutning inrätta ett hem för v{ml eller 

boende. skall tillst:lnd sökas hos liinsstyrelsen. Ett s{1dant hem stftr under 
löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun diir hemmet iir bcliiget. 
Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet. 

Vad som siigs i första stycket giiller iiven hem som har inriittats for vfml 
under en begriinsad del av dygnet. 

Den so111 är eller har rnrit 1·erksam 
i ett st/dant hem som a1·scs i dcn11a 
paragraflär inte obehörige11 röja \'lid 
ha11 clän·icl har crji1rit om enskildas 
personliga förhållanden. 

Om enskilda v[mlhcm finns särskilda bestämmelser. 

71* 
Var och en som för kännedom om att en underårig misshandlas i hemmet 

eller annars behandlas där p{t ett sådant sätt att det är fara för hans hälsa eller 
utveckling bör anmiila detta till socialniimnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är 
anstiillda hos s{1dana myndigheter iir skyldiga att genast till socialniimnden 
anmäla om de i sin verksamhet för kännedom om något som kan innebära att 
socialniimnclen behöver ingripa till en undcrftrigs skydd. Detta gäller även 
läkare, lärare. sjuksköterskor och barnmorskor som inte har sådan 
anställning. 

Anmiilningsplikt gäller även för dem som iir verksamma inom kommunal 
familjerådgivning. om de i sin verksamhet fiir kiinnedom om att en umicriirig 
misshandlas i hemmet. 

Myndigheter och bifatt11i11gshal'a
re som anges i a11dra stycket är 
skyldiga att lämna socialniimnden 
alla uppgifter som kan l'llra av hety
delse för utredning av en underårigs 
heho1· av skvdd. 
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Nul'llrande lvdelse Utskottets förslag 

5. Av övergångsbestämmelser till lagen ( 1980:621) med särskilda bestäm
melser om vård av unga fram;~år att beslut om omhändertagande för 
samhällsvård enligt 29 * barnavårdslagen ( 1960:97) skall anses som beslut om 
vård med stöd av nämnda lag. 

Av samma övergångsbestämmel
ser framgår att även vissa andra 
beslut enligt barnavårdslagen kan 
bestå viss tid efter den nya lag,~ns 

ikraftträdande. 

Av samma övcrgangsbestämmel
ser samt m· öi·ergångsbcstiimmclser
na till lagen (1981:000) om l'ård m· 
missbrukare i l'issa fall framgår att 
även vissa andra beslut enligt barna
vårdslagen och e11ligt lage11 
(1954:579) om nykterhersi·ärd kan 
best:'t viss tid efter den nya lagens 
ikraftträdande. 

12. Sociala centralniim11der och 
sociala distriktsniim11dcr som inriit
tats med stöd a1· lage11 ( 1970:296) om 
social centra/nämnd m. m. skall fram 
till den 1 januari 1983 fullgöra de 
uppgifter som enligt dCI~ nya lage11 
ankommer på socialnämnd respekti
ve social distrik1sniim11d. 
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Bilaga 3 

Av utskottet framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1980:621 ) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1980:621) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga 

Härigenom föreskrivs att 11 * lagen ( 1980:621) med särskilda bestämmel
ser om vård av unga skall ha nedan angivna lydelse. 

Nm·arande lydelse Utskottets förslag 

11 ~ 
Niir ett beslut har fattats om omhiindertagande eller om vård enligt denna 

lag. bestämmer socialnämnden hur vården av den unge skall ordnas och var 
han skall vistas under vårdtiden. 

Nämnden för medge att den unge vistas i sitt eget hem. om detta kan antas 
vara bäst ägnat att främja värden av honom. Vård med stöd av denna lag skall 
dock alltid inledas utanför den unges eget hem. 

Kan nämndens beslut enligt fiirsta 
eller andra stycket inte av\'(/kfas. får 
beslut jättas 111· ordförandrn eller 
någon annan ledamot som nämnden 
har förordnat. Beslutet skall anmiilas 
vid niimndens niista samnwnträdc. 

Nämnden eller den ät vilken nämnden har uppdragit värden skall ha 
uppsikt över den unge och. i den män det behövs för att genomföra v{irden. 
bestämma om hans personliga förhållanden. 

S Rikstluge11 19/:i/IR:!.. 12 .111111/. Nr 22 
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Bilaga 4 

A \' utskottet framlagt förslag till lag om ändring i hrottsbalkcn 

Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Hiirigenom föreskrivs att i 31 kap. hrottsb~lkcn skall införas en ny 
paragraf. 2 * 1, av nedan angivna lydelse. 

