
Socialutskottets betänkande 

1987 /88:25 
om tvångsvård av vuxna missbrukare (prop. 
1987/88:147) 

Sammanfattning 

I betänkandet behandlas förslagen i proposition 1987/ 88: 147 om tdngs

värd av vuxna missbrukare m.m. jiimte de motioner som väckts med anled

ning av propositionen. Dessutom behandlas td motioner I fp resp. c) angt1-

ende kontraktsvärd inom socialtjiinsten samt tre motionsyrkanden (m) an

gt,ende lagen om vård av missbrukare i vissa fall ( L VM). 

Utskottet tillstyrker i hetiinkandet regeringens förslag till lag om vård av 

missbrukare i vissa fall och till iindring i Sl1Cialtjiinstlagen och avstyrker 

motionsförslag (s resp. vpk) om avslag p,1 propositionen. Utskottet avstyr

ker olika motionsförslag som bl.a. giiller grunderna för tv[mgsvård. vårdti

dens Hingd och frågan om liinsstyrelsen eller socialniimnden skall svara för 

utredning och ansökan om ,·,'\rd. litskotkt avstyrker ocksii motionsyrkan

den om alt huvudmannaskapct för L VM-v:1rde11 skall överföras till staten. 

Mot utskollets beslut all liigga propt)Sitionens förslag till grund för lag

stiftning reserverar sig utskottets vpk-ledamot. Vpk-ledamoten reserverar 

sig ocksä mot utskottets beslut angäende vissa kriterier för heredande a,· 

v,hd. reglerna för omedelhan l>mhiindertagai1de., {1rdtidens liingd och re

surser till missbrukarvården. 

Utskollets borgerliga· ledamöter resen erar sig gemensamt t'i:ir all utred

ning och ansökan om värd enligt lagen bör ävila socialniimnden i stiillet för 

liinsstyrelsen. 

Utsko1tets m-ledamöter reserverar sig mot utskottets beslut i fräga om 

vissa kriterier för beredande a,· v:1rd. anstfod med verkstiillighet av beslut 

om vård, vårdtidens liingd samt huvudmannaskapet för LVM-drden . 

.Även e-ledamöterna reserverar sig hetriiffande vissa kriterier för beredande 

,I\' drd. M- och c-kclamöterna reserverar sig iivcn gemensamt betriiffandc 

samordning med värd enligt hiilso- och sjukv.'trdslagcn samt förebyggande 

insatser pä missbrukaromr.'tdet. 

Propositionen 

I proposition 1987/88:147 om tv{111gsdrd av vuxna missbrukare. m.m. har 

regeringen (socialdcpartcmentel) l"öreslagit riksdagen att anta de av lagd

det granskade fi-'>rslagL'll till 
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I. lag om \'{ird av missbrukare i vissa fall, 

2. lag om iindring i socialtjiinstlagen ( 1980:620), 

med vidtagna iindringar. 

Lagförslagen fogas till betänkandet som hilaga. 

Vidare bereds riksdagen tillfälle att ta del av 

del\· vad i regeringsprotokollet den 11 februari 1988 anförs om 

I. behovet av specialisering inom den öppna socialtjänsten (avsnitt 3.2), 

2. v;'\rden av psyk:skt svårt störda missbrukare (avsnitt 3.4), 

J. missbrukarna och arbetsmarknaden (avsnitt 3.6), 

dels vad i propositionen anförts om 

4. det siirskilda statsbidraget för vård av narkotikamissbrukare vid hem 

för siirskilt noggrann tillsyn (avsnitt 4.3). 

Motioner 

Motioner väckta med anledning av prop. 1987/88:147 

1987/88:Sol2 av Karin lsraelsson 111.n. (c) vari yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motio

nen anförts beträffande förebyggande insatser på missbruksområdet, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motio

nen anförts om uppföljningen ;,v vårdinsatserna, 

:i. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motio

nen anförts om insatser för att samordna vård enligt HSL och LVM, 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motio

nen anförts betriiffande betydelsen av frivilliginsatser och enskilda vftrd

hem i missbrukarvården. 

5. att riksdagen beslutar att L VM :s tvångsregler skall kunna anviindas 

ocks.1 till skydd för niirhoende enligt det anförda, 

6. att riksdagen. med avslag på propositionen i motsvarande del, heslutar 

att socialniimnden initierar. utreder och ansöker orn L VM-drd direkt till 

liinsriitten. 

1987/88:SoL\ av Lars Werner 111.tl. (vpk) vari yrkas 

I. att riksdagen avslär proposition 1987/88:147, 

2. att riksdagen hos regeringen hegiir ett ramprogram för socialtjiinstens 

ut,·eckling, byggt på de humanistiska och demokratiska principer som tidi

gare reformarbete utgått fdn. 

1987/88:Sol4 av Nils Carlshamre m.tl. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen heslutar anta följande förslag till lydelse av 4 * i lagen om 

värd av misshrukare i vissa fall: 

4 * Tvängsv;hd skall beslutas, om n[tgon till följd av ett fortg.°1ende miss

hruk av alkohPI, narkotika eller flyktiga lösningsmedel iir i hehov av vi\rd 

for att komma ifr[in sitt misshruk och drdbehovet inte kan tillgodoses 

enligt socialtjiinstlagen ( I l)X0:620) eller pä n{1got annat siitt och han till följd 

av rnisshruket 
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I) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allv,1rlig fara eller om miss

bruket annars medrör allvarliga sociala skadeverkningar för missbrukaren 

själv eller dennes anhöriga, 

2) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller 

3) kan befaras att allvarligt skada någon annan. 

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1966:293) om 

beredande av slu1en psykiatrisk vård i vissa fall, hindrar detta inte ett beslut 

om tvångsvård enligt denna lag. 

2. att riksdagen beslutar anta följande förslag 1ill lydelse av 20 § i lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall: 

20 § Tvångsvården skall upphöra så snart syftet med vården är uppnått 

och senast när vården har pågått i tolv månader (vårdtid). Vården skall 

anses påbörjad när missbrukaren på grund av beslul om omedelbart om

händertagande eller tvångsvård inställt sig vid eller förts till ett hem som 

avses i 22 § eller ett sjukhus. Vården upphör genom heslul om u1skrivning 

enligt 25 §. 

3. all riksdagen beslutar att en sådan bestämmelse införs i lagen om vård 

av missbrukare i vissa fall som ger socialnämnden möjlighet 1ill anstånd 

med verkställighet av L VM-beslut i enlighet med de i mo1ioncn anförda 

riktlinjerna, 

4. att riksdagen hos regeringen begär skyndsamt förslag innebärande all 

huvudmannaskapet för L VM-vården återförs till staten. 

5. att riksdagen beslutar att socialnämnderna. liksom redan g,iller i fråga 

om vård enlig! lagen om vård av unga ( L VU ). beträffande iiven L VM-v,'lrd 

skall svara för såväl utredning som ansökan till länsriittcn. 

1987/88:SolS av Kjell-Arne Welin (fp) vari y.kas 
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motio

nen anförts om utredningsansvar, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motio

nen anförts om 1vångsvårdens liingd. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motio

nen anförts om möjligheter 1ill frivillig vård. 

4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om tillgodohavande av tid inom kriminal- resp. sjuk värd. 

1987188:So16 av Hans Göran 1-ranck (s) vari yrkas att riksdagen beslutar 

att inte genomföra de föreliggande föriindringarna i lagen om tvångsv,'\rd 

av vuxna missbrukare i enlighet med vad som anförts i motionen. 

1987188 :So 17 av Ulla-Britt Åhark m.n. (s) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att icke genomröra regeringens förslag om fiir

liingning av lv,'lngsvården och det skiirpta rekvisitet rör tn111gsdrd. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen 

anförts om förbiittrade resurser till LYM-värden och den frivilliga drden. 

1987/88:Sol8 av Lena Öhrsvik m.n. (s) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om tv,'\ngsvård av rnx

na missbrukare, 
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2. att riksdagen hos re;:geringen hegär ett nytt förslag som hygger på all 

tv:1ngs:.'itgiirder.mot missbrukare endast skall vidtas i akuta situationer, avse 

i1vgirtning och insatser för att motivera för frivillig v[1rd, med placering 

utanför socialtjiinsten. 

l987:'88:So19 av Maj-Lis Lööw m.ll. (s) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att _icke genomföra propositionens förslag om 

förliingning av tvängsv[irden och det skiirpta rekvisitet för tvängsvärd, 

2. att riksdagen ej antar 13 ~ i lagförslaget . 

. 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i mQtionen 

anförts om förhiittrade resurser till L VM-vt1rden och den frivilliga v.'1rden. 

1987/88 :So20 av Daniel Tarsehys m.ll. ( fp) vari yrkas 

I. att riksdagen heslutar att socialniimnden skall ha ansvar för säviil ut

redning som ansökan till liinsriitten·enligt LVM. 

2. att riksdagen beslutar att iiven enskilt drivna v;hdi11:,titutioner skall fä 

ha ansvar för L VM-v:.'ird. 

Motion viickt med anledning av proposition 1987/88:79 
om åtgärder mot Al OS 

1987/88:So4 av Carl Bildt m.ll. (m) vari yrkas, sä\'itt hiir iir i fräga (yrkande

na 15-17), 

15. att riksdagen stJm sin mening ger regeringen till kiinna att den maxi

ma\;! tiden för drd enligt L VM hör förliingas till ett t1r. 

J(,. att riksdagen som sin mening ger regeringen till k;inna att huvudman

naskapet för L VM-värden hiir överföras till staten. 

17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att indikatio

nerna i :i* L VM utvidgas till att giilla iiven fara för annan p,:rson. 

Motioner viickta under allmänna motionstidcn 1988 

1987/88 :So2:l7 a\' Bengt Westerberg m.17. t fp l rnri yrkas. s.h-itt hiidr i fdga 

(yrkande 7), att riksdagen hos regeringen hegiir förslag till kontraktsdrd 

som ett frivilligt alternativ till tdngs\';'\rd. 

1987/88:So:260 a\· Alf S\·ensson (c) vari yrkas. s[1\·itt hiir iir i fr[1ga (yrkande· 

I). att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att s.k. kontrakts

värd skall införas, vilket innebiir att om inte v.'\rdprogrammet fullföljs, er

siicts det automatiskt med sluten v[ird 

Motiveringen (iterfinns i motion Ju619. 

Utskottet 

Allmänt om förslaget 

Lagen ( 1981: 124:l) om vård av missbrukare i vissa fall ( LVM) tr:idde i krart 

den I januari 1%2 samtidigt med socialtfinstlagcn ( 1480:620) t,ch lagen· 

(1980:621) med siirskilda be~tiimmelser pm värd av unga (LVU). 
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Den nu frainlagda propL1sitionen bygger pä ett av den parlamentariskt 

sammansatta Sl>cialbcrcdningcn (S 19X0:ll7) avgivet förslag, Missbrukarna, 

Slxialt_iiinstcn. Tdngct (SOU l9X7:22). förslaget innebiir en reviderad lag

stiftning bctdffandc tdngsvärd av vuxna missbrukare. I betiinkandct re

dovisas nck<i en rad öveniiganden och förslag som syftar till en förstiirk

ning av i första hand sncialtjiinstens frivilliga insatser för de vuxna missbru

karna. 

I propositinnen fiiresl[1s att en ny lag med samma namn skall crsiitta 

nuvarande L VM. Den nya lagen avses omfatta missbrukare av alkolwl. 

narkotika och flyktiga lösningsmcdel. Tv[1ngsv;\rd skall syfta till att motive

ra missbrukaren så att han kan antas vara i ständ att frivilligt medverka ·till 

fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrt111 sitt missbruk. Vissa 

jiimkningar föreslås i förhällande till giillande lag vad avser villkoren för att 

drd skall f.'I beslutas. Tdngsdrd skall kunna ges pä ett tidigare stadium av 

missbruket och i mindre akuta skeden iin vad som sker nu. För att betona 

detta föresltis ;11t det inte Ungre skall kriivas att behovet av v[1rd för att 

komma i frän missbruket skall vara triingande. Vidare föresläs att iiven upp

enbara sociala skadeverkningar av missbruket skall beaktas vid bedöm- . 

ningcn av om värd skall beslutas. Ändringarna tar friimst sikte pä de yngre 

vuxna missbrukarna. Den nya lagen föreshis bli lJbligatoriskt tilliimplig, om 

förutsiillningarna för tv."1ngsv.1rd iir uppfyllda. Den Ungsta värdtiden före

slås utökad fdn högst fyra till högst sex mänader. Vidare föresläs att iiven 

socialniimnden, och inte som nu endast poli_smyndigheten. ges befogenhet 

att besluta om ett omedelbart omhändertagande. 

. Vissa iindringar förcsl{1s i socialtjiinstlagen ( 19X0:620) bl.a. i syfte att be-. 

tona socialniimndens ansvar för att en missbrukare rär den hjiilp och drd 

wm han behöver. 

Frågan om avslag på propositionens förslag och heg~iran 
om nytt förslag 

I 1110/ion So/3 ar Lars fVemer 111,tl. rrpkJ yrkas avslag p{1 motionen i dess 

helhet (yrkande /) och begärs ett ramprogram för so_cialtjiinstens utveck

ling. byggt p{1 de humanistiska od1 demokrafiska rrinciper snm tidigare 

reformarbete utg,1tl fr,1n (yrkande.:). Lnligt motioniirerna m,1ste proposi

tionen i sin helhet förkastas säsom helt stridande mot arbetarrörelsens och 

socialismens miinniskosyn. 

I 11101io11 So/8 ar Lena Öhrsrik mJI. (si hemstiills att riksdagen beslutar 

avsl[1 regeringens förslag om tvångsvård av vuxna missbrukare (_l'rkande /) 

och att riksdagen hos regeringen begär ett nytt .förslag som bygger p,1 all 

tvängsätgiirder mot missbrukare endast skall vidtas i akuta.situationer. avse 

avgiftning och insabl!r för att motivera för frivi_llig vtird, med placering 

utanför socialtjiinsten (yrkande 2 i. Motioniirerna anser all l'örslaget allvar

ligt strider mot den anda och inriktning som priiglar socialtjiinstlagstirt

ningen i övrigt. 

I 1110/ion Soff> ar Hans Ciiira11 Franck (s) hernstiills all riksdagen beslutar 

all inte gerwmfiira de fiireliggandc föriindringarna i lagen om tvangsvärd 

av vuxna missbrukare i enlighet med vad som anförts i motionen. Enligt 
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motioniiren tyder förslagen rä att lagen i första hand skall avse samhiills

skyddet och i andra hand den enskildes drdhehov. 

Utskottet gör följande överviiganden. 

I rrorositionen liimnas en redovisning av missbrukets utveckling och miss

brukarnas levnadsförhållanden. Redovisningen bygger rä socialhered

ningens urpgifter. som av en överviildigande majoritet av remissinstanser

na bekriiftats säsom i allt väsentligt överensstiimmande med erfarenheterna 

frän fältet. Av dessa uppgifter framgår bl.a. att överdödligheten hland de 

tunga missbrukarna ökat kraftigt under de senaste decennierna. Även om 

den totala alkoholkonsumtionen minskat tyder uppgifterna pä en fortsatt 

hög alkoholkonsumtion bland de socialt utslagna misshrukargrupperna. 

Det tunga missbruket av narkotika ligger sannolikt p,'l en n."1got högre niv,1 i 

dag än i slutet av 1970-talet, då de tunga narkotikamissbrukarna uppskatta

des till mellan 10 000 och 14 000. Till bilden hör ett ökat hlandmisshruk och 

att det numera finns fler yngre och kvinnor bland de tunga missbrukarna. 

De tunga missbrukarnas levnadsförhällanden har försämrats i flera avse

enden de senaste decennierna. De har i stigande utstriickning slagits ut fr,'ln 

arbetsmarknaden. Flertalet för sin försörjning genom socialbidrag eller för

tidspension. Niir det giillcr narkotikamisshrukarna har HIY-epidemin fo

gat nya hot mot deras livssituation. En nyligen genomförd epidemiologisk 

undersökning vid allmiinna hiiktet i Stockholm visar att drygt 60 ,1,;J av de 

undersökta heroinmissbrukarna nu iir HIV-positiva. 

Enligt propositionen utgör den mycket allvarliga situationen för de tunga 

missbrukarna ett utomordentligt starkt motiv för ett aktivare fiirhällnings

siitt inom socialtjänsten. Utskottet delar den uppfattningen. Utskottet vill 

understryka att ätgifrder som kan motverka social utslagning och förhiittra 

levnadsförhållandena för den som blivit utslagen mäste ges en ökad priori

tet inom socialtjänsten. 

I propositionen framhålls att grundlinjen inom missbrukarvården iivcn i 

framtiden sjiilvfallet hör vara frivillighet. Prim:ipen att rvängsvärd inte skall 

komma i fräga om värdbehoven kan tillgodoses genom frivilliga ätgiirder är 

i sig självklar. Mänga tunga missbrukare avvisar emellertid alla erbjudan

den om värd i frivilliga former. Det handlar dä följaktligen inte om ett val 

mellan tvångsvård och frivillig värd, utan mellan tvängsdrd och ingen 

vård alls, dvs. som regel ett fortsatt tungt missbruk med de risker i olika 

avseenden som detta innebär. Departementschefcn anser, i likhet med soci

alberedningen och flertalet remissinstanser. att situationen för de tunga 

missbrukarna är så allvarlig att den motiverar en utvidgad anviindning av 

tvångsvärd. friimst niir det gäller missbrukare i äldrarna närmast över 20 år. 

För en del av de unga missbrukarna iir tvängsvärd det enda alternativet till 

total utslagning och för tidig död. 

Utskottet delar uppfattningen i propositionen att den nuvarande lagens 

syfte hör ligga fast. Grundtanken måste alltjiimt vara att det iir den enskildes 

behov av värd som är avgörande. Tvångsv,1rden skall syfta till att ge den 

enskilde motivation till fortsatt behandling i frivilliga rormer. Tvängsdr

den skall. som framhälls i propositionen, ses som ett led i en liingre tids 
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behandling diir huvuddekn a\' insatserna sker inom ramen för frivillig 

drd. 

Utskottet ansluter sig ocksä till vad som anförs i propositionen om en 

ut\·idgad andndning av tvängsvård. Utvecklingen pä missbrukaromräd.:t 

iir sa oroande att ätgiirder m[1ste vidtas för att riidda tunga missbrukare som 

avvisar alla erbjudanden om värd fr[m att fä sitt liv helt förstört. Enligt 

utskottets mening kan t.ex. inte unga missbrukare ostört fa fortsiitta med 

tungt missbruk till dess de fått obotliga medicinska skador. Insatserna frän 

samhiillets sida måste, som föresl[1s i propositionen, siittas in tidigare och i 

mindre akuta situationer iin för niirvarande. Det iir ocksä viktigt att man vid 

bedömningen av den enskildes v:'\rdbehov tar hiinsyn till hans eller hennes 

totala livssituation. Det iir enligt utskottets mening inte rimligt att enbart 

beakta risken för missbrukarens hiilsa i strikt medicinsk mening. Även and

ra konsekvenser av ett tungt missbruk m[1ste beaktas. 

Utskottet anser således att propositionsförslaget kan läggas till grund l'ör 

lagstiftning. Utskottet noterar också. mot bakgrund av vad som anl'örts i 

motionerna Sol3 (vpk) och Sol6 (s). att förslaget kunnat godtas frän de 

aspekter - bl.a. i fräga om grundlagsenligheten - som lagrådet har att 

beakta. 

Utskottet avstyrker med hiinvisning till det anförda motionerna So 13 

(vpk). So16 (s) och Sol8 (s). 

Utskottet återkommer i det följande till vissa frägor som aktualiseras 

genom motioner och som berör det närmare inneh:'\llet i lagförslagen. 

Kriterier för beredande av vård 

En förutsiittning för vård enligt nuvarande LVM är att missbrukaren till 

följd av ett fortgående missbruk av alkohol eller narkotika iir i triingande 

behov av värd för att komma ifrån sitt missbruk och all hans vt1rdbehov inte 

kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller nägon annan lag (2 ~>-Vidare 

krävs att den enskilde till följd av missbruket antingen utsiittcr sin fysiska 

eller psykiska hälsa för allvarlig fara (3 * a) eller han befaras komma all 

allvarligt skada sig själv eller n.'\gon närstående (3 s b ). 

Trängande vårdbehov 

Enligt propositionen skall tvtrngsvård kunna ges p,'t ett tidigare stadium av 

missbruket och i mindre akuta skeden iin vad som sker nu. För att betona 

detta skall för sådan vård inte längre kriivas att behovet av värd för alt 

komma ifrån missbruket skall vara trängande. 

I motion Sol 7 av Ulla-Brill _;{bark mJI. (.1·) yrkande I och i motion So/9 a1· 

Mt~i-Lis Ujiiw mjl. (si yrkande I hemsfalls att riksdagen beslutar alt inte 

genomföra propositionens förslag om det skärpta rekvisit~t för tvängsdrd 

(yrkandena dcfris). Motionärerna anser bl.a. att det även i fortsättningen 

skall krii.vas ett triingande vtirdbehov. 

Vid tillkomsten av L VM betonade departementschefen (prop. 1981 /82:8 

s. 44) - mot bakgrund av tveksamhet hos vissa rernissinstanscr - att knn·et 

p.'1 trängande behov av v,'\rd inte skulle uppfattas s.'t sniivt som remissinstan-
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~crna hcfarat. niimligcn att det uttryckte ett krav r:1 ett akut hchov av avgift

ning. Ordet tdngandc hchiills diirfiir i lagtexten. 

I nu förcrnrande prorosition (s. 45) framh[tlls att LVM horde möjliggöra 

ett tidigare ingripande iin vad man utgätt fr~m i den praktiska tilliimrningen 

i miinga fall, siirskilt vid ett allvarligt misshruk hos de yngre av de vuxna 

missbrukarna. Erfarenheterna frf111 til l:imrningen av L VM visar emellertid 

att myndigheterna i rnänga fall tolkat lagen sä. att förutsättningarna för 

1vt111gsdrd inte iir urrf:yllda fiirriin misshrukaren har fott en allvarlig ska-· 

da. De allvarliga skador det rör sig om iir obotliga skador r:1 lcver. hjiirna 

eller andra livsviktiga organ. Med hiinsyn hiirtill talar. enligt rrorositionen. 

starka skäl för att utmönstra rekvisitet trängande hehov ur lagen. 

Det iir urrenhart al( farht1gorna vid tillkomsten av L VM har besan.nats. 

De skiil som anförts i propositionen fifr att utmönstra kravet p[i att vårdhe

hovct skall vara triingande iir diirför enligt utskottets mening övertygande. 

Det mästc vara möjligt att avbryta ett destruktivt missbruksbeteende innan 

allvarliga medicinska skador har uppstått. 

Utskottet avstyrker därför motion So 17 (s) yrkai1de I och motion So 19 (sl 

yrkande I i hiir aktuella delar. 

En social indikation för t,·ångsiård 

Enligt prorositionen skall iiven uppenbara sociala skadeverkningar av 

missbruket heaktas vid bedömningen av om drd skall beslutas. Detta for

muleras i den föreslagna lagtexten s{1 att missbrukaren till följd av missbru

ket "'löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv." 

I den ovanniimnda motionen Sol 7 Is) yrkande I rdelris) vari yrkas att det 

skiirpta rekvisitet fi.ir tvi\ngsv:1rd inte skall genomföras. anförs iiven att indi

kationen "löper en uppenb,{r risk att förstöra sitt liv'" skall utg[1. I molion 

So/') rsi yrkande I de/ris frari1stiills samma yrkande: 

I prorositionen (s. 4h) framh:1lls att det inte iir möjligt au ,·id bedömning

en av om en misshrukare utsiitter sin hiilsa för en allvarlig fara göra n:1gon 

klar skillnad mellan skadeverkningar av social och av medicinsk i1atur. Niir 

det giiller de yngre misshrukarna har konstaterats att den sociala utslag

ningen iir hurdare iin förr och att den drabbar 111:inga redan innan de fyllt 

30 år. Dessa missbrukare har i allmiinhet inte rätt n[1gol fiiste rt1 arhets

marknaden. De försörjer sig pä kriminalitet och bidrag. enligt departe

mentschefen mäste L VM i sädana fall· kunna anviindas i ett skede då det 

linnu iir möjligt att bryta den destruktiva utvecklingen. De sociala konse

kvenserna av en livsföring som iir helt iignad :11 missbruk är s:°1 förödande 

för en ung person att vård med tväng iir befogad. om hans fri1mtida utveck

ling st{Ir pii spel. I propositionen görs jiimförelsen mellan missbrukaren 

under 20 t1r som kan rn vt1rd enligt LVU nicir det iir fri'tga om sociala skadc

verkningar, medan man hetriiffandc den som fyllt 21 är för niirvarande 

endast beaktar de medicinska skadeverkningarna. Mot denna bakgrund 

föreslås i propositionen att grunderna för att kunna bereda en missbrukare 

tv:°111gsvård skall kompletteras med en bestiimmelse som t,fr sikte p,1 miss

brukets sociala skadeverkningar. n:imligen att drd enligt I.VM skall kunna 

beredas den som till följd av missbruket löper en uppcnhar risk att förstöra 
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sitt liv. Det fi.iruhätts naturligt\'is ocks.'t att övriga förutsiittningar för 

t\·ångsv:1rd iir uppfyllda. 

Utskl,ttct vill. i likhet med dcpartemcntschcfen, erinra om att det är den 

enskildes hchov a\ värd som skall \'ara avgörande. Vid en sådan hedöm

ning iir det varhn möjligt eller liimpligt att horhe fr{m den enskildes totala 

livssituation. Enligt utskottets mening ter det sig niirmast inhumant att avst.°1 

l"r.'tn tv[111gs\'{1rd under t1beropande av att medicinska skador iinnu inte upp

st{itL niir det iir fdga om en ung miinniska som p[1 grund av misshruket 

h.\ller p,1 att niist intill omintetgöra sina möjligheter att under ting tid fram

över leva ett miinniskoviirdigt liv. Om missbrukaren i ett sädant fall inte kan 

förmt1s till frivillig v,'trd m,1ste. enligt utskottets mening. tvfogsvård kunna 

komma i fr[tga. 

Med hiinvisning till det anförda tillstyrker utskottet propositionsförsla

get och avstyrker motionerna Sol7 och Sol9 (Mda sJ såvitt nu iir i fråga. 

Skyddet för missbrukarens omgiming 

1 propositionen (s. 48) föresläs att den nuvarande hcstiimmelsen om skyd

det för niirstäende beh.'ills oföriindrad. TilHimpningsomr,1det utvidgas inte _ 

till andra iin niirstående och inte heller för att skydda omgivningen mot 

HIV-smittade misshrukare. 

I morion Sot:! ar Karin /srae/.1-.rnn mjl. /c/hemstiills att riksdagen beslutar 

att L VM :s tvängsregler skall kunna anviindas också till skydd för niirhoen

de enligt det anförda (yrkande 5). Enligt motionärerna kan inte alltid ett 

kraftigt störande heteende mot niirbocnde frän en missbrukare preciseras 

s,'l att det blir möjligt med polisskydd. I.VM hör diirför kompletteras sJ att 

skyddet ocks,l inbegriper niirboende. 

I morion So4 ar Carl Biltlr mjl. 1111) hemstiills att riksdagen som sin me

ning ger regeringen till kiinna all indikationerna i J * L VM utvidgas till all 

gälla ii\'en fara för annan person (yrkande 17.1. 

I morion So/4 ar Ni/1· Carlshamre 111,!l. r III i hemstiills att riksdagen hes lu

tar om en utvidgning av LVl'v1 till att omfatta iiven fall d.'t missbrukaren kan 

befaras att allvarligt skada någon annan (yrkalllle I. ddri.1'!. 

Enligt propositionen (s. 50) finns det inte tillriickliga skiil för att vidga 

skyddet för niirstående till all omfatta iiven andra. Visserligen utsiitter 

m,1nga misshrukare iiven andra i sin omgivning for väld. hot om v[!ld eller 

annan rara. Dessa utomstäende hefinner sig emellertid som regel i en avse

värt mindre utsatt situation i rörhällande till misshrukaren iin vad hans 

niirmaste gör. Möjligheterna till straffriittsligt ingripande med stöd av bl.a. 

hestiimmelserna i brottsbalken om olaga hot för hiir anses tillräckliga. Dess

utom, framhåller departementschefen, skulle en vidgning fr[m den hegriin

sade personkrets som missbrukarens familj utgör till i princip alla i hans 

omgivning, innebiira ett betydande avsteg från principen om LVM som en 

vårdlagstiftning. 

Utskottet vill understryka att LVM iir en v,1rdlagstiftning. Grundtanken 

att det är den enskildes behov av drd som skall vara a\'görande ligger fast. 

Det avsteg som gjorts rör att skydda en niira anhörig som kan hefaras att 

allvarligt skadas av misshrukaren mttste dock accepteras med hänsyn till de 
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anhlirigas utsatta situation. l\iir det giilkr utomstf1cnde iir situationen en 
annan. V[dd nwt utomst:knde iiger oftast rum p[1 platser diir polis eller 
annan har ett ansvar rör ordningen. V.'ddet mot anhöriga sker oftast i hem
met diir hjiilp utifrän inte kan p.'1riiknas. Den utnmstiiende har vidare inte 
den kiinslomiissiga bundenhet till missbrukaren som kan hindra en anhörig 

frt1n att söka hjiilp av polis. Utskottet delar diirför uppfattningen i proposi

tionen att möjligheterna till stralTriittsligt ingripande rnr anses tillriickliga 
niir det giiller utomst,knde . 

. Även niir det giiller frägan om det finns behov av att utvidga L VM :s 
tilliimpningsomr,"\de rör att skydda omgivningen mot H IV-smittade narko
tikamissbrukare, delar utskottet pn,positionens bedömning. Smittskyddet 

mCiste primiirt tillgodoses genom smittskyddslagstiftningen. Att uttryckli
gen bygga in smittskyddsfunktionen i L VM :s rekvisit skulle innebiira att 

L VM :s karaktiir av vtmtlag till skydd för miinniskor med svära missbruks
problem till en del skulle gCt förlorad. 

Utskottet iir säledes inte berett att utvidga det personliga skyddet för 
miinniskor i missbrukarens omgivning till andra iin niirst,knde. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Sol4 (m) yr
kande I delvis och motion So4 ( m) yrkande 17. 

Utskottet iir inte heller berett att tillstyrka utvidgade möjligheter till 
tvängsvärd pä grund av att en missbrukare upptriider p[1 ett för niirboende 

kraftigt störande siitt. Utskottet avstyrker alltså iiven motion So 12 ( c) yrkan
dd. 

I 11111tion Sol./_rrkande I rdelrisJar N1ll Carlslia111re 111Jl. 1111)hemstiills att 4 * 
LVM skall ges en s[1dan utrormning att tvC111gsdrd skall kunna beslutas om 
missbruket medför allvarliga sociala skadeverkningar för missbrukaren el

ler dennes anhöriga. Enligt motioniirerna 111[1ste LVM medge möjlighet till 
ingripande dä missbruket innebiir påtagliga och allvarliga sociala skade
verkningar inte bara för missbrukaren s_iiilv, utan iiven för anhöriga. 

Skyddet för niirstt1ende i L VM - vilket i propositionen föresläs oföriind

rat - giiller risken att allvarligt skadas av missbrukaren. Med skada avses 
diirvid inte bara rysisk skada ( prop. 1981 /82 :8 s. 76). Även sädana psykiska 
lidanden som kanske friimst narkomaners familjer ibland utsiitts för genom 
ett hotfullt, pockande eller hiinsynslöst upptriidande kan utgöra grund för 

ingripande, enligt rörarbetena till L VM. 

Enligt utskottets mening iir det angeUget att L VM kan anviindas för att 

skydda anhöriga rrän allvarligt rysiskt eller psykiskt väld av missbrukaren. I 

s{1dana fall. i vilka konsekvenserna av våldet kan bli lika tragiska for miss

brukaren som för offret, ter det sig naturligt med möjligheten till LVM-vt1rd 

för missbrukaren. Utskottet kan emellertid inte förorda en sadan utvidg

ning av niirståcndcskyddct som förcshJS i motionen. Det rörh{1llandet att 

missbrukarens familj drabbas av sociala skadeverkningar till följd av miss
bruket m,\ste lindras pä annat siitt, t.ex. genom bist{\nd enligt socialtjiinstla

gen. Utskottet vill i sammanhanget dock erinra om att tvC111gsvard enligt 

rörslaget i propositionen skall kunna beslutas om missbrukaren löper en 

uppenhar risk att förstöra sitt liv. Hiirmcd avses bl.a. s[1dana rall diir L VM

värden kvarstär som en sista utviig fiir att riidda det som finns kvar av 
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anknytning till bostad. arbetsmarknad och normala relationer till anhöriga 

(prop. s. 47). Vid den helhetshedömning som i det fallet mt1ste ske rinns det 

enligt utskottets mening visst utrymme t"ör att beakta iiven de anhörigas 

situation. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Sol4 (m) yr

kande I i hiir aktuell del. 

Obligatorisk tillämpning 

Enligt förslaget i propositionen (s. 52) hlir LVM, till skillnad fr.'tn nu. obli

gatoriskt tilliimplig om förutsättningarna för tvängsvärd iir uppfyllda. En

ligt departementschefcn (s. 53) måste det framgä klart av lagen att samhiillet 

har en skyldighet att ingripa om missbrukaren eller hans niirst[1ende befin

ner sig i en så utsatt situation som lagen anger och värdbehovet inte kan 

tillgodoses enligt socialtjiinstlagen eller p,1 annat siitt. Detta bör ske genom 

att lagen iindras sä att det framgår att tv,'\ngsdrd skall beslutas om förutsiitt

ningarna för s,'\dan värd iir uppfyllda. 

I motion So/5 ar Kjell-Arne ~Ve/in 1/jliyrkas att r:ksdagen som sin mening 

ger regeringen till kiinna vad som sagts om möjligheter till frivillig värd 

ryrkande 3!. Enligt motioniiren iir det olyckligt att tvängsvärd mäste tillgri

pas niir förutsiittningar för tvångsdrd föreligger. Möjligheten att tillgripa 

andra värdformer som bygger pä frivillighet m[1ste finnas kvar. 

Utskottet vill stryka under departementschefens ord att det bör observe

ras att lagen, även med de föreslagna iindringarna av grunderna för värd. 

kommer att avse endast sädana situationer diir missbruket iir sä omfattande 

att allvarliga medicinska eller sociala skadeverkningar iir niira förestäende. 

Utebliven vård i de situationer som lagen anger kan s[1ledes leda till att 

missbrukaren dör, ,'ldrar sig obotliga medicinska skador eller slas ut socialt. 

Utskottet anser i likhet med departementschefen att samhiillct i en s[1dan 

situation bör ha en skyldighet - inte bara en befogenhet - att se till att 

missbrukaren får behövlig värd. För att undvika missförst!lnd vill uhkottet 

framhålla att en sjiilvklar grundförutsiittning för tvängsvttrd - vilket ockstt 

framgår av lagen - iir att möjligheterna att tillgodose missbrukarens hehm·· 

av vård i frivilliga former iir uttömda. Mot bakgrund hiirav a\'styrker ut

skottet bifall till motion Sol5 (fp) yrkande 3. 

Anstånd med verkställighet av ett LVM-beslut 

Enligt nykterhetsvärdslagen ( 1954:579) fanns möjlighet för i vissa fall Hins

riitten och i övriga fall nykterhetsvärdsniimnden att bevilja villkorligt an

stånd med verkstiillighet av beslut om tvängsintagning - s.k. vilande reso

lution - varvid den som beslutet avsäg i stiillet stiilldes under övervakning. 

Om han skötte sig, förföll beslutet efter ett :tr. Misskötte han sig. förverka

des anståndet. 

Regler av detta slag saknas i L VM. Enligt 6 § LVM skall v:1rden p,lbörjas 

inom två veckor efter det att beslutet om värd vunnit laga kraft. Annars 

upphör beslutet att giilla. Enligt propositionsfiirslaget ( 12 ~ andra stycket) 
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upphör hl'slutt;t att giilla, om drdl'n inte har pCtbörjats inom fyra n-L'kor 
fran dl'n dag hölutel vann laga kraft. 

Sl1cialutsk,1llet ullaladl' i bl't:inkandel S,,U 1982./83:37 s. 24 bl.a.: 

S.k. vilande resolution liknande den som tidigare fanns i nykterhetsv{1rd~ht
gen ter sig principiellt l"riimmande för s,1cialt_iiinstlagt'ns och LVM :s syn p[t 
syftet ml'd vt1rden. Vilande rl'solution fungL'radL' huvudsakligen som L'n 
p,1tryckning genom ett hot om \'{trd. Utskottl't stiiller sig my<:ket l\'L'ksamt 
till om L'n s.'tdan mö_jlighl't kan förenas ml'd socialtjiinstens arbl'tssiitt vilket, 
till skillnad fr[111 den gamla nykterhetsv[mlcns, skall priiglas av hfosyn till 
den L'nskildl's önskem;'tl och hans frivilliga medverkan. UtskotlL't utgär 
emelll'rtid fr:\n att socialberedningen om sä visar sig päkallat överviigl'r 
iivl'n denna fdga. 

Utskottet har diirefter i betiinkandena Sol! 1983/84:30 o.:h SoU 1984: 85 :30 
\·idh[1llit detta stiillningstagande. 

I 11111ri1111 Sol./ ar Nils Car!l1111111rc 111)!. /m1 hemstiills att ribdagen bl'slutar 
om att en sttdan bestiirnmelse införs i_lagen om vt1rd av missbrukare som ger 

socialnämnden möjlighet till anstånd med verkstiillighet av LVM-beslut i 

enlighet med de i motionen anförda riktlinjerna (yrkande 3). Enligt mo
tioniirerna hör socialniimnden under sex mänader fr.'111 det domen vann 

laga kraft ha möjlighet att ge, anstttnd med verkstiillighet av beslutet om 
vard. 

Som utskottet anfört i det föreg."tende skall LVM-v,'\rd beslutas om miss
bruket iir stt omfattande att allvarliga medicinska eller sociala skadeverk
ningar iir niira förest,knde. l:n grundliiggandc förutsiillning.för tv,'\ngsv[ml 

iir vidare att möjligheterna all tillgodose missbrukarens vttrdhehov i frivilli
ga former iir uttömda. Med en sådan konstruktion av fiirutsiittningarna för 
drd finns det enligt utskottets mening inte nägot utrymme för Ungre drii_js
mttl med verkstiilligheten iin som skiiligen kan kriivas för att eftersöka och 
instiilla missbrukaren för drd. Den i propositionen rörl'slagna uppbyggna
den av drden utgår i stiillet frf111 att utslussningen i samhiillet bör ske med 
biheh,111ande av vissa tv,1ngsmöjligheter. Så snart det kan ske ml'd hiinsyn . 
till den planerade värden skall den intagne pil ett L VM-hem.beredas tillfiille 
att \'ista~ utanför L VM-hemmet rör drd i annan form. Värd i annan form 
kan varat.ex. ett lttngsiktigt be-handlingsprogram pi\ nägon institution eller 
i öppendrd. Genom denna möjlighet kan tvängsbefogenheterna rinnas i 

bakgrunden som ett stöd iiven under tid dä missbrukaren försöker komma i 

gt111g med en värd som bygger p;) hans egen vilja och förmt1ga att fullfölja 

programmet. 

Utskottet avstyrker med det anförda motion Sol4 (m) yrkande 3. 

Utredning och ansökan om vård 

Liinsstyrelsens sociala funktion har sedan den I januari 1984 haft uppgiften 

all utreda och ansöka om viird enligt LVM samt all föra talan inför riitten. 
Under [1ren 1982 och 1983 utfördes dessa uppgifter iiverg[mgsvis a\· soeial

niimnderna. Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kon1mer i kon
takt med missbrukare iir skyldiga alt anmiila till liinsstyrelsen om dl' fttr 

kiinnedom om att n[1gon kan antas vara i behov av v,lrd enligt L VM. En 
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motsvarande skyldighet :•iJiggcr under vissa förutsiittningar iiven liikare. 

Anmiilningar kommer i rörsta hand fr[rn socialniimnderna men iiven frän 

polis. sk_vddskonsulenter och liikare. 

Har liinsstyrelsen genom anmiilan f:Jtt kiinnedom om ett misstiinkt miss

hruksfall. gör liinsstyrelsen en utredning. Socialniimnden och andra anmäl

ningspliktiga myndigheter iir därvid skyldiga att liimila alla uppgifter som 

kan vara av hctydclse för utredningen. En liikarundersökning ingår som ett 

led i utredningen. Om liinsstyrclsen efter utredningen anser att det finns 

skiil att hereda någon värd enligt L VM. skall liinsstyrelsen ansöka om vård 

hos liinsriittcn. Ansökan skall innehålla en redogörelse rör missbrukarens 

fiirh[tllanden och tidigare vidtagna :1tgiirder. Liinsstyrclsen skall ocks:1 ange 

den värd som länsstyrelsen anser behövlig. var vården bör' pföörjas och i 

vilket hem intagning kan ske. Denna redogörelse för den planerade vården 

förutsiitter att samdd sker med socialniimnden. 

I propositionen (s. 54) röresläs att liinsstyrelsen iivcn i fortsättningen . 

skall ha ansvaret för utredning och ansökan i iirenden om värd enligt lagen. 

Liinsstyrelsen skall dock anlita socialniimnden för s_jiilva utredningsarhetet. 

Socialniimndcn skall liimna liinsstyrclscn en redogörelse rör misshruka

rcns förhtill;mden och rör tidigare vidtagna och för planerade åtgiirder. I 

samband med att redogörelsen uppriittas skall en tjiinsteman hos niimnden 

utses som skall svara rör kontakterna med misshrukarcn och med olika 

vårdgivarc. 

I motionl'ma SoL 1 yrka11de 6 ai- Karin /srad,.,011 mjl. rcJ. Sol-I yrkande 5 ar 

Nils Carlshamre m,11. r mJ och Sol// yrkande I a1· Daniel "ftll"schy.1· 111,tl. ,:tpi 

hemstiilb att riksdagen heslutar att socialniimnden skall svara för s[1viil 

utredning som ansökan till liinsr:itlen. l'nligt motioniirerna hör social

niimnden. liksom redan giiller i rdga om vt1rd enligt lagen med siirskilda 

bestiimmelser om värd av unga (LYU), ha det rulla ansvaret för utredning 

och ansökan i LV\1-iircnden. 

I motion So/5 ar Ajc/1-Aml' IVdin 1/i)) hemstiills att riksdagen Slllll sin 

mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anrörts om utred

ningsansvar (yrkwult! /). l'nligt motion:iren hiir liinsstyrelsen iiven fortsiitt

ningsvis utföra utredningsarhetet. 