N111·arm11/c lydelse Urskotrets fårs/ag 

31 kap. 
2~ 

Kan den so111 har begått e11 brouslig 
giiming hli fi"ire111ål fiir I' å r d 
l'n/igr lagen (/98/:000J 0111 
r är d 1i 1· 111isshr11 kar e i 1· is -
sa f a 11 filr riillcn örerliimna åt 
liinsstyrclsrn eller. i fråga om den 
som redan iir intagl'n i el/ hem där 
sådan 1·ård meddelas, ät s1yrelse11 fiir 
hemmer all f öransralta om behövlig 
rård. Innan riil/en beslutar om örer
liimnwule skall /iinsstyrelscn eller sty
rel.l"Cn höras. 

Ar för hrmtl't sradgat srrdngare 
srraff iin fiingelse i ert år, får överläm
nande enligt första stycke! ske cnda.1·1 
om der föreligger särskilda skiil. 

I. Denna lag träder i kraft den 1januari1982. Fram till den I januari 1984 

skall dock de uppgifter som ankommer pi'1 liinsstyrelsrn i stället fullgöras av 

socialniilnndcn. 

2. Vad i denna lag stadgas skall iiga tillämpning även pii gärning som har 

begåtts före ikraftträdandet. 

1 Förut1arande 2 * upphiivd genom Jl.'81:29. 

'f 

;· '::. 
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Bilaga 5 

Al' utskottet framlagt förslag till lag om ändring i lagen (1981:29) om 
ändring i brottsbalken 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981 :29) om ändring i brottsbalken 

Hiirigenom föreskrivs 
d('ls att J,<.: kap. 2 * brottsbalken i den lydelse paragrafrn har fött genom 

lagen (1981 :29) om ändring i hrnttsbalkcn skall ha nedan angirna lydelse. 
dels att till Ö\'ergiingsbestiimmelserna till lagen ( 1981 :29) om iindring i 

brottsbalken skall fogas en ny punkt. J. av nedan angivna lydelse. 

N11rara11dc ll'lielsc Utskollcts förslag 

.18 kap. 
,., s - ~ 

I [ar domstol Ö\'erliimnat nagon till 
v{ird innm socialtjänsten men finnes 
diirefter att värden ej kan genomfö
ras med den dömdes samtycke eller. 
vid prövning i därför stadgad ord
ning. att i lag angi\'na förutsiittningar 
hris!L'r för vilrd av det slag som 
socialniimnd i yttrande till domsto
len förklarat sig ämna anordna. äger 
efter ansiikan av åklagare den riitt 
som först dömt i målet undanröja 
förordnandet om överHimnande till 
viird och döma till annan pMöljd för 
brottet. 

Har domstol 111cd stiid a1· 31 kap. 
l * överlämnat n{1gon till viird inom 
socialtjiinstcn men finnes diircfter 
att viirden ej kan genomföras med 
den diimdes samtycke eller. vid 
prövning i därför stadgad ordning. 
att i lag angivna fiirutsiittningar bris
ter för viird av det slag som social
niimnd i yttrande till domstolen för-
klarat sig ämna anordna. iiger efter 
ansökan av åklagare den riitt som 
först dömt i mitlet u·ndanriija förord
nandet om iiverliimnande till v{ircl 
och döma till annan pMöljd för 
brottet. 

Vad nu har sagts giilla på mnr.1·1·a
rande sätt niir domstolrn har ö1·cr
lämnat någon tili 1"11rcl med sti.hl 111· 31 
kap. 2 .~och den 1·1/rd so111 lii11sstyrel
sen i yllrande till domstolen har 
förklarat sig ämna föranstalta 0111 
1·isar sig ime kunna anordnas. 

3. Vad i 38 kap. 2 .~andra stycket i 
dess nya lydelse sägs 0111 y1tra11dc m· 
länsstyrelsrn skall ä1·en a1·s1· y11m11de 
som före den I januari 198..f. m·gi1·its 
a1· socialnämnd. 
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llilaga 6 

I proposition 1981/82:8 fram lagt och av utskottet tillst~Tkt 
förslag till lag om ändring i lagen ( 1981 :2.'.\ l l om ändring i lagen 
(1981:23) om ändring i rättshjälpslagen ( 1972:4291 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981:2311 om ändring i lagen 0981:23) 
om ändring i rättshjälpslagen (1972:4291 

Härigenom föreskrivs att 41 * riittshjiilpslagen ( 1972:42lJ) i den l\ddse 

paragrafen har fatt genom lagen ( 1981 :231) om iindring i lagen ( l lJ81 :23 lom 

iindring i riittshjiilpslagen ( 1972:429) skall ha nedan angivna lydebe. 