Enligt propositionen miiste man sl{1 vakt om en enhetlig riittstilliimpning 

niir det som hiir giiller tv{1ngst1tgiirder. .Även om det slutliga avgörandet 

vilar pä domstolen. kan socialniimndernas olika u1g{111gspunkler ,Kh prio

riteringar leda till att det i vissa kommuner hlir vanligare med tvängsdrd iin 

i andra. Av riittssiikerhctsskiil iir det biittre att n'1gon annan iin socialniimn

den hedömcr niir möjligheterna att vidta förehyggande och rrivilliga {1tgiir

der iir uttömda. Det iir hiittre om en utomst{1ende myndighet prövar halitc

ten p:1 insatserna. H:irigenom rnr den enskilde en ytterligare priivning av 

iirendet innan det eventuellt fiirs till domstol. Resultatet kan hli en jiimnare 

standard pt1 den frivilliga drden. Det iir ocks[1 viktigt att signaler rrfo 

:rndra myndigheter, som kommer i kontakt med misshrukare, f:1ngas upp 

och kontrolleras av en utomst:'tendc myndighet. Skyddsknnsulentcr, polis 

eller liikare k.111 ha en uppfattning om v:hdbehowt som an iker rrtin social

n:imndens. Det iir hra att liinsstyrelsen l"ttr tillfiille att granska iiven s:'idana 
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fall som av olika anledningar inte har förts fram i socialnämnden. rramhål

ler dcpartcmcntschefen. Det erinras vidare om att socialnämnderna nyligen 

har hefriats fr[111 uppgiften att ansöka om värd och föra talan i domstolarna. 

Att erter kort tid äter ge dem denna uppgift förefaller olämpligt. 

Utskottet har vid flera tillficillen bl.a. i betänkandena SoU 1983/84:J0 

s. 30 och SoU 1984/85 :30 s. :. I uttalat att de heslutade riktlinjerna för utred

ning och ansökan om vård borde ligga fast. Erfarenheterna skulle f{t utvisa 

om det finns anledning att senare ta upp frågan på nytt. 

Utskottet anser att de argument for liinsstyrelsens roll som redovisas i 

propositionen fortfarande iir biirande. Även utskottet anser att del av rätts

siikerhetsskiil iir önskvärt att det inte liiggs på socialnämnden att själv hedö

ma om möjligheterna att vidta frivilliga åtgiirder iir uttömda. Del är viktigt 

också för att inte socialniimndernas olika prioriteringar och syn på misshru

karvärden skall kunna leda till att det i vissa kommuner hlir mindre vanligt 

med ansökningar om tvängsvi\rd iin i andra. Det iir diirför bra att liinsstyrel

sen genom anmälningar från anhöriga, läkare, skyddskonsulenter och polis 

kan fä tillfälle att granska s,ldana fall som socialnämnden inte fört fram. 

Utskottet anser vidare att det i vissa fall kan ha hetydelse för v,1rden av 

missbrukaren att någon annan än socialnämnden intar stiillning som mot

part till missbrukaren i domstolsprocessen. 

Utskottet anser det säledes liimpligast att, säsom föreslagits i propositio

nen, uppgiften att svara för utredning och ansökan om värd. fortfarande 

,hilar länsstyrelsen. Utskottet avstyrker till följd av detta stiillningslag\lllde 

motionerna Sol:. (c) yrkande 6, Sol4 (m) yrkande 5 och So:.0 (fp) yrkan

de I. 

I propositionen (s. 56) erinras om att det vid tillkomsten av LVM ullryck

ies farhågor för dubhelarbete hos myndigheterna. Enligt dcpartementsche

fen har dessa farhågor i viss män besannats. Det iir otvivelaktigt sä att 

liinsstyrelsen i mänga fall gör en utredning samtidigt som socialniimnden 

tidigare har utrett ,;amma sak. I propositionen erinras bl.a. om socialnämn

dens allmiinna utredningsansvar enligt 50 * socialtjiinstlagen jiimrört med 

dess ansvar enligt 11 * socialtjiinstlagen för all misshrukarna fär stöd och 

hjiilp. Det konstateras att socialniimnden pa grund av dessa bestiimmclser 

redan har ett eget utredningsansvar niir det giiller misshrukare som är aktu

ella i LYM-iirenden. Det iir diirför enligt propositionen naturligt att social

niirnnden iiven utför den egentliga utredningen p,i liinsstyrelsens uppdrag. 

[)[irigenom ökar ockst1 möjligheterna för socialniimnden att tidigt etahkra 

en kontakt med misshrukaren. 

Utskottet delar uppfattningen i propositionen an sjiilva utrcdningsarbe

tet hör utföras av socialniimnden p:1 liinsstyrelsens uppdrag. Komplette

ringar bör vid hehov kunna göras av liinsstyrclscn sjiilv. Socialniirnnden 

skall stä för insamlandet av faktaunderlaget medan de\ :ir liinsstyrelsen som 

svarar för hcdörnningen av hehovet av L VM-drd. Genom att socialniimn

den tidigt rnr kontakt med missbrukaren ökar fiirutsiittningarna för att soci

aln:imnden skall kunna planera och genomföra egna insatser för rnisshru

karen. Del iir ncks[t ·viktigt all misshrukaren tidigt för en siirskild ktllllakt

man hos niimnden som skall ge honom stöd och h,i;ilp samt planera den 

behandling som hchö\·s. l'nligt utskottets mening kan genom förslaget ut-
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redningstiden utnyttjas för ett förtroendefullt samarhete mellan social

niimnden och misshrukaren. Utskottet avstyrker med det anförda motion 

Sol5 (fp) yrkande I. 

Omedelbart omhändertagande 

En misshrukare får enligt 8 * L VM omhiindertas omedelbart. om det iir 

sannolikt att han kan beredas vård med stöd av LVM och riittens beslut om 

vård inte kan avvaktas. Paragrafen iir upphyggd efter mönster av motsva

rande regel i LVU. 

Till skillnad från vad som giiller enligt LVU får socialniimnden emeller

tid inte besluta om omedelbara omhiindertaganden enligt LYM. För all 

möjliggöra ett snahht ingripande och eftersom polismyndigheten i allmiin

het ändå mäste anlitas för att genomföra ett omhiindertagande har heslu

tanderiitten lagts p:1 polismyndigheten. Sedan fr{1gan om värd har anhiing

iggjorts hos domstol får ocksä riitten hesluta om omedelbart omhiinderta

gande. 

I propositionen (s. 61) föreslås all iiven socialniimnden skall ges befogen

het att besluta om omedelbara omhiindenaganden. Som skiil för utvidg

ningen anförs hl.a. följande. Socialniimnden har enligt 3 * socialtjiinstlagen 

jiimfön med 11 s samma lag det yttersta ansvaret för att varje misshrukare 

inom kommunen vid varje tillfälle f{1r den v[1rd och hjiilp han behöver. 

Niimnden har emellertid i princip inte n:1gon annan möjlighet att se till alt 

en misshrukare, som behöver omedelhar hjiilp, omedelbart tas om hand iin 

genom att anmäla saken till liinsstyrelsen som i sin tur kan ansöka om värd 

hos länsriillen. På grund av den tid detta tar. har det i stiillet utvecklats en 

praxis att socialniimnden förser polismyndigheten med det underlag som 

behövs för att ett omedelhan omhiindertagande skall kunna ske genom 

polisens försorg. Systemet bygger pä att sllciabekreterarna övertriider de 

sekretessbestämmelser som giiller myndigheter emellan. Fn sädan ordning 

kan enligt propositionen inte godtas. Vidare iir det enligt propositionen 

hetiinkligt att anhöriga som viinder sig till socialniimnden för att f{1 akut 

hjiilp med en anförvant, mäste hiinvisas till polisen. Pf1 grund hiirav förcsl:1s 

att 13 * LVM skall utformas sä att iiven socialniimnden ges befogenhet att 

göra omedelbara omhiindertaganden. 

I motion Sol') OI' Maj-Lis Liiiiw mJl. Is! hemstiills att riksdagen c_j antar 13 * i 
lagförslaget (yrkande 2). Enligt motioniirerna iiventyrar utvidgningen den 

förtroendefulla relationen som iir nödviindig mellan missbrukare och soci

alniimnd. 

Utskottet anser att den nuvarande ordningen. som bygger p:1 att social

niimnden liimnar ut Linsliga uppgifter om enskilda till polisen, kan skada 

förtroendet för socialtjiinsten. Utskottet delar ockst1 uppfattningen i propo

sitionen att det iir olyckligt att anhöriga m:1ste viinda sig till polisen i stiilkt 

för socialtjiinsten niir det iir fr:1ga om hjiilp i en sdr social silllation. Siirsk ilt 

för anhöriga till narkomaner, som ofta iir inhlandade i narkotika- och för

mögenhetsbrott, kan det te sig friimmande att viinda sig till polisen. Fiir att 

socialtjänsten skall kunna ta det an,\'ar för missbrukarna, som [ilagts den 
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genom 3 och 11 ** socialtjiinstlagen. iir det enligt utskottets mening rimligt 

att socialniimnden ges möjlighet att själv besluta om omedelba~a omhän

dertaganden. Utskottc-t avstyrker med det anförda motion So 19 (s) yrkande 2. 

Vårdtidens liingd 

I propositionen (s. 68) föresh1s att den liingsta vårdtiden enligt lagen utökas 

fdn fyra till sex månader. Det nuvarande förlängningsinstitutet föresläs 

slopat. 

I motion Sol 7rrkande I defris al' Ulla-Brill ,4hark mJl (si och i motion So/<J 

yrkande I de/ris ar Jl,.Jqj-Lis Liiiiw mjl. (.1·Jhemställs att riksdagen beslutar att 

inte genomföra regeringens förslag om förliingning av v[irdtidcn. Även i 

motion Sol 5 m· A.je/1-Arne i-Ve/in (lp) hemstiills att riksdagen ger regeringen 

till kfona att den liingsta vårdtiden fortfarande skall vara fyra m[rnader 

lrrkande :!/. 

I motion So4yrka11dc 15 m· Carl Bildt mJl. rm)och i 11101io11 So/4rrka11dc :! 
ar Ni!~ Carlshamrc mJl. im) yrkas att v:'\rdtiden skall bestiimmas till högst 

tolv m{111ader. 

Vid tillkomsten av LVM (prop. 1981/82:8 s. 47) stiillde sig föredragande 

departementschefcn tveksam till om ens den maximala vårdtiden - fyra 

mtrnader - kunde anses tillräcklig för de svåraste fallen. Tilliimpningen av 

lagen såvitt avsäg vårdtiden m:'\ste enligt departementschefcn följas noga. 

I nu förevarande proposition (s. 70-,- 71) konstateras att erfarenheterna 

visar att nuvarande vårdtid inte alltid räcker för att klara LYM :s uppgift att 

motivera missbrukaren till frivillig vård. En central punkt i förslaget iir 

vidare att LYM-drden som regel inte bör inskriinkas till s_j;ilva institutions

\'istelsen. Tanken iir att drdperioden på LVM-hemmc-t innm ramen för 

v[mltiden enligt LVM ofta bör kunna följas av försöksvis anordnad fortsatt 

värd i andra former. Denna utslussning bn ske s{\viil till behandlingshem 

eller familjevärd som till vård insatser inom den öppna drdcn. De nuvaran

de vårdtiderna har visat sig för korta för att man skall kunna åstadkomma 

en smidig överg:'\ng från LVM-hemmen till andra v.'\rdformer. 

Departementschefen hänvisar vidare till att socialberedningen 

(SOU 1987:22) ansett att det finns skiil som talar för en förh[tllandevis ltrng 

vi1rdtid. Med hiinsyn till lagens karaktär av undantagslag och till det djupa 

ingrepp som ett frihetsberövande innebiir. har beredningen emellertid stan

nat för att föreshl sex mänader som en liingsta värdtid. Departementschcfen 

ansluter sig, bl.a. mot bakgrund av att majoriteten av remissinstamerna 

tillstyrkt förslaget. till beredningens förslag. 

Utskottet finner genom redovisningen· i propositionen att v:mitiden fyra 

mt111ader i vissa fall iir för kort för att syftet med v,hdcn - motivation till 

frivillig v{1rd - skall kunna uppnt1s. Enligt utskottets mening bör värdtiden 

bestiimmas sä att det finns re<llistiska möjligheter att uppnä syftet med la

gen. Annars kan lagen i sig ifr.'tgasiittas. Det finns starka behandlingsmiissi

ga skiil som talar för en relativt l.'\ng v.'\rdtid. Att upphöra med ett tungt 

missbruk av alkohol eller narkotika iir en lt111gsiktig och genomgripande 
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process. UtskoHet delar uppfattningen i propositionen att det iir de längsik

tiga, frivilliga värdinsatserna som mäste siittas i l"r:imsta rummet. LVM-

v,irden skall ses som en utgångspunkt rör motivationsarhete och planering 

av värd- och stödinsatser. Med ett s,ldant synsätt och di\ ett rrihetsberövan

de alltid iir ett djupt ingrepp i den enskildes liv anser utskottet att sex mfoa

der som en längsta tid iir en rimlig avviigning. Utskottet vill stryka under 

vad som siigs i propositionen att för huvuddelen av L VM-klienterna -

alkoholmissbrukare i ,lldrarna 30 ;h och iildre - finns i allmiinhet inget 

behov av en långvarig institutionsvistelse. V[1rdtiden rör dessa hör liksom 

nu som regel kunna begriinsas till n[1gon eller ett par mänader. Det iir diir

emot viisentligt att institutionsvisteben följs av stöd och behandling i öppna 

program på hemorten. f'ör, de yngre missbrukarna iir det av behandlings

skiil ofta liimpligt med en liingre tids värd p.t ett behandlingshem. Det fiir

hällandet att de första sex mänaderna av denna tid kan omgiirdas av tdng_ 

enligt L VM bör kunna ge missbrukaren det stöd han hehöver för att fullföl

ja det långsiktiga behandlingsprogrammet, 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna So 15 ( fp) 

yrkande 2, So 17 ( s) yrkande I delvis och Sti 19 ( s) yrkaqde I delvis. vari yrkas 

en oförändrad v[1rdtid om fyra mt111ader. Utskottet avstyrker med samma 

hänvisning motionerna So4 ( m) yrkande 15 tich So 14 ( m) yrkande 2. vari 

föreslås en längsta värdtid om tolv mänader. 

Yårdtidens beräkning· 

Enligt förslaget (21 §) skall som v[irdtid inte riiknas den tid dä missbrukaren 

olovligen vistas utanför ett L VM-hem eller iir hiiktad eller intagen i krimi

nalv[1rdsanstalt. 

I motion So/5 ar Kjl!II-Ame Hdin (/p1 hemstiills att riksdagen som sin me

ning ger regeringen till kiinna vad i motionen.anri'irts om tillgodohavande 

av tid inom kriminal- resp. sjukvt1rd rrrkantle ./i. Lnligt motioniiren hör tid 

dä missbrukaren rinns inom kriminalvard eller sjukv{1rd riiknas som v{1rd

tid enligt L VM. 

I propositionen (s. 74) siigs att tid d.1 missbrukaren iir intagen p[i sjukhus 

hör inräknas i vårdtiden i enlighet med nu giillande regler. Utskottet konsta

terar s,11unda att propositi_onen inte föresUr n:tgon iindring s:1vitt avser tid 

pä sjukhus. Sädan tid skall fortfarande anses som v:°l!'dtid. l\1otionen iir. 

s,'\ledes redan tillgodosedd i denna del. 

Niir det giiller tid dä missbrukaren vistas i hiikte eller kriminaldrdsan

stalt innehiir propositionsfiirslaget en riiriindring av nu giillande ordning. 

Sädan tid skall enligt förslaget inte riiknas in i v,'\rdtiden. I specialmoti\'e

ringen till 21 s (s. 1021 anförs hl.a. att det kan te sig sjiilvklart att inte vistelse i 

en kriminalvärdsanstalt skall riiknas som drdtid enligt LVM. Ett straff som 

{1dörns enligt brottsbalken har ett helt annat syfte iin ett_heslut tim LVM

drd. Verksamheterna styrs.av Lilika mtd och intressen. Har man runnit 

situationen vara sädan att L Vivl-drd mibte komma till st[ind. skall s{tdan 

värd inte kunna ersiittas med en vistelse i kriminalv{irdsanstalt. i vart fall 

inte generellt. Fn annan s,1k iir att det enskilda fallet ihland kan te sig 
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annorlunda. En vistelse i en kriminalvt1rdsanstalt kan leda till att det inte 

finns skiil att efter frigivningen fortsiitta LVM-v{1rden. Om man finner att 

syrtet med l.VM-vtmlen har uppnätts. skall den givetvis upphöra. 

Utskottet anser inte heller att vistelse i hiikte eller kriminalvärdsanstalt 

hör dknas som drdtid enligt L VM. Utskottet avstyrker med hänsyn härtill 

och till vad som ovan anförts om tid p,1 sjukhus motion So 15 (fp) yrkande 4. 

Inledande sjukhusvård 

Värd enligt LVM skall hygga pä respekt för den enskildes självbesWmman

derätt och integritet och skall s,1 ltrngt som möjligt utformas och genomröras 

i samverkan med den enskilde. Vt1rden skall inledas på sjukhus om det 

anses liimpligt med hiinsyn till den planerade värden i övrigt och om förut

siittningarna för sjukhusvård iir uppryllda. 

Niir det gäller frågan om inledandl' sjukhusvård har utskottet tidigare 

uttalat bl.a. att den som vårdas med stöd av LVM och är i behov av v,lrd på 

sjukhus självfallet måste beredas s[1dan värd. att huvudprincipen är den att 

den som vårdas enligt L VM skall vara tillförsäkrad rätt till sjukhusvård 

samt att riitten till sjukhusvård är att betrakta som ett erbjudande och inte 

som ett tvång. Tanken iir säledes att vården av missbrukare skall inledas pä 

sjukhus om det är p,lkallat från vardsynpunkt och den enskilde accepterar 

vård enligt hiilso- och sjukvårdslagcn ( 1982 :763 ). 

Utskottet behandlade senast fdgan om inledande sjukhusvård i betän

kandet So U 1984/85 :30. Utskottet underströk d,1 att det berörda lagrummet 

( 12 § LVM) enligt utskottets mening klart gav vid handen au frågan om 

liimpligheten av inledande sjukhusvård skall prövas i varje enskilt fall. 

Emellertid kunde bestiimmelsen enligt utskottets mening ge upphov till 

svarigheter i de ganska fätaliga fall där den enskilde inte ville ha sjukhus

v,ird eller ådagaliigger avsikt att rymma diirifr[tn st1 snart tillfälle ges. Ut

skottet ansäg därför att socialberedningen hade anledning att S:irskilt upp

miirksamma samordningen mellan denna regel i L VM och andra lagregler. 

bl.a. i hiilso- och sjukvärdslagen och LSPV. 

Enligt propositionen (s. 82) iir skiilen för att L VM-vt1rden i regel skall 

inledas pä sjukhus fortfarande giltiga. Det konstateras samtidigt att alltrör 

rn patienter fär sädan vård i dag. Anledningen till detta iir att misshrukarna 

orta avviker i samhand med sjukhusvärden. I propositionen diskuteras de 

regler som giiller i fräga om tväng inom sjukvården. Departemcntschefen 

anser därvid att principen om frivillighet inom hiilso- och sjukvt1rden iir av 

sä rundamental betydelse att avsteg diirifr[rn mäste grundas p,1 mycket star

ka skäl. Önskemälet att förhindra att en misshrukarc avviker frän beslutad 

L VM-värd iir inte tillriickligt rör att fräng:1 den principen. I syfte att ,'\stad

komma att l7er fär inledande sjukhusdrd föresläs att det införs en skyldig

het för överli-ikaren att se till att socialniimnden eller den som rörest:1r dr

den vid L VM-hemmet genast underriittas om missbrukaren vill liirnna sjuk

huset. Överliikaren fär vidare hesluta att misshrukarcn skall hindras att 

liimna sjukhuset under den tid som behövs for att siikcr,tiilla att missbruka

ren kan föras över till ett I.VM-hem. 

r:nligt dcpartcmentschcfen (s. 84) finns det sbl att tro att den föreslagna 
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kvarhållningsriitten kommer att medföra att nertalet av de missbrukare som 

blir föremål för vård med stöd av L VM kan ges inledande sjukhusvärd om 

de behöver det. Vissa klienter. framför allt vissa narkotikamissbrukare. 

kommer förmodligen att motsiitta sig varje form av vård. För att dessa skall 

kunna få medicinsk omvärdnad måste det på L VM-hemmen finnas erfor

derliga somatiska och psykiatriska resurser. Där det framstår som ofrån

komligt att bygga upp resurser för hälso- och sjukvård inom LVM-hemmen 

bör de enligt propositionen komma till stånd genom sjukvårdshuvudman

nens försorg. De närmare formerna för hur detta skall ske får avgöras från 

fall till fall genom samarbetsavtal mellan de berörda huvudmiinnen. 

I motion So/2 ar Karin Jsraefrrnn mJl. (cJ hemställs att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om insatser för 

att samordna värd enligt HSL och LVM (yrkande JJ. Enligt motionärerna 

bör ytterligare insatser utöver kvarhållningsriitten övervägas för att klara ut 

den grundläggande frihet som finns i HSL och den ofrihet som finns i LVM. 

Enligt utskottets mening är det en rimlig och lämplig avvägning som 

gjorts i propositionen mellan principen om frivillighet inom hälso- och 

sjukvården och önskemålet att sä mänga missbrukare som möjligt skall 

kunna beredas erforderlig sjukvård. K varhållningsriitten kan enligt utskot

tets mening leda till ökade möjligheter att vårda missbrukare på sjukhus. 

Som anförs i propositionen kan det emellertid i vissa fall vara nödviindigt 

att bygga upp resurser för hälso- och sjuk vt1rd inom L VM-hemmen. Också 

den sjukvården måste emellertid bygga p,\ frivillighet. Enligt utskottets me

ning finns det skäl för socialstyrelsen - bl.a. med hiinsyn till H I V-epidemin 

bland narkotikamissbrukarna - att nqga följa hur hälso- och sjukvårdsbe

hovet inom missbrukarvården kan komma att förändras. Utskottet förutsiit

ter att så sker utan något initiativ frän riksdagen. Med hänvisning till det 

anförda avstyrks motion Sol2 (c) yrkande 3. 

Socialnämndens skyldigheter efter värdtiden 

I molion So/1 ar Karin Jsrai!ls.rnn mJl. 1ci hemstiills att riksdagen ger rege

ringen till kiinna vad som i motionen anförts om uppföljningen av drdin

satserna r~rrkande 2i. Enligt motioniirerna är det avgörande för det l{mgsik

tiga resultatet att vården följs upp. Det giiller då inte bara att tillgodose 

behovet av utbildning och arbete. Det giiller att se till hela livssituationen 

och livsmönstret, anser motioniirerna. 

Enligt 14 § andra stycket LVM skall socialnämnden i sanm1d med den 

som förestår vården vid hemmet och den intagne förbereda stöd- och hjiilp

insatser för tiden efter utskrivningen fr,1n hemmet. Sådana insatser skall 

främst inriktas på att tillgodose behovet av bostad, arbete eller utbildning. I 

propositionen (s. 78) uppges att socialheredningen genom sina undersök

ningar och vid sina hearings funnit att eftervårdsinsatserna ofta iir otillriick

liga. Kritiken har framför allt avsett socialniimndens insatser. Det har bl.a. 

sagts att det inte iir ovanligt att missbrukaren efter visteben på L VM-hem 

inte möts av några fortsatta stödinsatser trots att de efterdrdande ins,1tser

na ofta är avgörande för rehahiliteringcn. En värd som enhart bcstär av 
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vistelse p;'\ ett L Vl'vl-hem .utan uppföljning och stöd på hemorten har sm,1 

mtijligheter att lyckas. Socialniimnden 111[1stc diirför alltid anordna.en iinda

m,'\lsenlig och för den enskilde siirskilt anpassad eftervård. Om-den enskilde 

missbrukaren efter v[1rdtidens slut fi\r en bostad och ett arbete eller utbild-, 

ning, ökar hans möjligheter att sjiilv ta ansvar för sin. situation. Det iir 

emellertid ocks[1 nödviindigt att hans egna resurser förstiirks genom ett fort

satt personligt stöd frän socialtjiinsten. Kontaktmannens insatser, bör allts;'\ 

inte upphöra i L1Ch med att LVM-drden upphör. I m[mga fall. kan det 

dessutom kriivas en fortsatt behandling eller annat stöd som striicker sig . 

längt frarnf1t i tiden. Enligt departementschefcn bör socialniimndens insat

ser efter drdtiden avse inte enbart hjiilp till bostad och arbete eller utbild

ning utan iiven stöd eller behandling. 

För att inskärpa betydelsen härav föreslås i propositionen att lagen för

tydligas s,'\ att det klart framgär att socialniimi1den skall aktivt verka för att 

den enskilde efter vårdtiden rnr bostad och arbete· eller utbildning samt se 

till att.han får personligt stöd och behandling för att'komma ifr{in sitt miss

bruk (30 * i lagförslaget). 

Utskottet delar den syn pft betydelsen av uppföljning. av ·viirden som 

kommer till uttryck s,'\viil i prl1positionen som i den aktuella motionen. Det 

råder således en bred enighet om att det •iir avgörande för vårdci1s resultat 

hur de fortsatta stödinsatserna inom den öppna drden utformas öch ge

nomförs. I allmiinhet iir behovet av stöd insatser omfattande och striicker sig 

över lång tid. Stödet mäste avse missbrukarens hela livssituation och bygga 

på en ingäende kiinnedom om hans resurser och sdrigheter. Socialniimn

dens skyldighet att anordna en iindamälst'nlig: och för den enskilde siirskilt 

anpassad eftervärd framgär emellertid klart av lagförslaget:·Med anledning 

hiirav anser utskottt't det inte·p{tkallat med n:igot initiativ fr:m riksdagens 

sida med anledning av motion Sol2 (c) yrkande 2. som allts,1 avst);rks. 

Huvudmannaskapet rör LVM-vårdcn 

Genom huvudmannaskapsföriindringen, som gt'nomfördc's t1r ll/X3 övertog 

landsting och kommuner fr,1n staten ans\·aret för anordnande och drift a\' 

bl.a. behandlingshemmen för missbrukarna inkl. LVM-hemmeri. I proposi

tionen (s. 86-87) föresläs att landsting och kommuner ii\'en i forbiittning

en skall vara huvudmiin för L Vl'vl0 hcmmen. 

I motion So-I yrkande /6 ar Carl Bildt m,11 r 1111och i motion So!,-l_rrkamie-1 ar 

Nils Car/slwmrc mJl. (ml hemst~ills att riksdagen skall uttala sig_ för att 

huvudmannaskapet för _L VM-värden t1terförs till staten. 

I propositionen framh:tlls att ett.statligt huvudmannaskap för-L VM-hem

men från vissa synpunkter kan framsU som logiskt. Tdngsv:trdens n1ll i 

missbrukarvården - dess syfte. de situationer i vilka tv{mgsv[trd skall aktu

aliseras, vårdtidens liingd etc. - faststiills·av statsmakterna. gcnörn heslut i 

regering och riksdag. Villkoret G'ir att lagen skall tilliimpas i verklight'ten iir 

dock att de kommunala huvudmiinnen stiillcr erforderliga v[trdresursc'r till 

förfogande. Dt'n aktuella situationt'n visar enligt deparkmc'ntschel"en att s{1 

inte har skett i tillriicklig omfattning, trots den skyldight't som landsting och 
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kommuna har enligt 23 * socialtjiifötlagen att anordna de hem rör v{\rd 

eller boende (inkl. LVM-hem) som behövs. 

Enligt prt)positionen finns det emellertid ocks{t allvarliga inviindningar 

mot en :)tcrg[rng till statligt huvudm,rnnaskap. Det iir av central betydelse 

att ublussningen fr[m L VM-hemmen och uppröljningen av tv:lngsvärdcn i 

andra v[1rdrormer förbiittras. Tv(rngsvärden kan aldrig leda till n{1gra var

aktiga resultat om den. som i dag_ckssviirrc ofta iir fallet, blir en lösryckt. 

episod i missbrukarens ·liv. Tvängsv[1rden m,lste ses som ett inslag ·i ett 

langvarigt behandlingsprogram, som en inledande del av en planerad be

handling. Om LVM-v:irdcn gavs statligt huvudmannaskap - till s_killnad 

frän övriga v{1rdresurser - skulle den avskiljas frän resten av:v;'trden, och 

den niidviindiga samordningen mellan tv[mgsdrdcn och annan v;'lrq skulle 

ytterligare försväras. 

Derartementschefen anser sttlcdes att det inte iir 11[1gon lösning p[1 pro

blemen att ,t;1ten p;'\ nytt skulle ta över det direkta huvudmannaskapet för 

L VM-värden. L VM-hemmen hör säledcs, enligt departcmentschefcns me

ning, ih"en i fortS:itlniilgen ha landstingskommuncr .eller kommuner som 

huvudmiin. lkhovet a-.· en statlig styrning av L VM-värden mäste tillgodoses 

i andra former. 

Enligt utskottets mening ter sig nuvarande ansvarsfördelning mellan sta

ten.och kommuner och landsting i huvudsak iindamälsenlig. Dct,kan visser

ligen. som motioniirerna anför. uppstä problem i vissa avseenden·. Om 

LVM-v,'\rden gavs statligt huvudmannaskap skulle emellertid andra pro

blem uppstt1. LVM-vt1rden skulle bl.a. komma att avskiljas fr[m resten av 

missbrukardrden och skulle f.t sdrare att hli en integrerad del i en större 

värdkedja diir tyngdpunkten utgörs av de frivilliga stöd- och behandlings

i nsatserna. 

Med hiinvisning till det anförda avstyrker utskottet motionerna So4 ( m) · 

yrkande 16 och Sol4 (m) yrkande 4. . , 

Vårdinstitutioner med enskild huvudman 

Lnligt propositionsf'örslaget skall liksom nu tv.1ngsvärd liimn,1s genom hem 

som drivs av landstingskommuner och kommuner. Denna regel innehiir att 

endast hem med s.'1dan huvudman får ha ansvaret för de tv[1ngshefogenhe

ter lagen medger. Dit hör att besluta om intagning och utskrivning frän ett 

LVM-hcm. att päkalla bitriide av polis, att omhiin~ierta viss egendom och 

att kroppsvisitera de intagna samt att i vissa fall begriinsa deras rörelsefrihet 

och kontrollera inneh;\llct i försiindelser till d~m. 

Den som v,\rdas med stöd av LVM mäste emellertid inte vistas på LVM

hemmet under hela värdti_den. Tviirtom föreskrivs att den som v(1rdas med 

stöd av lagen s[1 snart det kan ske med hfosyn till den planerade drdcn hör 

beredas tillfälle att liimna LVM-hemmct för att på rörsök \',hdas i annan 

form eller vistas i eget hem. Det möjliggör bl.a. att den intagne kan placeras 

pä en v,'\rdinstitution med enskild huvudman. Det kommunala-hem diir han 

intagits enligt L Vr-.1 heh,\ller dä det formella ansvaret l'ör beslut enligt lagen 

och kant.ex. hegiira hitriidc av polisen för att f1terhiimta missbrukaren om 

denne avviker eller p{1 annat siitt försdrar gcnomrörandet av vt1rden. 
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Enligt propositionen skall v;1rd i annan form komma till vidgad anviind

ning i framtiden. Detta hetyder att bl.a. enskilt drivna institutioner bör 

kunna spela en viktig roll i LYM-v:'\rden ocksä i fortsiittningen. 

Dcpartementschefen är emellertid inte beredd att föreslå att hem med 

enskild huvudman skall fä ta ansvaret för de olika tv;1ngsbefogenheter som 

lagen medger. LYM-hemmen bör även i fortsiittningen drivas av offentliga 

huvu<lmiin. Enligt propositionen har de motiv som anfördes för en s{1dan 

ordning i förarbetena till LYM alltjiimt giltighet. Värd med stöd av LVM 

måste omgärdas av olika riittssäkerhetsgarantier. En sädan viktig rättssä

kerhetsgaranti är det ansvar som ävilar styrelserna vid de hem som har 

ansvar för LYM-vården. Enligt dcpartementschefcns mening är det knap

past möjligt att i samma grad tillgodose kraven p[t riittssiikerhct inom ramen 

för enskilt driven värd. Det framstär vidare som principiellt betänkligt om 

samhället frånhänder sig det faktiska ansvaret för miinniskor som berövats 

sin frihet. 

I motiu11 So/:l il\' Kari11 lsraelsso11 mJl. fe! hemstiills att riksdagen ger rege

ringen till känna vad som i motionen anförts om betydelsen av frivilligin

satser och enskilda vårdhem i missbrukarvården /yrkande 4). Enligt mo

tionärerna måste olika alternativ utnyttjas. Mängfald i v,hdalternativen iir 

en tillg;1ng niir det i det enskilda fallet giiller att finna den bästa lösningen. 

Enligt motionärerna bör dock inte tvångs;Jtgiirder fä överlåtas till enskilda. 

I motio11 So:l/J ar Daniel Tarsd1ys mJl. ((p! hemstiills att riksdagen beslu

tar att även enskilt drivna vårdinstitutioner skall fä ha ansvar för L YM-drd 

(yrkande :li. Enligt motioniirerna bör dock hem för särskilt noggrann tillsyn 

även i fortsättningen bedrivas i kommunal regi beroende pä de lt1ngtgåcnde 

tvängsåtgiirder som får tillgripas på dessa institutioner. 

Socialutskottet framhöll vid tillkomsten av LVM (Sol! l9XL'l:C:22 s. 

24-25) att det inte i och för ,ig iir uteslutet att övcrläta ät t.ex. en privat 

stiftelse att svara för tvångshefogenhcter enligt LYM. Utskottet uttryckte 

dock tveksamhet inför en sädan ordning, som dessutom skulle bli av stor 

principiell betydelse. Kraven på riittssiikcrhet i drdcn och pä respekt för de 

intagnas personliga integritet har viixt sig allt starkare. Det tväng som kan 

komma i fräga enligt LYM är starkt hegränsat och omgiirdat av olika rätts

säkerhetsgarantier. En sådan viktig rättssäkerhetsgaranti iir det politiska 

ansvar som .'\vilar styrelserna vid LYM-hcmmen. Utskottet framhöll att det 

knappast var möjligt att i samma grad tillgodose kraven pt1 riittssiikerhet 

inom ramen för en v{ird som liimnas genom ett ·enskilt riittssubjekt. Från 

principiell synpunkt kunde man dessutom hiivda att det allmänna inte hör 

kunna avhända sig ansvaret för åtgiirder som innebär ett s,'I allvarligt in

trång i enskilda människors personliga frihet. Utskottet ansåg därför att 

överviigande skäl talade emot att utvidga rätten att disponera över tvängsåt

giirder enligt LYM. 
Enligt utskottets mening har utskottets uttalande - som också anförs i 

propositionen - fortfarande giltighet. Ansvaret för den intagne under 

LYM-tiden hör även i fortsättningen ävila ett kommunalt eller landstings

kommunalt drivet LVM-hem. Utskottet avstyrker därför motion So20 (fp) 

yrkande 2. 
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Detta inncbiir sjiilvfallet inte att de drdinstitutioner som har enskild 

hu\'Udman skulle ha spelat ut sin roll. Behandlingshem som drivs av t.ex. 

stiftelser. ideella organisationer eller andra enskilda svarar i dag för en 

betydande andel av platserna vid behandlingshemmen för missbrukare. De 

svarar ocksä för mycket av nytiinkande niir det giiller att hitta effektiva 

behandlingsformer. Genom olika värdinriktningar ger de möjligheter för 

den enskilde att hilla den vttrdform som passar honom biist. De enskilda 

hemmen iir diirför resurser som möjliggör m:1ngfald och valfrihet inom 

missbrukarvården. Utskottet konstaterar att institutet drd i annan form 

enligt propositionen iir avsett att anviindas i större utsträckning iin för niir

varande. I begreppet värd i annan form ingår en mängfald av olika tiinkba

ra vårdalternativ diir enskilda behandlingshem kommer att srela en viktig 

roll. 

Med hiinvisning till det anförda anser utskottet det inte päkallat med 

något initiativ från riksdagen med anledning av motion So 12 (Cl yrkande 4, 

som alltså avstvrks. 

Kontraktsvård 

I motion So-'3 7 ar Bengt 1-Ve.Herherg m,!l. (/p) hemstiills att riksdagen hos 

regeringen begiir förslag till kontraktsvärd som ett frivilligt alternativ till 

tvängsvärd (rrkantle 7). 

Frägan behandlas även i motion So260 ar A((Sl'ens.rnn le!, vari hemst:ills 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att s.k. kontraktsvt1rd 

skall införas. vilket innebiir att om inte värdprogrammet följs. det automa

tiskt ersiitts med sluten värd. 

Den s.k. kontraktsdrdsutredningen avgav i mars 1980 betiinkandet Kon

traktsvård inom soeialtjfosten (DsS 1980:3). I hetiinkandet framlades ett 

förslag till lag om kontraktsvärd inom socialtjiinsten som bl.a. innehC1ller 

siirskilda regler om kvarhällningsriitt pä grund av utfästelse. Förslaget har 

remissbehandlats men har inte lett till något propositionsfiirslag om kon

traktsvård. 

I detta sammanhang kan vidare niimnas att det fr.o.m. den I juli 1987 

finns s.k. kontraktsvård som en ny variant av kriminalvärd i frihet. Kon

traktsvård kan ådömas som brottspäföljd genom en kvalificerad form av 

föreskrift vid skyddstillsyn. Om den planerade behandlingen i avgörande 

grad har bidragit till att päföljden bestiims till skyddstillsyn, skall riitten i 

domslutet ange hur långt fangelsestraffsom skulle ha ädömts, om fängelse i 

stället hade valts som påföljd. Den institution eller liknande som svarar l"ör 

behandlingen skall i sädana fall kunna äliiggas att anmiila till åklagarmyn

digheten och skyddskonsulenten, om den dömde inte fullföljer behandling

en enligt planen. Skyddstillsynen kan då ersättas med fängelse. Niir kon

traktsvård ådöms, kan domstolen föreskriva att den dömde skall st;1 under 

övervakning under liingre tid, iin vad som normalt gäller vid skyddstillsyn. 

Utskottet har vid tidigare behandling av motsvarande motionsförslag om 

kontraktsvård inom socialtjänsten framhMlit att det starkt kunde ifdgasiit

tas om det sedan lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LYM) införts. 

finns nf1got egentligt behov av regler om kontraktsvärd inom soeialtjiinsten 
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(se SoU 1982'83:37 s. 27 och SoU 1984/85:30 s. 26). Utskottet har vidare 

hiinvisat till socialberedningens utviirdering av I.VM. 

Förslaget i propositionen. liksom det av socialberedningen redovisade 

förslaget till ny L VM. bygger pt1 grundtankcn att ett tungt missbruk kan 

bringas att upphöra endast genom ett U\ngsiktigt behandlingsarbete, som i 

sina huvuddelar m.'1ste vara frivilligt. Genom förslaget till förliingd drdtid 

utvidgas möjligheterna att omgiirda en del av behandlingsarbetet med 

tdng som ett stöd för missbrukaren. Förslaget till vidgad a'nviindning av 

institutet värd i annan form har också till syfte att lägga grunden för en 

liingre tids behandling i frivilliga former. ·Mot denna bakgrund finns det. 

enligt utskottets mening. inte n;'.lgot egentligt behov av regler om s.k. kon

traktsvård som ett alternativ till tv:1ngsv:\rd. Det kan vidare. enligt utskot

tet, mening. ifrägasiittas om kontraktsvt1rd gär att fi"irena med konstruktio

nen av LVM. l'nligt L VM skall tvängsvård tillgripas. om si!uationen iir s[1 

ull1111ordentligt_.1llvarlig för missbrukaren som anges i lagen och om alla 

möjligheter till frivillig vC1rd iir uttömda. Med hiinsyn hiirtill torde kon

traktsv[trd inte kunria ersätta LVM, utan endast utgöra ett alternativ till 

frivillig värd. Enligt utskottets mening iir det av riittssiikerhetsskäl betiink

ligt med ett system diir man inom ramen för frivillig vt1rd bygger in tdngs

tttgiirder för vilka inte uppstiills lika" striinga krav som för vtird enligt l..VM. 

Pft grund av vad utskottet nu anfört avstyrker utskottet motionerna S0237 

(fp) yrkande 7 och S0260 (C). 

Resurser till missbrukarvården 

I motion Sol 7 _rrkande ] m· Ulla-Britt .4hark mJI. r,11 och i motion SoN 

_rrkandc 3 a1· A4aj-Li.1· L11iiw mjl. (sJ hemstiills att riksdagen som sin 111ei1ing 

ger regeringen till kiinna vad i resp. motion anförts om förhiittrade resurser 

till LVM-vården och den frivilliga drden. Enligt motioniirerna behövs en 

kraftig ekonomisk satsning på såviil metodutveckling och' kunskapsupp

byggnad som personalutveckling för att fä till st{111d ett nytt engjgemang· 

och ett nytt intresse för missbrukardrden. 

I propositionen (s. 17 -34) redogörs för olika ~llgiirder som bör vidtas för 

att förstlirka den frivilliga missbrukarvärden. Socialniimndens ansvar för 

vården föresläs förtydligat genom ett tillägg till 11 * socialtjiinstlagen. Vida

re tas upp behovet av specialisering hos socialarbetarna och de politiskt 

förtroendevalda. Det framh{1lls bl.a. att några av f'i.irutsiittningarna för att 

nå framgäng i arbetet med tunga missbrukare iir att socialarbetarna och den 

övriga värdpersonalen har god utbildning och hög kompetens. Det föror

das diirför ökade utbildnings- och fortbildningsinsatser. Dcpartemei1tschc

fen pekar vidare på att handledning iir ett ·nödviindigt inslag i det ofta 

kriivande arbetet med vuxna missbrukare. Propositionen tar ocks;1 upp frå

gor om vården av psykiski svårt störda missbrukare och om missbrukarna 

och arbetsmarknaden. Betydelsen av de frivilliga organisationernas arbete 

framhålls särskilt. 

I propositionen (s. 232) betonas vidare att L VM-drd iir ett kvalificerat 

arbete. Oet iir viktigt all personalen har god psykologisk insikt för att kunna 

bedöma klienternas behov och förutsiittningar. Vtirdpersonalen m{1ste vi-
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dare besitta stora måtta\' uthällighet och engagemang för att arbetet skall 

bli framg[1ngsrikt. Kontinuerlig handledning oc:h ,tterkommande fortbild

ning mäste vara sjiilvklara inslag i verksamheten. 

I propositionen (s. 2.~o) framh,'\lls att en förutsiittning för att L VM-vården 

skall kunna ges ett kvalificerat inneh[1II iir att man kan rekrytera personal 

med I.1ng och gedigen erfarenhet fr.1n narkomanvärden och angriinsande 

värdonm'tden. Även om personalrekryteringen är förknippad med bety

dande problem. kan situationen änd,1 te sig gynnsam från den synpunkten 

att det numera finns en viil utbyggd narkomanvärd såviil inom den frivilliga 

vården för vuxna missbrukare som inom tvtrngsvärden av unga. Det torde 

diirför finnas potentiella möjligheter att rekrytera personal med de kunska

per och erfarenheter som krävs till LVM-värden. 