Nuvarande lydelse FiircslagC'll lydcl.1e 

41 * 
Riittshjiilp genom offentligt htriide heviljas i m;'il eller iirende 

1. hos utskrivningsniimnd eller psykiatriska niimnden angi1ende intagning 

enligt 8 eller 9 *eller utskrivning enligt 16 eller 19 * lagen ( 1%'1:293) om 

beredande av sluten psykiatrisk viird i vissa fall, 

2. hos heslutsniimnd eller psvkatriska niimnden ang<knde inskri\'ning i 

eller utskrivning fr<'m vårdhem dlcr specialsjukhus enligt lagen (I %7:940) 

angående omsorger om vissa p~ykiskt utvecklingsstörda eller placering av 

särskolelev enligt 28 * samma k.g. 
3. angående beredande av vrml enligt lagen ( 1980:621) med siirskilda 

bestämmelser om vf1rd av unga eller omedelbart omhiindertagande enligt 6 * 
samma lag eller angi1endc upphörande av sihlan vtird enligt 5 * samma lag 

eller hos förvaltningsdomstol vid överklagande enligt 20 * första stycket l 

samma lag. 

4. angäende utvisning enligt 38. 43. 

47 eller 48 * utliinningslagen 

(1980:376) samt vid utredning hos 

polismyndighet niir fr:'1ga har upp

kommit om utvisning enligt angirna 

lagrum. 
5. angående avvisning enligt ut

länningslagen. dock ej hos polismyn

dighet. si\vida icke anledning förclig-

./. hos ji'irnt!t11i11gsd11111.110! llllgc)-

011!t hl'redancle a1· 1·cin/ enligr lagen 

I 198/:liOOJ 111111·i/rd111· 111i.1shrukare i 

1·issa .fi!ll. a11gcle11clc 11111eclelhc1rt 0111-

hc'imlcrrag1111de enligr 8 ~ eller rid 

1)1·crklaglllllle m· hes/ut 0111 fiirlii11-

g11i11g enligr /{) ~ .1am111a lag. 

5. ang{1ende utvisning enligt 38. 

43. 47 eller 48 * utliinningslagen 
( 1980:376) samt vid utredning hos 

polismyndighet niir fraga har upp

kommit om utvisning enligt angivna 

lagrum. 

6. angi1ende a\'visning t'nligt ut

liinningslagcn. dock ej hos polismyn

dighet. sf1vida icke anledning förelig-
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N11rnra11ile lrdclse 

ger att överHimna iirendet till statens 

invandrarverk eller utlänningen en

ligt 50 eller 52 * samma lag ldllits i 

förvar liingre än en vecka. 

6. angäende verkställighet enligt 

utliinningslagen. om anledning före

ligger att överlämna ärendet till sta

tens invandrarverk med stöd av 85 

eller 86 § samma lag eller hänskjuta 

ärendet dit med stöd av 87 * samma 

lag eller om utlänningen enligt 50 

eller 52 * samma lag h~11lits i förvar 

hingre iin en vecka. 

7. ang<°tende föreskrifter som 

mdldelats enligt 13 §. 48 * eller 74 * 
andra stycket utlänningslagen. 

R. angående hemsiindande av ut

liinning med stöd av J04 § första 

stycket utliinningslagen. 

9. ang{1ende förverkande av vill

korligt medgiven frihet enligt 26 

kap. hrottsbalken. 

61 

Förl'slag<'n lydelse 

ger att överl:imna iirendet till statens 

invandrarverk eller utliinningen en

ligt 511 eller 52 * samma lag hiillits i 

förvar liingrL' iin en wcka. 

7. angi1emk verkstiillighet enligt 

uthinningslagen. om anledning före

ligger att iiverliimna iirendet till sta

tens invandrarverk med stiid av 85 

eller 86 *samma lag eller h:inskjuta 

iirendet dit med stiid av 87 * samma 

lag eller t>m utl:inningen enligt 50 

eller 52 * samma lag h;dlits i förvar 

hingre [in en veeka. 

8. ang~lende föreskrifter som 

meddelats enligt 13 *· 48 *eller 74 * 

andra stycket utlänningslagen. 

<J. ang<'1ende hems[indande av ut

liinning med stöd av 104 * första 

stycket utliinningslagen. 

10. ang{1ende förverkande av vill

korligt medgiven frihet enligt 26 

kap. hrottshalken. 

11. ang{1ende verkställighet utomlands av frihetsberiivandc påföljd enligt 

lagen (1963:193) om samarhetL' med Danmark. Finland. Island och Norge 

ang:lendc verkstiillighet av straff m. 111. eller lagen ( 1972:260) om interna

tionellt samarhcte rörande verkställighet av brottsmälsdom. 

12. ang:knde utliimning enligt lagen (I '170:.175) om utliimning till 

Danmark. Finland, Island eller Norge för verkstiillighet av beslut om vård 

eller behandling. 