Det är vidare angeliiget att man skapar en behandlingsorganisation som 

förm,1r h,\lla personalens engagemang vid liv och som stimulerar kunskaps

och metodutvecklingen inom drdområdet. I detta ligger både att verksam

heten ges rimliga ekonomiska och andra yttre förutsiittningar och att det 

finns utrymme och resurser för kontinuerlig och kvalificerad handledning 

och fortbildning av personalen. 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning att det behövs en satsning p,1 

såväl metodutveckling och kunskapsuppbyggnad som personalutveckling 

inom missbrukarv.°1rden. Inte minst behiivs särskilda metoder och kunska

per och ett intensivt utvecklingsarbete niir det giiller vf1rden av det ökande 

antalet unga, k\'innor och blandmissbrukare bland missbrukarna. 

Utskottet noterar att det under senare {1r skett en omfattande utveckling. 

av narkomanvärden, inte minst i form av särskilda insatser för. bekiimp

ningen av H IV/AI DS. Det har bl.a. lämnats ett omfattande stöd till huvud

männen för att påskynda utbyggnaden av nya enheter inom narkomandr

den. Regeringen har vidare i propositionen 1987 /8X :79 om ätgiirder mot 

AI DS poängterat behovet av en offensiv narkotikapolitik. rör .\ren 1988 

och 1989 har medel anvisats för fortsatta förebyggande ätgiirder inom nar

komanvården med I 10 milj.kr. och för att stimulera utbyggnaden av LVM
v,1rden för narkotikamissbrukare har ett siirskilt statsbidrag pil 35 milj.kr. 

anvisats fr,in den I juli 1988. Regeringen har vidare i [1rets budgetproposi

tion föreslagit 5.5 milj.kr. för att stimulera utvecklingsarbetet inom narko

mandrden. 

Dessutom har regeringen den 21{ april 198X gett riksrevisionsverket i upp

drag att analysera effekterna av det nuvarande statsbidragssystemet till 

missbrukarvårdcn. Denna redovisning kommer all ske under hösten 1988. 

Med hiinvisning till det anförda anser utskottet det inte påkallat med 

nägot initiativ från riksdagens sida med anledning av motion So 17 (s) yr

kande 2 och motion Sol.9 (s) yrkande 3. Motionerna avstyrks således. 

Förebyggande insatser på missbruksområdet 

I motion Sol:! ar Karin lsrac/s.rnn m/l. ici hemstiills att riksdagen heslutar 

all som ~in mening ge regeringen till kiinna vad i motionen anförts bctriif

fandc förebygg,111de insatser på missbruksomrildct 1:i,rka11dc I!. Motioniirer-
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na pekar pil behovet av en kampanj\'erksamhct mot droger och pä beho\' av 

en intcnsiricrad bekiimpning a\' gatulangningen av narkotika. 

Utskottet har nyligen behandlat fdgor om förebyggande insatser p,1 dro

gomr,'tdet i bet:inkandet SoU 1987/88: 17. I det betiinkandet redogörs för 

p,1gäcnde projekt och insatser. Vidare redogörs för den av riksdagen antag

na mälS:ittningen för samhiillcts droginformation. I betiinkandet understry

ker utskottet viirdct av inrormation och upplysning om alkoholens skadc

verkningar. Utskottet hänvisar till tircts budgetproposition (prop. 1987 / 

88: I 00, bil. 7 s. 138) att stor \'ikt skall läggas vid att genom förebyggande 

insatser motverka alla former av drogmissbruk och att opinionsbildning 

genom information och upplysning samt olika drogfria fri tidsarrangemang 

diirvid har stor betydelse. En viktig del av alkoholpolitiken iir att det före

byggande arbete som bedrivs genom folkrörelser och föreningsliv stimule

ras, framhälls i propositionen. 

I betänkandet SoU 1987 /88: 17 behandlades också motioner i vilka bc

giirdes kampanjer mot droger och mot langning. Utskottet anförde vidare 

att utskottet giirna säg en ny kampanj hl.a. mot langning, men att det bör 

ankomma p,\ det alkohol- och narkotikapolitiska rädet att bedöma om den 

päg,'\ende kampanjen omedelbart bör följas av ytterligare kampanjinsatser 

och vilken inriktning en sädan kampanj i sil fall skulle ha. 

I propositionen om tv.'rngsvård för vuxna missbrukare m.m. rramhi\lls (s. 

32) att de frivilliga organisationernas insatser har sin största betydelse niir 

det gåller att förebygga att missbruksproblem över huvud tagel uppkom

mer. Nykterhetsrörelsen och klicntorganisationerna tar aktiv del i den soci

alpolitiska debatten och bidrar till att pävcrka samhiillets attityder till dro

ger. Genom information sprider organisationerna kunskap om droger. lik

som om negativa sociala och medicinska konsekvenser av missbruk. Oepar

tementschefen framh,111cr (s. 34) att det iir angeliigct att de fri\'illiga organi

sationerna får ett omfattande stöd framför allt genom ekonomiska bidrag. 

Det erinras om att det i budgetpropositionen för niista budgetär har beriik

nats niirmare 50 milj. kr. för bidrag till organisationernas insatser pit drog

områdct. 

I propositionen 1987/88 :79 om ,'\tgiirder mot AI DS och i socialutsknttets 

betiinkande SoU 1987/88: I O redovisas olika insatser inom narkomanvär

den hl.a. vad giiller en offensiv förebyggande narkotikapolitik. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning alt det iir angeliiget med kraft

fulla förebyggande insatser pä missbruksomrt1det. Det pt1g,1r ocksä sådana 

insatser på mänga olika omr,'\den. Det giiller t.cx. information och attityd

påverkan i förhällande till droger, stöd till föreningar och andra organisa

tioner samt olika åtgärder som riktar sig mot t.ex. d{tliga ungdomsmiljöer. 

Det är genom förebyggande insatser i ungdomsären som grunden måste 

liiggas om man vill motverka uppkomsten av ett tungt missbruk bland vux

na. Av beskrivningen i propositionen om missbrukets utveckling framgär 

att det tunga missbruket har gätt allt liingre ner i äldrarna. omfattar allt !ler 

kvinnor och leder till allt svärare levnadssituation med social utslagning 

och för tidig död. Denna djupt oroande utveckling kri4ver. enligt utskottets 

mening, kraftfulla förebyggande ,1tgiirdcr ocksä inom socialtjiinsten. Som 

framhålls i propositionen (s. 19-21) rnäste socialtjiinsten bli hiittre p,1 att 
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identifiera begynnande missbruksproblcm niir t.ex. unga miinniskor söker 

socialbidrag. I propositionen understryks behovet av aktivare insatser rr[m 

socialniimnden genom förslag till iindring av 11 * socialtjiinstlagen. 

Med hänvisning till det anförda anser utskottet att syrtet med motion 

Sol2 (c) yrkande I iir tillgodosett. Motionen avstyrks således. 

Hemställan 

Utskottet hemstiiller 

I. betri.iffandeji-ågan om ars/ag på propositio111'11s/i"ir.r/ag och hegä

ran om nyllfiirslag 

att riksdagen avslår motion 1987/88:SoU, motion 1987/88:Sol6 och 

motion 1987 /88 :So 18. 

2. betri.iffande trän[;ande l'årdhehor 

att riksdagen med avslag på motion 1987/88:Sol7 yrkande I delvis 

och motion 1987/88:Sol9 yrkande I delvis godkiinner vad utskottet 

anfört, 

3. beträffande en social indikation 

att riksdagen med avslag på motion I 9.87 /88:So 17 yrkande I delvis 

och motion 1987 /88:So 19 yrkande I delvis godkänner vad utskottet 

anfört, 

4. beträffande personligfara/iJr annan 

att riksdagen med avslag på motion 1987/88:So4 yrkande 17 och 

motion 1987 /88 :So 14 yrkande I delvis godkänner vad utskottet an

fört, 

5. beträffande för niirboende stiirande uppträdande 

att riksdagen med avslag på motion 1987 /88 :So 12 yrkande 5 godkiin

ner vad utskottet anfört, 

6. beträffande sociala skadererkningarfiir anhiiriga 

att riksdagen med avslag på motion 1987/88 :So 14 yrkande I delvis 

godkänner vad utskottet anfört. 

7. beträffande obligatorisk tillämpning 

att riksdagen med avslag på motion 1987/88 :So 15 yrkande 3 godkiin

ner vad utskottet anfört, 

8. beträffande kriterierji"ir beredande ar rärd 

att riksdagen med bifall till propositionen antar 4 § i förslaget till lag 

om värd av missbrukare i vissa fall, 

9. beträffande anstånd med l'erkställighet ar el/ LVM-heslut 

att riksdagen avslår motion 1987/88:Sol4 yrkande 3, 

10. beträffande utredning och ansiikan om 1•ärd 

att riksdagen med avslag på motion 1987 /88 :So 12 yrkande 6, motion 

1987/88:So14 yrkande 5 och motion 1987/88:So20 yrkande I god

känner vad utskottet anfört, 

11. beträffande socialnämndens b(fa11ning med utredningwrbetet 

att riksdagen med avslag på motion 1987/88:Sol 5 yrkande I godkän

ner vad utskottet anfört, 

12. beträffande bestän11nel1·er om utredning och ansiikan om rt1rd 
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att riksdagen med hifall till propositionen antar 6-11 ** i förslaget . So U 1987 /88 :25 
till lag nm värd av misshrukare i visst1 fall, 

IJ. hctriiffandc oml'delhart 0111/,iindatagande 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på motion 

1987/88 :So 19 yrkande 2 antar IJ- 15 ** i förslaget till lag om värd av 

missbrukare i vissa fall, 

14. betriiffande rdrdtide11.1· längd 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag pä motion 

1987./88 :So4 yrkande 15, motion 1987 /88 :So 14 yrkande 2, motion 

1987 /88 :So 15 yrkande 2, motion 1987/88 :So 17 yrkande I delvis och 

motion 1987/88:Sol9 yrkande I delvis antar 20 § i förslaget till lag 

om värd av missbrukare i vissa fall, 

I:-. betriiffande rärdtidens hcräkning 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag p:1 motion 

1987 i88 :So 15 yrkande 4 antar 21 ~ i förslaget till lag om värd av 

missbrukare i vissa fall, 

16. hetriiffande samordning med rård enligt hälso- och -~iukl'lirdsla

gen 

att riksdagen avslär motion 1987/88 :So 12 yrkande 3, 

17. hetriiffande · sodalnämnde11.1· sk_rldighe(er e/ier rårdtidcn 

alt riksdagen avslår motion 1987 /88 :So 12 yrkande 2, 

18. hetriiffande h11r11dma1111askapetji'ir I. VM-rärden 

att riksdagen avslår motion 1987 /88 :So4 yrkande 16 och motion 

1987/88:So\4 yrkande 4, 

19. betriiffande L VM-rårdpä enskilda r11rdhem 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag pä mocion 

1987/88:So20 yrkande 2 antar 22 §.i förslaget till lag ·om värd av 

missbrukare i vissa fall, 

20. bctriiffande enskilda initiatir inom 111isshrukarr11rdl'n 

att riksdagen avslttr motion 1987/1(8 :So 12 yrkande ·4, 

21. hetriiffande·kontraktsrdrd inom socialtiiin\tcn 

alt riksdagen avslår motion l987/88:So237 yrkande 7 och motion 

1987 /88 :So260. 

22. hetriiffande re.111rser till misshrukarrården 

att riksdagen avslär motion 1987/88:So17 yrkande 2 och motion 

1987/88 :So 19 yrkande 3. 
23. hctriiffande .fi'irehyggande i11.1a1Ser på 111isshruk1·omräde1 

att riksdagen aYslår motion 1987/88 :So 12 yrkande I, 

24. hctriiffandc/i:irs/aget till lag om rärd /Il' misshrukdre i ris.rnfa/1 

att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till lag om y;\rd 

av misshrukare i vissa l'all i den m{\n det inte hehandlats under före

g,1ende moment, 

25. betriiffandc fiirslaget om ändring i .rncial(iänstlagen 

att riksdagen antar i propositionen framlagt förslag till lag om iind

ring i socialtj:instlagen ( 1980:620), 

26. att riksdagen beslutar att vad i övrigt anförts i propositionen 

angående behovet av specialisering inom den öppna socialtjiinsten, 

vilrden av psykiskt svt1rt störda misshrukare, missbrukarna och ar-. 18 



betsmarknaden samt om det siirskilda statsbidraget för vård av nar

kotikamissbrukare vid hem för siirskilt noggrann tillsyn inte skall 

föranleda n[1got riksdagens uttalande. 

Stockholm den ::!4 maj 1988 

Pä socialutskottets viignar 

Daniel Tarsch_1·s 

Niirvarande: Daniel Tarschys (fp), Evert Svensson (s), Anita Persson (s). 
Blenda Littmarck (m). Gunnar Ström (s). Aina Westin (s). Per Arne Aglert 
(fp). Ann-Cathrinc Haglund (m). Rosa Östh (c). Ingrid Andersson (s). Erik 
Janson (s), Stina Gustavsson (c). Claes Rensfcldt (s). Karin Falknier (m) 
och Lars-Ove Hagberg (vpk). 

Reservationer 

I. Frågan om avslag på propositionens förslag och begäran 
om nytt förslag (mom. I) 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

de/1· att den del av utskottets yttrande som p,1 s. 6 börjar med "_Enligt propo

sitionen" och pä s. 7 slutar med "i lagförslagen" bort ha följande lydelse: 

Behandling av vuxna miinniskor kan emellertid enligt utskottets mening 

inte p[1 nägot rimligt siitt försiggä under tväng. Tv{rnget förhindrar verkliga 

personlighetsfiiriindringar och hiimmar individens djupare förmäga till an

svarstagande. Den mobilisering av klientens personliga resurser som iir ett 

grundliiggande m[ll i all seriös behandling kan inte ske under s[1 tvetydiga 

förh,11landcn som ett v[irdtväng innehiir. Siirskilt allvarligt iir detta mot 

hakgrund av den stigande insikten att m{111ga sdra mis;;hruksfall.har sin 

grund i djupa och komplicerade inslag i den psykiska utvecklingen och 

strukturen. 

Förslaget i propositionen försv{1rar uppsökande verksamhet, liksom ock

s{1 missbrukares heniigenhet att sjiilv söka kontakt. Detta kan rn siirskilt 

negativa verkningar, niir det giiller misshrukargrupper med stor heniigenhet 

fördöljande och undflyende. Misshrukande kvinnor för det t.ex. sdrare. 

Förslaget iir vidare ett hot mot de medborgerliga fri- och riittigheterna. 

Ett socialt t väng på sex mt111ader iir en mycket drastisk form av frihetsberö

vande. Det kan siittas i fräga om en sä läng-sammanhiingande tidsperiod iir 

förenlig med grundlagen. 

Förslaget iir ett hot mot riittssiikerheten. Rekvisiten iir sviivande och liim

nar utrymmme för en godtycklig praxis. De skulle sdrligen godkiints inom 

kriminallagstiftningen. I socialt arbete borde de vara bannlysta. 

Förslaget innehiir ett brott mot principen om att tvtlng skall vara ett akut

tvång. f-örslaget iir ocks[1 ett exempel p,1 klasslagstiftning. som inte kan 

godtas. De som kommer-att drahhas iir de redan socialt missgynrrnde och 

stiimplade inom företriidesvis arbetarklassen. 
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Enligt utskottets mening m,1ste i stället för förslaget till LVM ett särskilt 

program liiggas upp för att förbättra och utveckla socialtjänsten. Huvud

punkter i ett sädant program bör bl.a. vara: 

Soeialtj;insten skall ges först:irkta resurser för att aktivare än nu före

bygga och avhj:ilpa social utslagning. På i princip samma sätt som inom 

hiilsodrden skall det offensiva och förebyggande stå i förgrunden. 

Socialtjänsten skall s:irskilt bellita sig om förtroendet mellan sig och de 

människor den skall stödja och hjälpa. Detta förtroende är särskilt bety

delsefullt i de svåra folien, men också för att t.cx. ungdomar skall våga 

att själva ta kontakt. Målet skall vara all m:inniskor med problem själva 

i ett tidigt stadium skall finna det naturligt att ta kontakt. Tvång inom 

socialtjiinsten skall minimeras och vara enbart ett akuttvång. 

Socialtjänstens metodik och behandlingsresurser skall utvecklas och 

förfinas. Det skall ske pä grundval av en fördjupad vetenskap, som 

utgår från en helhetssyn på människan och som bygger på en demokra

tisk människosyn och en medveten jiimlikhetssträvan som mål för det 

allmänna samhällsarbetet. 

Utskottet anser således att propositionen skall avsh'\s och att riksdagen 

hos regeringen skall begiira ett nytt program byggt p,\ de humanistiska och 

demokratiska principer som tidigare reformarbete utgått från. 

dels att utskottets hemställan under mom. I bort ha följande lydelse: 

I. beträffande.frågan om ars/ag på propositionensji'irslag och begä

ran om nr11ji'i1:1-/ag 

att riksdagen med avslag på propositionen och med anledning av 

motion 1987/88:SoU, motion 1987/88:Sol6 och motion 1987/ 

88:Sol8 som sin mening ger regeringen till k:inna vad utskottet an

fört, 

2. Trängande vårdbehov (mom. 2) 

Vid ars/as: pd resermtion I 

Lars-Ove Hagherg (vpk) anser 

de/.\-att den del av utskottets yllrande som på s. 7 hörjar med "Vid tillkoms

ten" och på s. 8 slutar med "i aktuelht delar" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning all det :iven i fortsiittningen 

måste kr:ivas att värdhehovet iir triingandc för all tv,'\ngsvård skall kunna fo 
tillgripas. Utskottet avstyrker således bifall till propositionens förslag sävitt 

nu :ir i fräga. 

del1· att utskottets hemställan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 

1. betriilTande trängande rårdhe/101' 

all riksdagen med bifall till motion 1987/88 :So 17 yrkande I delvis 

och motion 1987/88:Sol9 yrkande I delvis godkiinner vad utskottet 

anfört, 
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3. En social indikation (mom. 3) 

Vid ai·slag på reserrntion I 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser 

del.rntt den del av utskottets yttrande som pä s. 9 börjar med '"Utskottet vill" 

och slutar med '"är i fn'lga·· bort ha följande lydelse: 

Utskottet, som anser att tvånget m:lste begriinsas till akuta nödsituatio

ner, tar principiellt avstånd från en social indikation som grund för tvångs

vård. Det finns dessutom inga beliigg för all en utökad tvångsvård skulle 

kunna ge ett bättre behandlingsresultat än drd i frivilliga former. Rekvisi

tet '"löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv'" hör därför utg,'l. Utskottet 

avstyrker säledes bifall till propositionens förslag i nu aktuell del. 

de/.1· att utskottets hemstiillan under mom. 3 bort ha följande lydelse: 

3. beträffande en social indikation 

att riksdagen med bifall till motion 1987 /88 :So 17 yrkande I delvis 

och motion 1987/88:Sol9 yrkande I delvis godkiinner vad utskottet 

anfört, 

4. Personlig fara för annan (mom. 4 och motiveringen till 
mom. 5) 

Blenda Littmarck, Ann-Cathrine Haglund och Karin Falkmer (alla mJ an

ser 

dels att den del av utskottets yttande på s. 9 som hiirjar med '"Utskottet l'ill'" 

och på s. I O slutar med '"yrkande 5'" bort ha följande lydelse: 

Dft missbrukaren praktiskt taget är livsfarlig för sig sjiilv eller annan och 

det föreligger risk för våldshandlingar med allvarliga skadekonsekvenser, 

är det enligt utskottets mening fel att utesluta tredje man frän de i LVM 

stadgade värdindikationerna. Utskottet delar inte meningen att skyddet för 

annan iin missbrukaren sjiilv hiir skall inskriinkas till missbrukarens familj. 

Det är inte till fyllest att under hänvisning till r.'.'tdande straffrättsliga regler 

avfärda en utvidgning av skyddet, eftersom det iir missbruksvärd och inte 

fängelsestraff som behövs i dessa fall. Rimliga hiinsyn mäste tas till de 

effekter som missbruket har. Det måste vara samhiillets uppgift att hjiilpa, 

inte att stjiilpa, när missbruket har fått för missbrukaren okontrollerbara 

effekter. Starka humanitära och hehandlingsmiissiga skiil talar s,\ledes för 

att missbrukaren skall kunna beredas vård niir han till följd av sitt missbruk 

utgör en allvarlig fara för annan. 

Behovet av en utvidgning av lagen till att omfalta '"fara för annan·· har 

ökat på grund av H I V-situationen. Utskottet anser diirför att denna tdngs

vårdsindikation bl.a. bör gälla H IV-smittade missbrukare som iignar sig ät 

prostitution. 

Det anförda innebiir att utskottet tillstyrker motionerna Sol4 (111) yrkan

de I i aktuell del samt So4 (m) yrkande 17. 

Utskottet iir diiremot inte berett att tillstyrka utvidgade möjligheter till 
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tv,'\ngsdrd pt1 grund av att en missbrukare upptriider pä ett för niirboende 

kraftigt störande siitt. Utskottet avstyrker alltsä motion So 12 ( c) yrkande 5. 

del,· all utskottets hemstiillan under mom. 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande per.1onligfarafiir annan 

att riksdagen med bifall till motion 1987 /88 :So4 yrkande 17 och mo

tion 1987/88 :So 14 yrkande I delvis godkänner vad utskottet anfört. 

5. För närboende störande uppträdande (mom. 5 samt 
motiveringen till mo;n. 4) · · 

Rosa Östh och Stina Gustavsson (båda c) anser 

de/satt den del av utskottets yttrande som på s. 9 börjar med "Utskottet vill"" 

och på s. 10 slutar med ··yrkande 5" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening kan de skäl dcpartementschefen anför för att 

behålla skyddet för nicirstäende i vissa fall åberopas till skydd för niirboende 

till missbrukare. E11 kraftigt störande beteende kan inte alltid preciseras s,'t 

att det blir möjligt med polisiärt ingripande. 4 s i förslaget till LVM bör 

diirför kompletteras sä all skyddet för niirstaende ocks,'t inbegriper niirbo

ende. 

Utskottet är emellertid inte berett att utvidga det personliga skyddet för 

miinniskor i missbrukarens omgivning till andra iin niirstående och niirbo

ende. Motion So14 (m) yrkande I delvis och motion So4 (m) yrkande 17 

avstyrks s.1ledes. 

dels att utskottets hemstiillan under 1110111. 5 bort ha följande lydelse: 

5. betriiffande .fiir niirhuende stiirande uppträdande 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sol2 yrkande 5 godkiin

ner vad utskottet anfört .. 

6. Sociala skadeverkningar för anhöriga (mom. 6) 

Blenda Lillmarck, Ann-Cathrine Haglund och Karin h1lkmer (alla ml an

ser 

dels att den del av utskottets yllrande som pä s. I O börjar med ""Skyddet l"ör" 

och pit s. 11 slutar med ""i här aktuell dcr· bort ha följande lydebe: 

L VM måste medge möjlighet till ingripande di\ missbruket innebiir p,1-

tagliga och allvarliga sociala skadeverkningar inte bara för missbrukaren 

sjiilv utan iiven för anhöriga. Utskottet anser utifr[in en social helhetsbe

diimning att detta biittre tiicker behovet av möjlighet till v.'trdomhänderta

gande. Den nuvarande ordningen innebär ofta att i en familj diir en eller 

båda föriildrarna missbrukar alkohol eller narkotika omhiindertas barnen 

för vård enligt L VU. En mera iindam,11scrilig och rör barnen skonsam ord

ning bör vara att den missbrukande föriildern bereds den v.1rd han eller hon 

behöver. 

dels all utskottets hemstiillan under morn. 6 bort ha följande lydelse: 

6. hetriiffandc sociala skadnerk11i11g1ir/i"ir 1111!,iiriga 
att riksdagen med bifall till motion 19X7/88:Sol4 yrkande I delvis 

godkiinner vad utskollet anfört. 
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7. Kriterier för beredande av vård (mom. 8) 

Underfiirul.l'iillning av h(lall till resen'ationerna ./ och 6 

Blenda Littmarck, Ann-Cathrine Haglund och Karin Falk mer (alla 111) an

ser att utskottets hemställan under mom. 8 hort ha följande lydelse: 

8. beträffande kriterier.får heredande ar rård 

att riksdagen med anledning av propositionen antar följande som 

Reserl'<mternasfiirslaghetecknade lydelse av 4 § i förslaget till lag om 

vård av missbrukare i vissa fall 

Propositionen.1·.fiirs/ag 

Tvångsvård skall beslutas, om 

någon till följd av ett fortg,lcnde 

missbruk av alkohol, narkotika eller 

llyktiga lösningsmedel är i behov av 

värd för att komma ifrän sitt miss

bruk och vårdbehovet inte kan till

godoses enligt socialtjänstlagen 

( 1980:6::!0) eller på något annat siitt 

och han till följd av misshruket 

I. utsätter sin fysiska eller psyki

ska hiilsa för allvarlig fara, 

2. löper en uppenhar risk all .fiir

sriira sill lir, eller 

3. kan hefara.1· komma a1T allvar

ligr skada sig själl' eller ndgon när

stående. 

Om någon för kortare tid ges v,1rd 

med stöd av lagen ( 1966:::!93) om be

redande av sluten psykiatrisk värd i 

vissa fall, hindrar detta inte <;Il he

slut om tvängsvi\rd enligt denna lag. 

Reser1'a111emasfiirslag 

Tvängsv,\rd skall beslutas, om 

någon till följd av ett fortgäende 

missbruk av alkohol, narkotika eller 

. llyktiga lösningsmedel iir i behov av 

värd för att komma ifrån sitt miss

bruk och värdbehovet inte kan till

godoses. enligt socialtjiinstlagen 

( 1980:6::!0) eller på nägot annat siitt 

och han.till följd av missbruket 

I. utsiitter sin fysiska eller psyki

ska hiilsa för allvarlig fara eller om 

misshruker a11nan· met(ti'ir a//rarliga 

.H>cia/a skadererknin!{arjii,; 111isshru

kare11 -~iälr eller den11es a11hiiriga. 

2. kc111 he/iiras komma 1111 allrnr~ 

l(i:r skada sig 1/ii/r eller 

3. kt111 he/i1ras art al/rarlig1 skada 

11ägo11 lll/na11. 

Om nägon för kortare tid ges värd 

med stöd av lagen ( 1966:::!93) om be

redande av sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall, hindrar detta inte ett be

slut om tv~ingsvård enligt denna lag. 

8. Kriterier för beredande av värd (mom. 8) 

UnderfiiruTsiillning m' hi/i1II till reserration 5 

Rosa Östh och Stina Gustavsson (båda c) anser att utskottets he1;1stiillan 

under mom. 8 bori ha följande lydelse: 

8. betriiffande kriterierjiir heredande a1· 1·iird 

att riksdagen med anledning av propositionen antar följande som 

3 Riksdagen /Y8 7 -·ss. I:! sam/. Nr :!5 
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Resen·anternas/'iirs/ag betecknade lydelse av 4 § i förslaget till lag om vård 

av missbrukare i vissa fall. 

Pmp11sit ionens _/lirs/ag 

Tvängsv,\rd skall beslutas. om 

någon till följd av ett fortgående 

missbruk av alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel iir i behov av 

vård för att komma ifrån sitt miss

bruk och v,\rdbehovet inte kan till

godoses enligt socialtjiinstlagen 

( 1980:620) eller på något annat sätt 

och han till följd av missbruket 

I. utsiitter sin fysiska eller psyki

ska hiilsa för allvarlig fara, 

2. löper en uppenbar risk att för

störa sitt liv, eller 

3. kan befaras komma att allvar

ligt skada sig sjiilv el/I'/' nägon när

stdende. 

Om någon för kortare tid ges v,\rd 

med stöd av lagen ( 1966:293) om be

redande av sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall. hindrar detta inte ett be

slut om tvångsvi\rd enligt denna lag. 

4§ 

Reserranternas.fiirslag 

Tv,\ngsvård skall beslutas, om 

någon till följd av· ett fortgående 

missbruk av alkohol. narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel iir i behov av 

vård för att komma ifrån sitt miss

bruk och vårdbehovet inte kan till

godoses enligt socialtjiinstlagen 

( 1980:620) eller på någon annat siitt 

och han till följd av missbruket 

I. utsiitter sin fysiska eller psyki

ska hälsa för allvarlig fara, 

2. löper en uppenbar risk att för

störa sitt liv, 

3. kan befaras komma att allvar

ligt skada sig sjiilv, någon näntåen

ilc eller niigon närhoende. eller 

4. uppträder pii el/ .fi'ir närhoende 

krc~/iigt stiirande säll. 

Om nägon för kortare tid ges vt1rd 

med stöd av lagen ( 1966:293) om be

redande av sluten psykiatrisk v[trd i 

vissa fall, hindrar detta inte ett be

slut om tv.'1ngsvärd enligt denna lag. 

9. Kriterier för beredande av vård (mom. 8) 

Underji'ir11/.l'ät1ni11g ar h{(all till reserrntionerna 2 och 3 

Lars-Ove Hagberg (vpk) anser att utskottets hemstiillan under 1110111. 8 bort 

ha följande lydelse: 

~- betriiffande kriterierjiir beredande ar rc'iril 

att riksdagen med anledning av propositionen antar följande som 

Reserrnntens.fi'inlag betecknade lydelse av 4 * i förslaget till lag om 

vård av missbrukare i vissa fall 
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1'1"1Jf"isi1i1me11.1.fiir.l'!ag 

Tvängsvård skall heslutas, om 

n[1gon till följd av ett fortgäende 

misshruk av alkohol, narkotika eller 

tlyktiga lösningsmedel ii.r i hehov av 

värd för att komma ifrän sitt miss

hruk och v{1rdbehovet inte kan till

godoses enligt socialtjiinstlagen 

( 1980:620) eller p,i något annat siitt 

och han till följd av missbruket 

Rcserra111e11s.fi"inlag 

Tv,1ngsdrd skall heslutas. om 

någon till följd av ett fortgående 

misshruk av alkohol. narkotika eller 

flyktiga lösningsmedcl iir i lriingan
tlc behov av vtird för att komma 

ifrän sitt missbruk och v:mibehovet 

inte kan tillgodoses enligt social

tjiinstlagen ( 1980:620) eller på n,1-

gon annat sätt och han till följd av 

misshruket 

I. utsätter sin fysiska eller psyki- I. utsiitter sin fysiska eller psyki-

ska hiilsa för allvarlig fara, ska hiilsa för allvarlig fara eller 

:!. liiper en uppenbar risk all _!iir

.\'liira .l'ill !il'. eller 

3. kan befaras komma att allvar

ligt skada sig själv eller någon när

stående. 

Om någon för kortare.tid ges vård 

med stöd av lagen ( 1966:293) om be

redande av sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall, hindrar detta inte ett be

slut om tvångsvård enligt denna lag. 

2. kan hefaras komma att allvar

ligt skada sig sjiilv eller n{igon niir

st{1ende. 

Om någon för kortare tid ges vt1rd 

med stöd av lagen ( 1966:293) om be

redande av sluten psykiatrisk vård i 

vissa fall, hindrar detta inte ett be

slut om tvångsdrd enligt denna lag. 

10. Anstånd med verkställighet av ett LVM-beslut (mom. 9) 

Hlenda Littmarck, Ann-Cathrine Haglund och Karin Falk mer (alla m) an

ser 

del.I-att den del av utskottets yttrande som p:1 s. 12 börjar med '"Som utskot

tet'' och slutar med "yrkande 3" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening bör en möjlighet till anst,1nd med verkställighet 

finnas i den nya lagen, och det bör ankomma p,1 socialnämnden att själv 

bedöma om det bemyndigande för nämnden som rättens beslut innehär 

skall tas i anspråk eller inte. Visar det sig efter rättens beslut att behövliga 

åtgärder kan vidtas i samråd med den enskilde, bör socialnämnden kunna 

låta anstå med verkställighet av heslutet. Den frågan hör emellertid inte 

kunna hällas öppen under en alltför lång tid. Sedan sex månader har förllu

tit från det rättens dom vann laga kraft hör socialnämnden inte liingre ha 

möjlighet att föranstalta om vård enligt lagen. 

de/1· att utskottets hemställan under mom. 9 bort ha följande lydelse: 

9. beträffande 011.\"lånd med verk.wiillighe1 av el/ IYM-hes/111 

att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 
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motion 1987i88:Sol4 yrkande .1 antar följande förslag till lydelse av 

en ny I 2 a § i förslaget till lag om vt1rd av misshrukarc i vissa fall 

Reserl'llnlemas.fi"irslag 

• I J a § .'>'ocia/11äm11de11 _1;;,. ohem

entle ar he.\"lämmelsema i "J] f hes/u

la om ,ms!dnd i hiigsl sex månader 

med 1•erk11äl/igl11!/ ar hes/111e1 0111 

11•11ngsrtird. om del kan a111a.1· all de1-

1a friimjar .sx/il'I med rården. 

11. Utredning och ansökan om v_ård (mom: 10 samt 
motiveringen till mom. 11) 

Daniel Tarschys (fp), Blend,t Littmarck (m), Per Arne Aglert (fp), Ann

Cathrine Haglund (m). Rosa Östh (c). Stina Gustavsson (c) och Karin ralk

mer ( m) anser 

del\· att den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Utskottet 

anser att" och pä s. 15 slutar med "yrkande I" hort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att erfarenheterna visar att socialnämnden och inte liins

styrelsen hör svara för utredning och ansökan om vård i L VM-iirenden. 

Länsstyrelsen saknar den viktig~ste förutsiitlningen för att kunna verkstiilla 

utredningarna, niimligen kännedom om de missbrukare som blir föremål 

för utredning. Detta har dä"remot socialnämnden. Det mäste v·ara en når

mast naturlig och självklar uppgift för socialniimnderna att dels aktualisera. 

för utredning, dels utreda och slutligen ansöka om drd. Den i propositio

nen föreslagna ordningen innebär att man lagt in en extra prövning av talan 

hos en utomstående administrativ, statlig myndighet, dvs. liinsstyrelsen. 

Förfarandet hlir tungrott och opraktiskt och innebiir ett hetydande duhhel

arbete. 

Utskottet anser att förvaltningsdomstolarna tillförlitligt- kan bevaka, 

riittssiikerhet och likformighet i tilliimpningen. Riksdagen bör s:1Icdes med 

hifall till motionerna So 12 (c) yrkande 6. So 14 ( m) yrkande 5 och So20 (fp) 

yrkande I och med avslag p,l propositionen i motsvarande del hesluta att 

socialnämnden skall svara för utredning och ansökan. 

Utskottet avstyrker med hiinvisning till det nu anförda motion Sol5 (fp) 

yrkande I. 

dels att utskottets hemställan under mom. 10 bort ha följande lydelse: 

I 0. heträffande utredning och ansiikan om 1•iird . 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88 :So 12 yrkande 6. motion 

1987/88 :So 14 yrkande 5 och motion 1987 /88 :So20 yrkande I god

känner vad utskottet anfört, 

12. Bestämmelser om utredning och ansökan om vård 
(mom. 12) 

Underfiirutsä1tni11g al' hi/all till reserrntion 11 

Daniel Tarschys (fp), Blenda Littmarck (m), Per Arne ·Aglert (fp). Ann

Cathrine Haglund (m), Rosa Östh (c), Stina Gustavsson (c) och Karin Falk-
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mer. (m) anser att utskottets hemstiillan under 1110111. 12 bort ha följande 

lydelse: 

12. beträffande hestiimmel1·er om utredning och ansökan om l'(]rd 

att riksdagen med anledning av propositionen antar följande som 

Reserrantema.l'j<°ir.l'lag b~tecknade lydelse av 6- 11 §§ i förslaget till 

lag om värd av missbrukare i vissa fall 

Pmposit ionen.1· ji'irslag 

Myndigheter som i. sin verksam

het regelbundet kommer i kontakt 

med missbrukare är skyldiga att an

mäla till länsstyrelsen om de får kiin

nedom om att någon kan antas vara 

i behov av vård enligt denna lag. 

Detta skall dock inte giilla myndig

heter inom hälso- och sjukvården i 

vidare mån än som följer av andra 

stycket. 

En läkare skall göra anmälan till 

liinsstyrel1·en om han i sin verksam

het kommer i kontakt med någon 

som kan antas vara i behov av vård 

enligt denna lag och han bedömer 

att denne inte kan beredas tillfreds

ställande vård eller behandling ge

nom läkarens egen försorg eller i 

övrigt inom hälso- och sjukvården. 

'Uinsstyre/\-en skall inleda utred

ning, niir den genom anmälan enligt 

6 § eller på något annat sätt har fått 

kiinnedom om att det kan finnas 

skäl att bereda någon tvångsvård. 

Myndigheter som avses i 6 § förs

ta stycket är skyldiga att lämna läns

styre!i-en alla uppgifter som kan 

vara av betydelse för en sådan ut

redning. 

Resen•anternasjiirslag 

Myndigheter som i sin verksam

het regelbundet kommer i kontakt 

med missbrukare är skyldiga att an

mäla till .l'OCialnämnden om de får 

kännedom om att någon kan antas 

vara i behov av vård enligt denna 

lag. Detta skall dock inte giilla myn~ 

digheter inom hälso- och sjukvår

den i vidare mån än som följer av 

andra stycket. 

En liikare skall göra anmälan till 

socialnämnden om han i sin verk

samhet kommer i kontakt med nå

gon som kan antas vara i behov av 

vård enligt denna lag och han bedö

mer att denne inte kan beredas till

fredsställande vård eller behand

ling genom läkarens egen försorg cl- _ 

ler i övrigt _inom hiilso- och sjuk v:'\r

den. 

Socialnämnden skall inleda ut

rednin'g, när den genom an_miilan 

enligt 6 § eller på något annat sätt 

har fätt kiinnedom om att det kan 

finnas sk:il att bereda någon tvångs

vård. 

Myndigheter som avses i 6 * förs

ta styckct_iir skyldiga att lämna soci

alnämnden alla uppgifter som kan 

vara av betydelse för en sådan ut

redning. 
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l'rop11.1iti1me11s_/i'ir.1lag 

När en fräga uppkllmmit om alt 

bereda en missbrukare tv.°mgsdi·d 

skall socialniimnden lii11111a länssty

relsen en redogörelse för missbruka

rens förh:'\llanden samt för tidigare 

vidtagna och för planerade :'\tgiir

der. Socialniimnden skall också 

ange i vilket hem intagning kan ske 

och vilken vård utanför hemmet 

som planeras, om intagning sker. 

Socialniimnden skall i samhand 

med all redoF;iirdsen enligt 8 § 11pp

rä11as utse en tjiinsteman hos niimn

den som skall svara för kont:ikierna 

med missbrukaren och med olika 

värdgivare. 

Niir utredningen har inletts. skal! 

liin.utyrels-en, om det inte iir uppen

bart obehövligt, besluta om liikar

undersökning av missbrukaren 

samt utse en läkare för undersök

ningen. Läkaren skall i ett intyg 

ange missbrukarens aktuella hiilso

tillstånd. 

Anser lii11.1strrelsen efter utred

ning att det finns skiil att bereda nä

gon tvångsvård, skall läns.1·tyrel.1en 

ansöka om sådan vård hos länsriit

ten. 

Till ansökan skall fogas de upp

gifter socialniimnden lämnat enligt 

8 * och, om det inte möter synnerligt 

hinder, ett läkarintyg om missbru

karens aktuella hälsotillstånd. 

Om ansökan inte innehåller lii

karintyg eller om det behövs av nä

got annat skiil, fär riitten besluta om 

läkarundersökning. 

8* 

R ese1Ta11ti'mas ,li'irslag 

När en fr:1ga uppkommit om all 

bereda en missbrukare tv.'\ngsvärd 

skall socialniimnden 11pprii11a en re

dogörelse för missbrukarens förhål

landen samt för tidigare vidtagna 

och för planerade ätgifrder. Social

niimnden skall också ange i vilket 

hem intagning kan ske och vilken · 

vård ut.anför heminet som planeras, 

0111· intagning sker. 

Socialniimnden skall utse en · 

tjiinsteman hos nämnden som skall 

· svara för kontakterna med missbru

ka ten och med olika värdgivare. 

Niir utredningen har inlells skall .rn

cialniimnden, om det inte iir uppen

bart obehövligt. besluta om licikar

undersökning av missbrukaren 

samt utse en liikare för undersök

ningen. Liikaren skall i ett intyg 

ange missbrukarens aktuella hiilso

ti I lst:1nd. 

;\nser .rncial11ii111nde11 efter utred

ning all det finns skiil all bereda n:'1-

gon tvängsvt1rd, skall so,·ial11ä11111-. 
den ansöka om sädan vftrd hos liins

riitten. 

Till ansökan skall fogas de upp

gifter socia.ln_iimnden upprättat en

ligt 8 S och, om det inte möter syn

nerligt hinder, ett liikarintyg om 

missbrukarens_ aktuella hiilsotill

ständ. 

Om ansökan inte innehäller lii

karintyg eller om det behövs av n:'\

got annat skiil, fär riillen besluta om 

liikarundersökn i ng. 
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13. Omedelbart omhändertagande (mom. 13) 

Vid m•s/ag pä reserl'{J/io11 I 

Lars-Ove Hagherg ( vpk) anser 

de/1· att den del av utskottets yttrande som på s. 15 hörjar med "Utskottet 

anser·· och p,\ s. 16 slutar med ··yrkande 2" hort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening kommer förslaget att iiven socialniimndcn_skall 

rn hesluta om omcdelhara omhiindertagandcn att iiventyra den förtrot!nde

fulla relation som måste finnas mellan socialnämnden och misshrukaren. 

Detta är speciellt viktigt när det giiller kvinnliga misshrukarc. Utskouet 

föreslär diirför att riksdagen med hifall till motion Sol9 (s) yrkande 2 skall 

avslå propositionens förslag i denna del. 

dels att utskottets hemstiillan under mom. 13 hort ha följande lydt!lse: 

13. heträffande omede/hart 0111hä11der1agande 

att riksdagen med anledning av propositionen och med hifall till 

motion 1987 /88 :So 19 yrkande 2 antar följande s,1som Reserrnntens 

.fi"irslag hetecknade lydelse av 13- 15 ** i förslaget till lag om vård av 

misshrukare i vissa fall 

Propositionensji"irslag 

Socialnämnden eller polismyn

digheten får besluta att en misshru

kare omcdclhart skall omhiindertas. 

om 

I. det iir sannolikt att han kan be

redas vård med stöd av denna lag. 

och 

2. rättens heslut om värd inte kan 

avvaktas på grund av att han kan 

antas rn sitt hälsotillständ allvarligt 

försämrat. om han inte rnr omedel

bar vård, eller på grund av att det 

föreligger en överhängande risk för 

att han till följd av sitt tillständ kom

mer att allvarligt skada sig s_1iilv eller 

någon niirstående. 