13. angående kastrering enligt lagen ( 1944: 133) om kastrering. om giltigt 

samtycke till ätgärden ej liimnats. 

14. hos regeringen enligt I * andra stycket lagen (1975: 1360) om 

tvångsåtgiirder i spaningssyftc i vissa fall. 

6 RiksdaRl'n 198//8:!. !:! sam!. Nr:!:! 
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Rilaga 7 

I proposition 1981/82:8 framlagt och av utskottet tillstyrkt 
förslag till lag om ändring i lagen (1981 :23) om ändring i rätts
hjälpslagen (1972:429) 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981 :23) om ändring i rättshjälpslagen 
(1972:429) 

Härigenom föreskrivs att -13 * riittshjälpslagen ( 1972:-129) i den lydelse 

paragrafen har fått genom lagen ( 19~ I :23) om iindring i riittshjälpslagen 

( 1972:429) skall ha nedan angirna lydelse. 

N111•arwule lydelse Föreslagen lydelse 

-13 * 
Rättshjälp genom offentligt biträde beviljas efter ansökan eller da annars 

anledning föreligger. Ansökan '[ir göras av den som kan beviljas rättshjiilp 

och i mål eller ärende som anges i 41 * 1 iiven av annan som får föra talan i 

mälet eller ärendet. 

Rättshjälp beviljas och bitriidc förordnas av den myndighet som handliig

ger målet eller ärendet. 

Dock ankommer prövningen 

i iircndc hos socialnämnd eller social distriktsnämnd enligt 41 * 3 pa 

liinsriittcn. 

i ärende som avses i -11 * 4-8 eller i iirende som avses i -11 * 5-') eller 

1-1 pii rättshjälpsnämnden. 1-1 på rättshjiilpsniimndcn. 

i ärende hos polismyndighet enligt -11 * 12 pii liinsriittcn samt 

i annat ärende hos regeringen än 

som avses i -11 * 4-8 eller l ·l pi1 

departcmentstjiinsteman som rege- · 

i annat iirende hos regeringen än 

som avses i -Il* 5-9 eller 1-1 på 

dcpartementstjiinstcman som rc::ge-

ringen bestiimmer. ringen bestiimmer. 

Har myndigheten skilt målet eller ärendet frän sig. äger under tiden till 

dess talan fullföljts eller tiden för fullföljd utg{ltt andra stycket motsvarande 

tillämpning. 

Rättshjälp utgar även när tahn fullföljs eller. meddelat beslut understiills 

annan myndighets prövning eller saken överliimnas till annan myndighets 

avgörande. 

Ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde ges in till den 

myndighet som handlägger målet 

c::ller iirendet. Gäller ansökan iir·~nde 

som avses i -11 * 4--8 eller 1-1. ges 

dock ansökan in till rättshjälps

nämnden. 

Ansökan om riittshjiilp genom 

offentligt biträde ges in till den 

myndighet som handHigger målet 

clkr iirendet. Giiller anstikan iirende 

som avses i 41 * 5-9 eller 14. ges 

dock ansökan in till rättshjälps

niimnclen. 
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Nurnmntle frtlclse Fiirnlagc11 lrdelsc 

Myndighet som ·inte sjiilv far bevilja riittshjiilpl'n skall till hehiirig 

myndighet med eget yttrande överliimna ingiven ansökan med diirvid fogade 

handlingar elkr anmiila behovd av ofkntligt hitriide. 
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Bilaga 8 

I proposition 1981/82:8 framlagt och av utskottet tillstyrkt 
förslag till lag om ändring i !lagen ( 1981 :32 l om ändring i lagen 
(1944: 133) om kastrering 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981 :32) om ändring i lagen ( 1944: 133) om 
kastrering 

Härigenom förcskri\'S att 4 *I :igen ( 194-1: 1.1:~) om kastrering. i den lydelse 

paragrafen crhrillit genom lagen ( 198 l :32) om iindring i niimnda lag. skall ha 

följande lydelse. 

Nuvarande lwle/se Fiireslage11 lwle/se 

H 
Kastrering må. diir ej nedan annorlunda stadgas. företagas allenast efter 

tillstånd av socialstyrelsen. Sadant tillstfmd mil icke liimnas för någon. med 

mindre tillfiilk att yttra sig, diir ~;i1 kan ske. beretts. l.lm han iir undcrt1rig den 

som har vtirdnaden om honom. om han iir omyndigförklarad hans 

förmyndare. om han iir gift hans make samt om han är intagen [1 allmän 

anstalt dennas liikare och förcstandare. 