Kan socialnämndens hes/111 om 

omhämlertagande inte arrnkws. fdr 

hes/111 om omhändertagande /allas 

al' nämndens ordfiirandc eller någon 

annan ledamot som nämnden har 

förordnat. Bes/ute/ skall anmii/a.1· rid 

nämndens nästa sammanträde. 

Niir länsstyrelsen har ansökt om 

tvfogsvård, far iiven rätten hcsluta 

att missbrukaren omcdclhart skall 

omhiindertas. 

Reserranten.1 _li"irs/ag 

Polismyndigheten rnr besluta att 

en misshrukare omedelhart skall 

omhändertas, om 

I. det iir sannolikt att han kan he

redas vård med stöd av denna l..1g. 

och 

2. rättens beslut om värd inte kan 

avvaktas p,1 grund av att han kan 

antas rn sitt hiilsotillstånd allvarligt 

försiirnrat. om han inte får omedcl

har vård. eller på grund av att det 

föreligger en överhiingande risk för 

att han till följd av sitt tillständ kom

mer att allvarligt skada sig sjiilv eller 

nägon niirstående. 

Niir liinsstyrelsen har ansökt om 

tvångsv,\rd. f,'\r iiven riittcn hesluta 

att misshrukarcn omcdclhart skall 

omhiindertas. 
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PrtJ{'OSifi1me11sfiirslag Reserranrens./i"irslag 

14 § 

En liikarc skall giira anmälan rill (14 § utgår) 

.rncialniimnden. om han i sin rerk-

samhct kommer i konrakr med 11ågon 

som kan antas omedelhart behöl'G 

ras om hand enligt denna lag och han 

hediimcr all denne inte kan heredas 

til(/redutiillande rård eller behand-

ling f{CII0/11 läkarens egen ./<"irsorg el-

ler i 111•r(!Jf inom hälw- och sjuhår-

dcn. 

Har socialnämnden eller polis

myndigheten beslutat om omedel

bart omhiindertagande, skall beslu

tet genast underställas länsrätten el

ler, om beslutet har fattats efter det 

att liinsstyrelsen har ansökt om 

tvångsvård, den riitt som prövar frå

gan om vi\rd. 

Länsstyrelsen skall genast under

rättas om beslutet. Har polismyn

digheten fattat besl.utet, skall myn

digheten genast underrätta social

niimnden om sitt beslut. 

15 § 

Har polismyndigheten beslutat 

om omedelbart omhändertagande, . 

skall beslutet genast underställas 

länsrätten eller, om beslutet har fat

tats efter det att länsstyrelsen har 

ansökt om tvångsvård, den rätt som 

prövar frågan om vård. 

Länsstyrelsen skall genast under

rättas om beslutet. Har polismyn

digheten fattat beslutet, skall myn

digheten genast· underriitta social

nämnden om sitt beslut. 

14. Vårdtidens längd (mom. 14) 

Hlenda Littmarck, Ann-Cathrine Haglund och Karin Falkmer (alla m) an

ser 

de/5 all det avsnitt i betänkandet som på s. 16 börjar med" Utskottet finner" 

och på s. 17 slut;u med "tolv månader" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att den föreslagna bestämmelsen i L VM om v;°1rdtidens 

liingd iir oacceptabel. För många missbrukare är ·en total vård tid om sex 

månader inte tillräcklig:Vård enligt LVM förutsätter ett synnerligen mass

ivt och väldokumenterat missbruk. Den över~ägande delen av alla missbru

kare som kommer till vården via LVM är dels utomordentligt svttrt utslagna 

med grava sociala, medicinska och psykiska skador, men dels också sådana 

med ett mångårigt missbruk som IJärmar missbrukaren fr,'\n en social tillva

ro. Utskottet anser att vårdtiden i särskilda fall bör kunna förlängas till dess 

syftet med behandlingen uppnåtts. En vå_rdtid pt1 upp till ett är torde vara 

mer realistisk för de tunga missbukare som omfattas av L VM :s bestämmel

ser. 

Utskottet tillstyrker sälunda med bifall till motion So4 ( m) yrkande 15 
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och Sol4 (m) yrkande 2 att propositionens lagförslag (20 *) iindtas sä all 

värdtiden hest:ims till högst tolv mi\nader. 

Utskottet avstyrker motion So 15 (fp) yrkande 2, motion So 17 (s) yrkande 

I delvis och motion Sol9 (s) yrkande I delvis vari föreslås en oföriindrad 

v[1rdtid om fyra m[inader. 

de/1· att mom. 14 i utskottets hemstiillan hort ha följande lydelse: 

14. betr:iffande 1·,frdtidens längd 

att riksdagen med anledning av propositionen och med hifall till 

motion I 987/88:So4 yrkande 15 och motion 1987188:So 14 yrkande 2 

och med avslag på motion 1987/88 :So 15 yrkande 2, motion 1987 / 

88 :So 17 yrkande I delvis och motion 1987 /88 :So 19 yrkande I delvis 

heslutar anta följande såsom Re.ffn•antcmas.fi'irs/ag hetecknade ly

delse av 20 § i förslaget till lag om värd av misshrukare i vissa fall. 

Pnipositionens fiirslag 

Tvångsvården skall upphöra så 

snart syftet med värden iir uppnått 

och senast niir v,irden har påg.1tt i 

sex mänader ( värdtid ). V.'1rden 

skall anses pföörjad niir missbruka

ren p.'1 grund av heslut om omedel

hart omhiindertagandc eller tvångs

vård instiillt sig vid eller förts till ett 

hem som avses i 22 s eller ett sjuk

hus. Värden upphör genom beslut 

om utskrivning enligt 25 *· 

15. Vårdtidens längd (mom. 14) 

Vid ars/ag pä reserration I 

Lars-Ove Hagherg ( vpk) anser 

Resc1Ta111emas.fi'irslag 

T·ifogsvården skall upphöra sil 

snart syftet med värden iir uppn[ltt 

och senast niir v:.'trden har p;ig,111 i 

tofr mföiader (drdtid). Vården 

skall anses p,1hörjad niir missbruka-. 

ren pä grund av beslut om omedel

hart omhiindertagande eller t v,1ngs

v[1rd instiillt sig vid eller förts till ell 

hem som ,l\'ses i 22 s eller ett sjuk

hus. V.'mlen upphör genom beslut 

om utskrivning enligt 25 *· 

de/satt det avsnitt i hetiinkandet som p[J s. 16 börjar med "Utskottet finner" 

och på s. 17 slutar med "tolv mänader" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser inte att tvångsvården visat sig ha s;idana fördelar som 

skulle motivera annat iin ett kortvarigt omhiindertagande i en akutsituation. 

Vårdtiden hör diirför maximeras till de fyra mänader som dagens lagstift

ning möjliggör. 

Utskottet föresl,1r s[llunda med anledning av motionerna Sol.'i (fp) yr

kande 2, Sol7 (s) yrkande I delvis och Sol9 (s) yrkande I delvis all riksda

gen beslutar att 20 * förslaget till lag om drd av missbrukare i vissa fall· 

iindras s[1 att drdtidcn hestiims till högst fyra mt1nader. 

Utskottet avstyrker motionerna So4 (m) yrkande l.'i och So14 (m) yrkan

de 2. vari föresl,ls en liingsta v;1rdtid om tolv 111[1nader. 

4 Rik,dagen /<187 ,\'S. I:! 111111/. Nr 25 

So U 1987 /88 :25 

41 



dels att morn. 14 i utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 

14. hetriiffande 1·ård1idrns längd 

att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 

motion 1987.•88 :So 15 yrkande 2, motion 1987 /1<8 :So 17 yrkande I 

delvis och motion 1987/88 :So 19 yrkande I delvis och med avslag pä 

motion 1987/88 :So4 yrkande 15 och motion 1987 /88 :So 14 yrkande 2 
beslutar anta följande säsom Re.H'n•a111e11s_li"irslag betecknade lydelse 

av 20 § i förslaget till lag om vård av missbrukare i vissa fall. 

Proposi1io11cnsfiirslag 

Tv.'\ngsvården skall upphöra sä 

snart syftet med vården iir uppnMt 

och senast när vården har pägätt i 

sex mänader (värdtid). V[1rden 

skall anses p,1börjad niir missbruka

ren pä grund av beslut om omedel

bart omhiindertagande eller tdngs

vård instiillt sig vid eller förts till ett 

hem som avses i 22 § eller ett sjuk

hus. Vården upphör genom beslut 

om utskrivning enligt 25 *· 

Rcsen·an1e11s_li"irslag 

Tvängsvården skall upphöra så 

snart syftet med v,'\rden iir uppnått 

och senast niir vården har p{1gätt i 

/i·ra månader (vårdtid). Värden 

skall anses påbörjad niir missbruka

ren p{i grund av beslut om omedel

bart omhiindertagande eller tvängs

drd instiillt sig vid eller förts till ett 

hem som avses i 22 * eller ett sjuk

hus. V[trden upphör genom beslut 

om utskrivning enligt 25 §. 

16. Samordning med vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(mom. 16) 

Bl enda Littmarck ( m ). Ann-Cathrine Haglund ( m ). Rosa Östh ( c). Stina 

Gustavsson (c) och Karin Falkmer (m) anser 

de/satt det avsnitt i betänkandet som pä s. 19 börjar med "'Fnligt utskottets"' 

och slutar med "yrkande J" bort ha följande lydelse: 

Propositionen framhäller angeliigenheten av att LVl1vl-vt1rd i ökande ut

striickning hör inledas med sjukhusvärd. Men man klarar inte ut hur detta 

praktiskt skall ske. Det iir enligt utskottets mening bra att Ö\·erliikaren för 

bemyndigande att hindra avvikelse. men detta riicker sannolikt inte. Ytter

ligare insatser hör överdgas för att klara ut den grundliiggande frihet som 

finns i HSL och den ofrihet som finns i L VM. S."tdana överviiganden kan 

giilla sjiilva organisationen av sjukvården men ock<i möjligheten att inriitta 

siirskilda sjukv[1rdsplatser p,1 L VM-hem. Detta hör riksdagen med anled

ning av motion Sol2 (c) yrkande J ge regeringen till kiinna. 

deh· att utskottets hernstiillan under morn. I(, bnrt ha följande lydelse: 

16. hctriiff:rntk s(111111rdning med rård l'llligt hiil.rn-1ll'h sj11kränl.,/a

gc11 

att riksdagen med anledning av motion 1987lXX:Sol2 yrkande J som 

sin mening ger regeringen till kiinna vad uhkottet anfört. 
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17. Socialnämndens skyldigheter efter vårdtiden (mom. 17) 

Rosa Östh och Stina Gustavsson (båda c) anser 

deff att det avsnitt i betänkandet som på s. 20 börjar med '"Socialniimndens 

skyldighet" och slutar med "alltså avstyrks'" bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening är det avgörande för det IJngsiktiga resultatet att 

v;irden följs upp. Alltför mänga äterfall har sin grund i brister härvidlag. 

Det gäller dä inte bara att tillgodose behovet av utbildning och arbete. Det 

gäller att se till hela livssituationen och livsmönstret. Detta bör understry

kas med ökad tydlighet, vilket riksdagen med anledning av motion Sol2 (c) 

yrkande 2 bör ge regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hemställan under mom. 17 bort ha följande lydelse: 

17. beträffande socia/11iim11de11s sk_rldighelt!r e_!ier vånl!ide11 
att riksdagen med anledning av motion 1987 /88 :So 12 yrkande 2 som 

sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört. 

18. Huvudmannaskapet för LVM-vården (mom. 18) 

Blenda Littmarck, Ann-Cathrine Haglund och Karin Falkmer (alla m) an

ser 

de/satt det avsnitt i betänkandet som pä s. 21 börjar med '"Enligt utskottets" 

och slutar med "yrkande 4" bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att den nuvarande ordningen niir det gäller huvudmanna

skapet i sig bäddar för problem. Det finns inte n{tgot samlat ansvar utan 

bilden är alldeles för splittrad och komplicerad. Statsmakterna har lagstift

ningsansvaret och viss tillsynsskyldighet samt betalar ut statsbidrag knutet 

till vissa villkor. Landstinget iir i mtrnga fall huvudman för institutionerna 

och fungerar i den egenskapen som '"entreprenör'" mot i princip full ersiitt

ning. Kommunerna har sitt siirskilda ansvar enligt giillande sociallagqift

ning. 

Utskottet anser att huvudmannaskapet för L VM-vttrden skall t1terföras 

till staten. Det är nu nödviindigt med ett sammanh.'1llet ansvar sä att beslut i 

riksdag och regering snabbt kan omsiittas i praktisk verklighet. 

Detta iindrade huvudmannaskap innebiir att landstingen inte behöver 

engageras som entreprenörer för missbrukarv.'1rden. Kontaktviigen mellan 

staten och kommunerna blir därmed kortare. 

Utskollet delar inte den i propositionen redovisade uppfallningen att 

utslussningsarhetet skulle försv[1ras under statligt huvudmannaskap. Även 

med nuvarande organisation kriivs samordning mellan LV\1-hemmen och 

kommunerna, hl.a. i sam hand med att värden övergär i mer öppna former. 

Tviirtom kunde med den modell för huvudmannaskap utskottet fi\rordar 

mer llexihla värd former prövas och f:i ell ökat genomslag. Även alternativa 

värd former, som drivs av enskilda huvudmiin. skall givetvis utnyttjas i detta 

sammanhang. 

Utskottet anser således att ett förslag om statligt huvudmannaskap 

skyndsamt hör utarbetas och fiireliiggas ribdagen. Della hör riksdagen 
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med anledning av rnotioncrna.So4 (rn) yrkande lh och So\4 (m) yrkande 4 

ge regeringen till kiinna. 

dels att utskottets hcmstiillan under mom. 18 hort ha följande lydelse: 

18. hctriiffandc h11nlllma1111a.1kape1ji'ir L VM-rärilen 

att riksdagen med anledning av motion I 987 /88 :So4 yrkande 16 och 

motion 1987/X8:Sol4 yrkande 4 som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskotlet anfört. 

19. Resurser till missbrukarvården ( mom. 22) 

Lars-Ove Haghcrg (vpk) anser 

dels att det avsnitt i hetiinkandct som på s. 25 börjar med "Utskottet delar" 

och slutar med "avstyrk, s,\ledcs" bort ha följande lydelse: 

Utskouet anser att hela misshrukarvårdens status m,lstc höjas, inte minst 

den kommunala socialtjiinstens som under mänga är rntt vidkiinnas sämre 

resurser och ett försiimrat arhetsklimal. En viktig del av samhällets stöd till 

missbrukarvärdcn iir diirför enligt utskottets uppfat1ning en kraftig ekono

misk satsning p,l såviil metodutveckling och kunskapsupphyggnad soin 

personalutveckling för att få till sl.1nd ell_ nytt cngagemang och ett nytt 

intresse för misshrukardrden iiver huvud taget. 

Utskottet anser att hela missbrukarvt1rden mi\stc ft1 högre status, att 

L VM-vården m,1ste utvccklas och att kraftiga satsningar pä personalrekry

tering och personalutveckling mästc göras för att förhiitlra misshrukarvär

den i sin helhet. Det gäller uthildning. metodutveckling genom hl.a. kvalifi

cerad handledning samt forskning och arhetsrniljö. Detta bör riksdagen ge 

regeringen till kiinna med anledning av motion Sli 17 (s) yrkande 2 och. 

motion Sol9 (s) yrkande J. 

dels all utskottets hemstiillan under rnom. 22 bort ha följande lydebe: 

22. betriiffande resurser 1il/ misshrukarrJrdcn 

att riksdagen med anledning av motion I 987/X8 :So 17 yrkande 2 och 

rnotitrn l987./88:Sol9 yrkande J som sin mening ger regeringen till 

kiinna vad utskntlet anfört. 

20. Förebyggande insatser på missbruksområdet (mom. 23) 

Blenda Littrnarck ( m ). Ann-Cathrine Haglund ( m). Rosa Östh ·( c). Stina 

Gustavsson (c) och Karin Falkmer (m) anser 

dels all det avsnitt i het:inkandet som pä s. 26 börjar med "'Utskottct delar" 

och p."1 s. 27 slutar med "avstyrks stdedes" bort ha följande lydelse: 

Avgörande för arhetel mot drogmissbruk :ir intensiteten och konse

kvensen i alktihol- (1ch narkotikapolitiken över huvud taget. De fiirebyg

gande insatserna bcstiimrncr vilket behov och vilken nml'a1111ing som finns 

för värdinsatscrna. 

Av samhiillet initierad kampanjverksarnhet iir effektiv. siirskilt niir den 

f<)ljs upp med ell heslutsarnt agerande i övrigt. Enligt utskotlet_s mening har 
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insatserna under senare t,r varit alltför rassiva. Det har kommit att innebiira 

att de drogfria alternativen fiir ungdomar inte hingre frarnst[ir som s[1 

attraktiva som de borde. 

Samhiillet 111[1ste intensifiera sina anstriingningar för att komm,i' till riitta 

med knarkspridande miljöer. Det giiller inte minst i anslutning till ung

domsmiljöer Slll11 t.ex. diskotek, men ocksi\ i anslutning till skolor 111.111. 

Enligt utskottets mening har polisens prioriteringar en avgörande bety

delse. 81.a. har avsaknaden av konsekvent hekiimrning av gatulangningen 

kommit att skapa "goda" möjligheter att rekrytera nya missbrukare. Det iir 

angeläget att hek:impningen av gatulangningen äter intensifieras. 

Detta hör riksdagen med anledning av motinn Sol2 (l") yrkande I ge 

regeringen till känna. 

dels att utskottets hemstiillan under 1110111. 23 bort ha följande lydelse: 

23. hetriiffande .fi"irehyggande insatser på misshruksområdet 

att riksdagen med i111letln ingav motion 1987 /XX :So 12 yrkande I som 

sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört.. 
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I proposition 1987/88:147 framlagda lagförslag 

I Förslag till 
Lag om vtml av missbrukare i vissa fall 

Hiirigenom förökrivs följande. 

/11ll'da11dc hl'stii111111d.1cr 

I * De i I * sm:ialtjiinstlagen ( 19H0:620) angivna mtilen för samhällets 
socialtjiinst skall vara vtigkdande för all vård som syftar till att hjiilra 
enskilda miinniskor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller 
flyktiga lösningsmedel. Yfmkn skall bygga p:1 resrekt för den enskildes 
sjiilvbestiimmanderiitt och integritet och skall ~{1 ltmgt det iir möjligt utfor
mas och gemimfiiras i samverkan med den enskilde. 

2 * Y:ird inom socialtjiinsten ges en missbrukare i samförstiind med 
honom enligt bestiimmelserna i socialtjiifötlagen t 1980: 620). En missbru
kare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de förut
siittningar som anges i denna lag (tvångsvf1rd1. 

För tvångsdrdens innch,ill och utformning giiller bestiimmelserna i su
cialtjiinstlagen. om inte nf1got annat anges i denna lag. 

3 * Tvångsvt1rden skall syfta till att motivera missbrukaren si\ att han 
kan antas vara i stiind att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta 
emot stöd för att komma ifriin sitt missbruk. 

Bl'reda11de 111· 1·ärd 

4 * Tdngsvtml .skall beslutas. om nägon till följd av ett fortg[1ende 
missbruk av alkohol. narkotika eller flyktiga lösningsmedcl iir i behov av 
v;ird för att komma ifrfrn sitt missbruk nch v,\rdhchovct inte kan tillgodo
ses enligt sucialtjlinstlagen ( 1980:<>20) eller p;i niigot annat sätt och han till 
följd av missbruket 

I. utsiitter sin fysiska eller psykiska hiiba för allvarlig fara. 
2. löper en urpenbar risk att förstöra sitt liv. eller 
3. kan hefaras komma att allvarligt skada sig sjiilv eller någon ntirståen

de. 
Om någon för kurtare tid ges vård med ~löd av lagen < 1%6:~93) om 

heredande av sluten rsykiatrisk vi'1rd i vissa fall. hindrar detta inte ett 
beslut om tvångsvård enligt denna lag. 

5 ~ l.änsrlitte'n beslutar om beredande av tvt1ngsvfad. 

6 ~ Myndigheter som i sin verks,1mhel regelbundet kommer i kontakt 
med missbrukare är skyldiga att anmiila till liinsstyrelsen om de fä.r känne
dom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag. Detta 
skall dock inte gälla myndigheter inom htilso- och sjukvården i vidare mån 
än som följer av andra stycket. 

En läkare skall göra anmiilan till liinsstyrelsen. om han i sin verksamhet 
kommer i kontakt med någon som kan antas vara i behov av vård enligt 
denna lag och han bedömer att denne inte kan beredas tillfredsstiillande 
v,\.rd eller behandling genom liikarens egen försorg eller i övrigt inom 
hälso- och sjukviirden. 
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7 * Uinsstyrelsen skall inleda utredning, niir den genom anmiilan enligt So U 1987 /88 :25 
6 * eller pä något annat siitt har fatt bnnedom om att det kan finnas sbl Bilaga 
att hereda rdgon tv,lngsviird. 

Myndigheter som avses i 6 * första stycket iir skyldiga all liimna länssty
relsen alla uppgifter som kan vara av hetydelse för en s{1dan utredning. 

8 * Niir en fr[iga uppkommit om att hereda en misshrukare tvångsv1ird 
skall SLlCialniimnden liimna länsstyrelsen en redogörelse for missbrukarens 
forh.'dlanden samt för tidigare vidtagna och fi.ir planerade i\tgiirder. Social
niimndcn skall ocks{1 ange i vilket hem intagning kan ske m:h vilken v,ird 
utanfor hemmet som planeras. om intagning sker. 