A den som fyllt tjugotre ilr och iir i 

stånd att lämna giltigt samtycke må 

kastrering enligt 1 ~ andra stycket 

företagas utan socialstyrelsens till

stånd, därest den liikare som utför 

ingreppet samt annan Hikare i den 

tjänsteställning regeringen föreskri

ver, i skriftligt utlåtande. med angi

vande av grunden för åtgiirde,1 p{1 

heder och samvete förklarat förut

sättningarna för densamma l'(lrt: för

handen. Vad nu sagts skall dock ej 

gälla den som är intagen i kriminal

vårdsanstalt eller häkte eller som i'ir 

intagen på sjukhus med stöd av lagen 

om beredande av sluten psykiatrisk 

vård i vissa fall. 

På den som har fyllt tjugotre iir 
och iir i stand att lämna giltigt 

samtycke får kastrering enligt 1 * 
andra stycket företagas utan social

styrelsens tillstfmd. om den liikare 

som utför ingreppet samt 11dgo11 

annan läkare i den tjiinsteställning 

regeringen föreskriver, i skriftligt 

utlfttande. med angivande av grun

den för i1tgärden pi1 heder och sam

vete har förklarat förutsiittningarna 

för densamma föreligga. Vad nu 

sagts skall d\lck ej gälla den som iir 

intagen i kriminalvMdsanstalt. hiikte 

eller hem som a1·ses lagen 

(1981:000) om l'llrd a1· missbrukare i 

vissa fall eller som är intagen på 

sjukhus med stöd av lagen 

( 1966:293) om beredande av sluten 

psykiatrisk värd i vissa fall. 

Vid prövning som avses i andra stycket skall i tilliimpliga delar iakttagas 

vad i första stycket andra punkten stadgas. 
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Bilaga 9 

I proposition 1981/82:8 framlagt och av utskottet tillst~Tkt 
förslag till lag om ändring i lagen (1981:229) om ändring i lagen 
(1981 :33) om ändring i lagen ( 1963: 197) om allmänt kriminal
register 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981:229) om ändring i lagen !1981:33) om 
ändring i lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister 

Härigenom föreskrivs att 2 *lagen ( 1963: 197) om allmänt kriminalregister 

i den lydelse paragrafen erhållit genom lagen ( 1981 :229) om ändring i lagen 

(1981:33) om ändring i lagen (1963: 197) om allmänt kriminalregister samt 

övergångsbestämmelserna till lagen ( 1981 :33) om ändring i lagen ( 1963: 197) 

om allmänt kriminalregister skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'(irande lydelse Föreslagen lydelse 

2 * 
Registret skall innehålla uppgifter ang{1ende dem som av domstol 

riket 

I. dömts till fängelse. villkorlig dom eller skyddstillsyn: 

2. överlämnats till sluten eller 2. överliimnats till sluten eller 

öppen psykiatrisk vård eller till värd öppen psykiatrisk vard eller till varcl 

i specialsjukhus för psykiskt utveek- i specialsjukhus för psykiskt utveck-

lingsstörda: eller lingsstörda eller. 0111 far brottet är 

stadgat fii11gelsc. till l'åril enligt lage11 
( /9H/ :OOOJ 0111 1·ård m· missbrukar<' i 

1•issa jilll: eller 

3. erh<!llit anstånd med verkställighet av förvandlingsstraff. 

Har brott, för vilket dömts till skyddstillsyn. enligt domen bcg{1tts under 

inflytande av sådan själslig abnormitet som avses i 33 kap. 2 * brottsbalken. 

skall detta särskilt anmärkas i registret. 

I registret skall antecknas brottet samt uppgift om verkställd personutred

ning och om domen eller beslutet. 

Denna lag träder i kraft den 1 Denna lag triider i kraft den 1 

januari 1982. januari 1982. Äldre bestiimmelser 

gäller fortfarande heträffilnde a11-

teck11i11gar som har gjorts före ikraji

triida11de1. 
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ni/aga I !i 

Av utskottet framlagt förslag till lag om ändring i delgirningslagen 
(1970:428) 

15 Förslag till 
Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428) 

Härigenom föreskrivs att 24 * delgivningslagen (1970:428) skall ha nedan 

angirna lydelse. 

N111'ara11de lvdelse U1sko11c1s fårs/ag 

24*' 
Som fullt bevis att delgivning har 

skett p{1 siitt som anges i intyget 

giiller intyg som i tjiinsten utfärdas 

av stämningsman. tjiinsteman vid 

svensk utlandsmyndighet, åklagare, 

polisman. kronofogde. exekutiv 

tjänsteman vid kronofogdemyndig

het samt, vid do:lgivning med den 

som iir intagen i kriminalvårtban

stalt, hiikte. allmän vårdansta/t för 

a/koholmisshmkare, 11ngdoms1·årds

sko/11 eller rättspsykiatrisk kli11ik, 

tjänsteman vid anstalten. Samma 

vitsord tillkommer intyg av notarius 

publicus och intyg av niimndeman i 

tingsriitt vid delgivning för ting~rät-

tens räkning. 

Som fullt bevis att delgivning har 

skett pt1 siitt som anges i intyget 

giiller intyg som i tjänsten utfärdas 

av stiimningsman, tjänsteman vid 

svensk utlandsmyndighet. åklagare, 

polisman. kronofogde. exekutiv 

tjiinsteman vid kronofogdemyndig

het samt, vid delgivning med den 

som är intagen i kriminaivårdsan

stalt, hiikte, hem som m·scs i i 2 * 
lagen ( 1980:621) med särskilda 

hes1ämmelser om nlrd 111· unga och i 

11 * lagen (1981:000) om wlrd ar 
misshrukare i vissa fall eller rättspsy

kiatrisk klinik, tjänsteman vid an

stalten. Samma vitsord tillkommer 

intyg av notarius publieus och intyg 

av nämndeman i tingsriitt vid delgiv-

ning för tingsrättens räkning. 

Vid särskild postdelgivning har intyg av tjänsteman vid postverket st1dant 

vitsord som anges i första styckd. 

Intyg att delgivning skett på utrikes ort skall gälla som fullt bevis att 

delgirning skett på siitt som anges i intyget. om intygsgivarens hehiirighet 

styrkes av tjiinsteman vid svensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning p<i 

utrikes ort gäller som fullt bevis även utan sf1dant bestyrkande som nyss 

niimnts. om detta följer av överenskommelse med främmande stat. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. 

Vad i denna lag siigs gtiller till utgiingen av ar 1982 iiven de hem där v{trd 

bereds med stiicl av punkten 3 i överg{1ngshestämmelscrna till lagen 

(1981 :000) om varet av missbrukare i vissa fall. 

I Senaste Jydc:lse l 97X:76X. 
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I proposition 1981/82:8 framlagt och a'' utskottet tillst)Tkt 
förslag till lag om ändring i lagen (1973:189) med särskilda 
hyreshcstämmelser för vissa orter 

Förslag till 

67 

Bilaga l l 

Lag om ändring i lagen (1973:189) med särskilda hyrcsbcstämmelser 
för vissa orter 

Härigenom föreskrivs att~* lagen (1973: 189) med särskilda hyrcshestäm

melser för vissa orter skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'!lrandc lvdd.l"C Föreslagen lydelse 

HI 

Bostadsliigenhet eller lägenhet. som är avsedd att helt eller till eJ 

oväsentlig del nyttjas för hotell- eller pensionatrörelse. får ej utan 

hyresniimndens tillstånd uthyras eller tagas i hruk av ägaren för väsentligen 

annat ändamål än det avsedda. 

Första stycket gäller ej lägenhet som tas i anspråk 

1. för ändamal som anges i 82 a * första stycket byggnadsstadgan 

(1959:612) eller 

2. för utbyggnad av barnomsor

gen enligt lagen ( 1976:381) om barn-

omsorg. 

2. för uthyggnad av förskole- och 

fritidshemsverksamheten enligt so

cialtjänstlagen ( 1980:620). 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

1 Senaste lydelse l 9X0:99. 
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Bilaga 12 

I proposition 1981 /82:8 framlagt och a" utskottet tillst~Tkt 
förslag till lag om ändring i lagen (1981:36) om ändring i 
datalagen (197 3: 289) 

Förslag till 
Lag om ändring 
(1973:289) 

lagen (1981 :36) om ändring datalagen 

Hiirigenom föreskrivs att 4 * cbtalagen ( 197>:2~9) i dt·n lydelse paragrafen 

erh<'tllit genom lagrn (198J:V1) om ändring i niimnda lag skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nurnrantfe f\"llcfsc 

Tillst;lnd att inrätta och föra per

sonregister som innd1itllcr uppgift 

om att nägon misstiinkes eller dömts 

för brott eller avtjfö1at straff eller 

undergi1tt annan pftföljd för brott 

eller varit fiiremttl för tv{111gsingri

pande enligt lagen ( 1980:621) med 

siirskilda bestiimmdser om vård av 

unga. lagen (1966:293) om beredan

de av sluten psykiatrisk v~ifll i vissa 

fall. lagen ( 1967:940) ang:knde 

omsorger om vissa psykiskt utveck

lingsstörda dler utHinningslagen 

(1954:193) får endast om synnerliga 

skiil föreligger meddelas annan iin 

myndighet som enligt lag eller annan 

författning har att föra förteckning 

över s{1dana uppgifter. 

Fiiresfagrn fytfcf.l'l' 

Tillsti\nd att inriitta och föra per

sonregister som inneh{iller uppgift 

om att n~lgon misstiinkes eller dömts 

för brott eller avtjiinat straff eller 

underg<ltt annan p~iföljd för brott 

eller varit föremiil för tv[mgsingri

pande enligt Jagen ( 1980:621) med 

siirskilda hestiimmelser om vtird av 

unga. lagen (1981:000) om vcird m· 

missbrukare i 1•issa faU. lagen 

(I %6:293) om beredande av sluten 

psykiatrisk v[ml i vissa fall. lagen 

( 1967:940) angående omsorger om 

vissa psykiskt utvecklingsstörda eller 

utliinningslagen ( /980:37n) fär en

dast om synnerliga skiil föreligger 

meddelas annan än myndighet som 

enligt lag eller annan författning har 

att föra förteckning över si\dana 

uppgifter. 

Tillstand att inrätta och föra personregister som i övrigt inneh{11lcr uppgift 

om nägons sjukdom eller hiilsotillstfmd eller uppgift att n{1gon erhållit 

ekonomisk hjiilp enligt 6 * socialtjänstlagen ( 1980:620) eller vård inom 

socialtjänsten eller varit föremiil för iitgärd enligt utlänningslagcn för endast 

om siirskilda skäl föreligger meddelas annan iin myndighet som enligt Jag 

eller annan författning har att föra förteckning över s[1dana uppgifter. 

Tillst[rnd att inriitta och föra personregister som innehåller uppgift om 

någons politiska eller religiösa uppfattning får meddelas endast om särskilda 

skäl föreligger. Vad som sagts nu gäller dock ej personregister som 

sammanslutning avser att föra beträffande sina egna medlemmar. 
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Hif11g11 13 

I proposition 1981/82:8 framlagt och av utskotkt tillstyrkt 
förslag till lag om ändring i lagen (1981:737) om ändring i 
kreditupplysningslagcn ( J 973:1173) 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysnings
lagen ( 1973:1173) 

Härigenom föreskrivs att 6 * kreditupplysningslagen (1973: l l 73 )1 i den 

lydelse paragrafen erhållit genom lagen ( 198 l :737) om ändring i niirnnda lag 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrandc frdcfse Föreslagen fydel.l"C' 
6* 

Uppgift om nägons politiska eller religiösa uppfattning. ras eller hudfärg 

får icke insamlas. lagras eller vidarebefordras i kreditupplysningsverksam

hct. 

Uppgift om att nägon misstänks 

eller har dömts för brott eller har 

avtjänat straff eller undcrgatt annan 

påföljd för brott eller har varit förc

mii.l för <"itgärd enligt socialtjänstla

gen (1980:620). lagen (1980:621) 

med särskilda bestämmelser om 

vård av unga. lagen (1966:293) om 

beredande av sluten psykiatrisk vård 

i vissa fall. lagen ( 1967:940) angåen

de omsorger nm vissa psykiskt 

utvecklingsstörda. lagen ( 1973:558) 

om tillfälligt omhändertagande. la

gen (l 976:511) om omhiindertagan

de av berusade personer m. m. eller 

utlänningslagen ( 1980:376) får ej 

utan medgivande av datainspektio

nen insamlas. lagras eller vidarebe

fordras i kreditupplysningsverksam

het. Detsamma gäller uppgift om 

sjukdom. hälsotillstånd eller liknan

de. 

Uppgift om att någon misstänks 

eller har dömts för brott eller har 

avtjänat straff eller undergått annan 

påföljd för brott eller har varit före

mål för åtgärd enligt socialtjänstla

gen (1980:620). lagen (1980:621) 

med särskilda bestämmelser om 

vård av unga. lagen (1981:000) om 

värd av missbrukare i 1·issafall, lagen 

( l 966:293) om beredande av sluten 

psykiatrisk värd i vissa fall. lagen 

( 1967:940) angiiende omsorger om 

vissa psykiskt utvecklingsstörda. la

gen (1973:558) om tillfälligt omhiin

dertagande. lagen (1976:511) om 

omhändertagande av berusade per

soner rn. rn. eller utliinningslagen 

(1980:376) får ej utan medgivande 

av datainspektionen insamlas. lagras 

eller vidarebefordras i kreditupplys

ningsvcrksamhet. Detsamma gäller 

uppgift om sjukdom. hälsotillstånd 

eller liknande. 

Medgivande som avses i andra stycket får lämnas endast om synnerliga skäl 

föreligger. 

I Lagen omtryckt 1981:737. 
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Bilaga l.J 

A" utskottet framlagt förslag till lag om ändring i brottsskadelagen 
( 1978:-'13) 

Förslag till 
Lag om ändring i brottsskadelagen ( 1978:413) 

I liirigcnom föreskrivs att ·3 * brolt~skadelagen ( 1978:413) skall ha nedan 

angivna lydl'lsc. 

N11rnra11dt lydelse U1sko11t'ls fiirslag 

H 
Bnittsskadeersiittning utgilr för sakskada i fall cl[\ brottet har beg;ltts av 

nag:nn som var 

I. intagl'n i kriminal\'årdsanstalt. 

2. i11.1kril'c11 i·id eller intagen i 

1111gdo111s1 ·,/rdssk<ila, 

2. intagen för värd i ett hem som 

m ·ses i 12 * lagrn (/ 980:62 /) med 

särskilda besriimmclscr om l'llrd m· 

unga, 

3. intagen i allmän i·ilnlanstalt för 3. intagen för vård i ett hem som 

ulkolwl111issbrukal"I', säl'ill gäller för- m·ses i 11 *lagen ( 1981 :000) om rård 

siikspcr111i11crad dock cndasr 0111 han av missbrukare i vissa ji1/I. 

bodde pti inackordcringshem eller 

fick fi1111ili1Ttird. 
4. hiiktad enligt beslut som hade vcrkstiillts. eller 

:'i. underkastad motsvarande frihetsberövande i Danmark. Finland. 

Island elll'r Norge. 

Fiirsta stycket tillämpas iiven p.'1 ren förmögenhetsskada. om särskilda skäl 

förelig:gl'r. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

Vad i lagl'n siigs skall till utg:ängen av iir 1982 gälla iiven intagna i siitlana 

hem tl:ir v;'ml berl'ds ml'd stöd av punkten 3 i iiverg{mg:shestiimmelserna till 

lagen (I lJK I :()(HJ) om drd av mi,sbrukare i vissa fall. 
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Ri/11ga 15 

I proposition 1981/82:8 framlagt och a' utskottet tillst~Tkt 
förslag till lag 0111 ändring i sekretesslagen (1980: IOOI 

Förslag till 
Lag 0111 ändring i sekretesslagen ( 1980: I 00) 

1 l:irigcnom föreskrivs att 7 kap. 4 och 19 ** sekretesslagen ( 1980: 1lJO) 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·am111/e lrdd\'(" Fiircs/agrn lydelse 

7 kap. 

H 
Sekretess giiller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga 

förh:'11landen. om det inte star klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller niigon honom närstt1ende lider men. Sekretessen gäller dock 

inte beslut om omhiindertagande eller beslut om vård utan samtycke. 

Inom knmmunal familjen1dgivning gäller sekretess för uppgift som enskild 

har Himnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rädgivning

en. 

Med socialtjänst förstås verksam

het enligt lagstiftningen om social

tjiinst och den särskilda lagstiftning

en om vård av unga utan samtycke 

samt verksamhet som i annat fall 

enligt lag handhas av socialnämnd. 

Till socialtjänst räknas också verk

samhet hos annan myndighet som 

innefattar omprövning av social

nämnds beslut eller särskild tillsyn 

över nämndens verksamhet samt 

verksamhet hos kommunal invand

rarbyrå. 

Med socialtjänst först[1s verksam

het enligt lagstiftningen om social

tjänst och den särskilda lagstiftning

en om vård av unga och av missbru

kare utan samtycke samt verksamhet 

som i annat fall enligt lag handhas av 

socialnämnd. Till socialtjänst räknas 

också verksamhet hos annan myn

dighet som innefattar omprövning 

av socialnämnds beslut eller särskild 

tillsyn över nämndens verksamhet 

samt verksamhet hos kommunal 

invandrarbyrå. 

l fråga om uppgift allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio 

år. 

19 * 
Sekretess gäller hos polismyndighet för sådan uppgift om enskilds 

personliga förhållanckn som hiinför sig till 

l. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt 

enskild. 

2. iirende om omhiindertagande 2. iirende om omhiindcrtagande 

eller handriickning enligt lagstift- eller handriickning enligt lagstift-

ningen om viss psykiatrisk viifll. ningen om viss psykiatrisk vård eller 

om i·ård m• misshrukare l/f1111 sam

tycke inom socialtjiimten. 
I Lagen omtryckt 1980:880. 
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Nul'tlrande lydelse Föreslagen lydelse 

3. iirendc om handriickning er':ligt lagstiftningen om omsorger om psykiskt 

utvecklingsstörda eller vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten, 

4. ärende som avses i 21 kap. föriildrahalken, eller 

5. utredning enligt 6 ~ andra stycket lagen ( 1973:558) om tillfälligt 

omhiindertagandc, 

om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men 

om uppgiften röjs. 

I fråga om uppgift i allmän :1andling giillcr sekretessen i högst sjuttio 

år. 

Denna lag träder i kraft elen I januari 1982. 
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