9 * Socialniimnden skall i samband med att redllgiirelsen enligt 8 * upp
riittas utse en tjiinsteman hos niimnden som skall svara för kontakterna 
med missbrukaren och med olika vi'trclgivare. 

10 * Niir utredningen har inletts skall liinsstyrelsen. om det inte iir up
penhart ohehiivligt. besluta nm liikanmdersiikning av mi,sbrukaren samt 
utse en liikare för undersiikningen. Likaren skall i ett intyg ange 111isshru
karens aktuella hiilsotilJqt111d. 

11 * Anser liinsstyrelsen efter utredning all det finns skiil att bereda 
ni'igon tv;1ngsnird. skall liinsstyrelsen ansöka om slidan vfird hos liinsriit
ten. 

Till arisiikan skall fogas de uppgifter ,ncialn:imnden liimnat enligt 8 * 
och. om det inte miiter synnerligt hinder. ett liikarinty!! om misshrukarens 
aktuella hiils\lt illst[1nd. 

Om ansökan inte innehallcr liikarintyg eller om dt'l behövs av n[1gllt 
annat ,bl. for riitten besluta om liikarundersiikning. 

12 * Har riillen beslutat om t\·;ingsvi"1rd skall S\lCialnii111nden se till att 
beslutet verkstiill, genllm att missbrukaren bereds viird i ett hem som 
avses i 22 ~ ,:;!ler. i fall som ,1vses i 24 * första stycket. pi'1 s_jukhus. 

Riittens he,lut upphör att !!iilla. 0111 viirden inte har p~ibörjats inom fyra 
veckor fran den da!! dii beslutet vann laga kraft. 

Beslutet upphiir ocksii att giilla om missbrukaren. sedan v:1rden har 
p,ibiitjats. under minst sex mlinader i följd antingen har vistats oillVligen 
utanför ell hem som avses i 22 * eller varit intagen i hiikte eller kri111inal
v:'1rdsanstalt. 

0111,·ddhar1 ,1111/iiimlert<1ga11dt' 

U * Socialniimnden eller polis111yndii,!heten f:"ir besluta att en missbruka
re omedelbart skall omhiindenas. 11111 

I. det iir sannolikt att han kan beredas vård med ,tiid av denna lag. och 
2. riittens beslut om vi1rcl inte kan avvaktas r:"i grund av att han kan antas 

få sitt hidsotillstiind allvarligt för<imrat. om han inte ffir omedelbar vi'ml. 
eller pi1 grund av att det föreligger en iiverhiingande risk för att han till följd 
av sitt tillsUind kommer att allvarligt skada sig sjiilv eller nfigon niirstt1endc. 

Kan socialniimndcns beslut om_ nmhiindertagande inte avvaktas. får 
beslut om omhiindcrtagande fattas av niimndens ordförande eller n[1gon 
annan ledamot som niimnden har fiirordnal. lkslutet skall anmiilas vid 
nämndens niista sammantriide. 

Niir liinsstyrelsen har ansiikt 0111 tvångwiird. r;-ir iiven riitten besluta att 
missbrukaren omedelbart skall omhiindertas. 47 



14 * En läkare skall göra anmiilan till socialniimnden, orn han i sin So U 1987 /88 :25 
verksamhet kommer i kontakt med nagon som kan antas omedelbart Bilaga 
hehöva tas om hand enligt denna lag och han bedömer att denne inte kan 
beredas tillfredsställande vård eller behandling geni..)(n läkaren<; egen för-
sorg eller i övrigt inom h:ilso- och sjukv{trden. 

15 ~ Har socialnämnden eller polismyndigheten beslutat om omedelbart 
omhiindertagande. skall beslutet genast understiillas llinsriitten eller. om 
beslutet har fattats efter det att liinsstyrelsen har ansökt om tvängsvilrd, 
den rätt som prövar fri'1gan om v{m!. 

Länsstyrelsen skall genast underriittas om beslutet. Har polismyndighe
ten fattat beslutet. skall myndigheten genast underriitta socialnämnden om 
sitt beslut. 

16 ~ I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande 
understiills rätten skall den myndighet som fattat besltitet. om det inte 
möter hinder. l{1ta den omhi1ndertagne fri del av handlingarna i iirendet 
samt underriitta honom om hans riill att 

I. yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid, 
2. begiira muntlig förhandling vid rätten. och 
3. av rätten erh{tlla rtittshjiilp genom offentligt bitriide. 
Myndigheten skall också upplysa honom om att riitten kan komma att 

avgöra målet :i ven om yttrande inte liimnas. 

17 * Riitten skall si"\ snart dc:t kan ske och senast inom fyra dagar från· det 
att heslutet under<;tälldes riitten eller. om beslutet inte är verkstiillt niir det 
understiills. fdn det att beslutet verkstiilldes. pröva om omhiindertagandet 
skall bestt1. Denna tid far förlängas till en vecka. om det pf1 grund av n;1gon 
särskild omstiindighet iir nödviindigt. 

Om det inte finns skiil för omhändertagande. skall riitten genast upphiiva 
beslutet. 

18 ~ Om omhändertagande har beslutats enligt 11 ~ första eller andra 
stycket, skall ansökan om tvångsvård ha kommit in till liinsrätten inom en 
vecka fdtn det länsriitten meddelade beslut att omhiindertagandet skulle 
besti'l. Har ansökan inte kommit in inom denna tid eller finner liinsriittcn att 
det inte liingre finns ski\l för omhändertagande. skall länsrätten upphäva 
beslutet om ornhiindertagande. · 

Ett beslut om omhiindertagande upphör att giilla niir riitten avgör friigan 
om värd enligt denna lag eller om den omhiindertagnc hiiktas. 

19 * Social niirnnden skall se till att den som är omhändertagen enligt 13 ~ 
utan dröjsmfll bereds vård i ett hem som avses i 22 ~eller.i fall som avses i 
24 ~ första stycket. på sjukhus. 

Vårdtid 

20 ~ Tv.°rngsv[irden skall upphöra sa snart syftet med vården är uppnått 
och senast niir vården har pågått i sex månader I vård\ id l. Vården skall 
anses pitbörjad när missbrukaren på grund av heslut om omedelbart om
händertagande eller tvångsvård inställt sig vid eller förts till ett hem som 
avses i 22 ~ eller ett sjukhus. Vården upphör genom beslut om utskrivning 
enligt 2.5 ~-
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21 * Som v~1rdtid riiknas inte den tid d,t missbrukaren 
I. olovligen vistas utanför ett hem som avses i 22 ~ eller 
2. iir hiiktad eller intagen i kriminalvlird.,,tnstalt. 

\'11rde11 

22 * Tvfangsv?trd liimnas genom hem som drivs av landstingskommum:r 
eller kommuner och som iir siirskilt avsedda att lämna vård enligt denna lag 
t L V'.\1-hcm l. Ett sf1dant hem skall ledas av en styrelse. 

Styrelsen förest[ir vlirden vid hemmet i den m;111 uppgiften inte har 
överlåtits pä en siirskild föresti'111dare. 

B * För missbrukare som behöver stfi under siirskilt noggrann tillsyn 
skall det finnas LVM-hem som iir anpassade fiir sädan tillsyn. Regeringen 
eller. efter regeringens. bemyndigande. sociabtyrelsen beslutar vilka hem 
som skall vara siidana hem. 

24 § Yi'1rden skall inledas pt1 sjukhus. om förutsättningar för sjukhusvård 
iir uppfyllda och det anses liimpligt med hiinsyn till ·den planerade vården i 
övrigt. 

Om n{1gon behöver sjukhusvård under vårdtiden. skall han beredas 
tillfälle till sådan värd. 

Överläkaren vid den sjukhusenhet diir missbrukaren vårdas skall se till 
att socialniimnden eller den som förestår vården .vid LVM-hemmet genast 
underrättas. om missbrukaren önskar Himna eller redan har lämnat sjukhu
set. Överläkaren får besluta att missbrukaren· skall hindras att lämna 
sjukhuset under den tid som behövs för att säkerställa att missbrukaren 
kan föras över till ett LVM-hem. 

25 § Om intagning i och om utskrivning från ett I. VM-hem beslutar den 
som förestår vfirden vid hemmet. 

Den som föresti1r vården vid ett LV M-hem far besluta att en intagen 
skall flyttas till ett annat L VM-hem. om det anses lämpligt från vårdsyn
punkt och den som förestår värden vid det andra hemmet samtycker till 
överflyttningen. 

26 § Den som föres tär vården vid ett LV M-hem skall fortlöpande hålla 
socialniimnden underrättad om hur vän.len framskrider och samråda med 
nämnden i alla frågor av vikt. Före överflyttning till ett annat hem och före 
utskrivning skall samråd alltid ske. 

27 § Den som förestår vården vid ett L VM-hem skall. så snart det kan 
ske med hänsyn till den planerade vården, besluta att den intagne skall 
beredas tillfälle att vistas utanför L VM-hemmet för vård i annan form. 

Socialnämnden skall se till att sådan vård anordnas. 
Om förutsättningar för vård i annan form inte längre föreligger, får den 

som förestår vården vid L VM-hemmet besluta att missbrukaren skall 
hämtas tillbaka till hemmet. 

28 § Innan värd i annan form påbörjas skall socialnämnden, i samråd 
med den intagne och den som förestår vården vid LVM-hemmet, upprätta 
en plan för den fortsatta vården. 

29 § Har en intagen vistats i ett LVM-hem i tre månader utan att vård i 
annan form kommit till stånd. skall föreståndaren anmäla detta till hem
mets styrelse och ange orsaken till det. 
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30 * Socialniimnden skall akti\'l verka för att dm enskilde clkr viirdti- · So U 1987 /88 :25 
den för bl1stad och arbete eller utbildning samt se till att han rtir personligt Bilaga 
stöd eller behandling fi.ir ,tlt varaktigt komma ifr,in sill missbruk. 

Siirskilda lwfi1gl'11herer 

31 * Den som viirdas enligt denna lag i ett LYM-hem får inte inneha 
alkoholhaltiga drycker. narkotika eller flyktiga liisningsmedel eller injek
tionssprutor. kanyler eller andra förem[il som iir siirskilt iignade att använ
das for missbruk av eller annan befallning med narkotika. lian f{ir inte 
heller inneha n[igot annat som kan vara till men för v!irden eller ordningen 
vid hemmet. Pf1triiffas s{idan egendom som nu angetts. ff1r den omhiinder
tas . 

. U * Om det anses piikallat. får den snm v[1rdas enligt denna lag 
kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, niir han kommer till 
LVM-hemmet, för kontroll av all han inte biir p{i sig något som han inte for 
inneha diir. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer 
misstanke att siidan egendom skall pt1triiffas hos honom. 

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående 
äri vad iindamiilet med åtgärden kriiver. All den hänsyn som omständighe
terna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne niirvara. 

33 * Besliimmelserna i 3 I och 3~ ~* skall gälla för alla som vårdas i ett 
L VM-hem, om det iir nödviindigt för all genomföra vfaden och uppriillhfil
la ordningen vid hemmet och regeringen eller. efter regeringens bemyndi
gamle, socialstyrelsen medger det. 

34 § Den som vårdas enligt denna lag i ett LYM-hem för siirskilt nog
grann tillsyn för hindras att lämna hemmet och i övrigt underkastas den 
begränsning av rörelsefriheten som är nödviindig för alt vården skall kunna 
genomföras. Hans rörelsefrihet fär också inskränkas n~ir det behövs av 
hänsyn till andra intagnas eller till personalens säkerhet. 

35 § Försändelser till den som vårdas enligt denna lag i ett LV M-hem för 
särskilt noggrann tillsyn får kontrolleras, om det behövs med hänsyn till 
ordningen vid hemmet eller till den intagncs särskilda förhållanden. Om en 
ankommande försändelse innehålla egendom som inte får innehas enligt 
31 *· får egendomen omhändertas. 

36 § Har alkoholhaltiga drycker. narkotika eller flyktiga lösningsmedcl 
omhändertagits enligt 31 eller 35 * eller p{llräffats inom ett L VM-hem utan 
att det finns någon känd ägare till dem. skall den som förestår vården vid 
hemmet låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna om 
beslagtagen egendom i 2 * I första stycket lagen ( 1958: 205 J om förverkan
de av alkoholhaltiga drycker m. rn. Belopp som erhålls vid försäljning 
tillfaller staten. 

Detsamma skall gäll,: i fråga om injektionssprutor. kanyler och andra 
föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan 
befattning med narkotika. 
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Bes1ii111111d.1a 0111 hwl(l/iiggningen 

37 ~ Mftl och iirenckn enligt denna lag skall handliiggas skyndsamt. 

38 * I 111;11 om heredande av tviingsdrd. diir omhiindertagande har beslu
tats enligt 13 * första eller andra styck~t. skall liinsriitten ta upp m[tlet till 
avgörande inom en vecka fr[111 den dag d[i ansökan om v;ird kom in eller. 
om heslutet llll1 omhiindertagande har fattah efter det att liinsstyrelsen har 
ansökt om vlird. inom en vecka friln den dag dt't understiillningen skedde. 
Om ett heslut om omedelbart omhiindertagande inte iir verksUillt niir det 
underställs eller om Hinsriitten har beslutat om omedelbart omhänderta
gande enligt 13 ~ tredje stycket. skall mtilet tas upp till avgörande inom en 
vecka från den dag dt1 heslutet verkshilldes. 

Liinsrätten fftr förlänga dessa tider. om det hehövs ytterligare utredning 
eller om niigon annan särskild omständighet gör det nödvi"indigt. 

39 * I mäl om beredande av tviingsvård skall liinsrätten och kammarriit
ten hälla muntlig förhandling. om detta inte iir uppenhart ohehövligt. I 
andra mål enligt denna lag prövar riittcn om det finns skiil all h[tlla muntlig 
förhand I i ng. 

Om ni1gon part begiir muntlig förhandling. skall si\dan hitllas. Parterna 
skall upplysas om sin riill all begära muntlig förhandling. 

Om en enskild part som har kallats vid vite all instiilla sig personligen till 
en förhandling uteblir. for riitten fön>rdna att han skall hämtas till riitten 
antingen omedelbart eller till en senare dag. 

40 * Vid handläggning i kammarriill av andra mt1l enligt denna lag iin 111{11 

om omedelbart omhiindertagande skall niimndcmiin ingå i riittcn. 

41 § I mi\l och iirenden cnligt denna lag fftr delgivning med den enskilde 
inte ske med tilliimpning av 12 eller 15 ~ delgivningslagen ( 1970:42~). 

42 * Om offentligt bitriide och annan riillshjiilp i mitl och iirenden enligt 
denna lag finns hestämmelser i riittshjiilpslagen ( 1972: 429). 

43 * Beslut om omhiindertagande enligt 13 * giiller omedclhart. 
Beslut om överflyttning enligt 25 ~ andra stycket fttr förordnas att giilla 

omedelbart, om det behövs fd.n vårdsynpunkt. Andra beslut av den som 
förestår vården vid ett LV M-hem giiller omedelhart. 

Riitten får förordna att beslut som rättcn har meddelat skall giilla ome
delhart. 

Re.1·tiin1111e/scr 0111 ii,·<'rk/agandc 

44 * Beslut av den som förest[ir vården vid ett L VM-hem får överklagas 
av den enskilde hos liinsrätten. om beslutet avscr övernyttning enligt 25 *· 
avslag på begäran om utskrivning eller förstörande eller försäljning av 
egendom enligt 36 *· 

Andra beslut enligt denna lag av den som förestår v,1rden vid ett 
L VM-hem får inte överklagas. 

Beslut om läkarundersökning enligt 10 * eller 11 ~ tredje stycket för inte 
överklagas. 

Beslut om omhämh:rtagandc enligt 13 ~ första eller andra stycket för inte 
överklagas. Överklagande av riittens heslut om omhändertagande enligt 
13 * tredje stycket är inte inskriinkt till viss tid. 

So U 1987 /88 :25 
Bilaga 
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Polislw11driic/.:.11i11g So U 1987 /88 :25 
45 * Polismyndigheten skall Himna bitriide för alt Bilaga 

I. p/1 hegiiran av liinsstyrelsen eller riitten fora en missbrukare till en 
beslutad bkarundersökning. 

2. p.'t begiiran av socialniimnden föra den som skall beredas värd eller 
som iir l1rnedelbart lllllhiindcrtagen enligt denna lag till ett LV M-hem eller 
sjukhus. 

>-p:1 begiiran av iiverHikaren i fall som avses i 24 * tredje stycket föra 
den som skall beredas vård eller Slllll iir omedelbart lirnhändertagen enligt 
denna lag till ett L VM-hem. samt 

4. pii bcgiiran av den som förestår viirden vid ett I.VM-hem efterforska. 
hiimta eller ftirtlytta niigon som skall tas in i hemmet eller som vi'trdas diir 
med stiid av denna lag. 

,41al.1prii1·11i11g 

46 * Är n[igon Sl1m har beretts vitrd med stöd av denna lag misstänkt för 
brott, för vilket inte föreskrivs striingare straff iin fängelse i ett år och som 
hör under allmiint .-ital. samt har brottet begf1tts innan vi1rden p:lbö~jades 
eller under vfmltiden. skall åklagaren pröva om ätal liimpligen biir ske. 
Styrelsen för det hem diir den misstiinkte vårdas eller. om värden har 
upphört. socialniimnden skall diirvid höras om det inte iir obehövligt. 

Ö1-ri,i.:a !w,tii111111dsa 

47 * Med sllcialniimnden avses i denna lag socialniimnden i den kommun 
som enligt 3 * socialtjänstlagen ( 1980: 6201 har ansvaret för att den enskilde 
får det stöd oeh den hjiilp som han behöver. /\tt överflyttning av iirenden 
till en annan Sl.H.:ialniimnd kan ske i vissa fall· framg[tr av 72 * socialtjiinst
lagen. 

Med länsstyrelsen avses i denna lag lii11-,styrelsen i det Hin. inom vilket 
den ansvariga kommunen iir t-ieliigen. 

Beslut om tviingsvi1rd enligt 5 ~ (1ch med anledning av omhiindertagandc 
enligt 13 ~ fattas av liinsriitten i det bn som anges i andra stycket. Den 
liinsr:itt som meddelade beslutet om v(1rd beslutar ocksii i frågor som avses 
i 44 ~ första stycket. 

48 * Landstingskommuncn eller kommunen far fiir ett L VM-hem anting
en utse en <irskild styrelse eller uppdra iit n:1gon annan ni\mnd att vara 
styrelse. Tvti eller flera LVI\,1-hem kan ha en gemensam styrelse. 

Följande besti\mmelser i 3 kap. kommunallagen ( 1977: 179) giillcr i till-
liimpliga delar i fdga om en siirskild styrelse. niimligen 

2 * om antalet ledamöter m. m .. 
3 ~ forsla stycket om valbarhet m. m .. 
4 ~ om rätt till ledighet t'ri1n ansti\llning. 
5 * första stycket om mandattid. 
5 ~ treuje stycket om verkan av ledarnob avgiing, 
6 * om oruforande och vice ordförande. 
7 * om tid och plats för sammantri\de samt om niirvaroriitt vid samman-

triide. 
8 ~ om suppleants tjänstgöring m. rn .. 
9 * första stycket om beslutförhet. 
10 * om beslutsförfarande och protokoll m. m .. 
11 * om delgivning. 
12 * om reglemente och delegation. 52 



För Stockholms kommun giiller dock inte 3 kap. 5 * första stycket eller 
6 ~ kommunallagen. 

Landstinget e!i'er kommunfullmiiktige får besluta att iiven andra iin leda
möter eller suppleanter i styrelsen ffir niirvara vid styrelsens sammanträ
den Ol'h delta i överliiggn1ngarna men ej i besluten samt fä sin mening 
antecknad i protokollet. 

1. Denna lag triider i kraft den I januari 1989. dft lagen ( 1981: 124.1) om 
värd av missbrukare i vissa fall skall upphöra att giilla. 

2. Den gamla lagen giiller dock fortfarande niir ansökan om vård med 
stöd av den lagen har kommit in till liinsriitten före den I januari 1989. 

3. Har ett heslut faltats om omhiindertagandc enligt 8 *iden gamla lagen 
och har ansökan om vi1rd inte kommit in till liinsriilten före den I januari 
1989, skall beslutet anses som ett hc~lut enligt 13 *iden nya lagen. 

4. Om Jet i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen 
hiinvisas till den gamla lagen. skall hiinvisningcn i stiillet avse denna lag. 
Hänvisas det till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna 
lag. skall den nya föreskriften tilliimpas. 

SoU 1987/88:25 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i socialtj~instlagen { 1980: 620) 

Härigenom föreskrivs alt 11, 47 och 49 ~* socialtjänstlagen ( 1980:620) 
skall ha följande lydelse. 

N111·ari11uil' lydelse Fiireslagen lydelse 

Il * 
Socialnämnden skall arheta för att förehygga och motverka missbruk av 

alkohol och andra heroendeframkallande medel. Insatser för barn och 
ungdom bör dtirvid ägnas siirskild uppmiirksamhet. 

Socialnämnden skall genom in
formation till myndigheter, grupper 
och enskilda och genom uppsökan
de verksamhet sprida kunskap om 
skadeverkningar av missbruk och 
om de hjiilpmi.ijligheter som finns. 
Niim11de11 skall iin'11 stii,{iu den en
skilde missbrukaren och se 1ill all 

han fär den hjtilp eller v{trd som 
behii1·s för att komma ifrån miss
bruket. 

Soci,dnämnden skall genom in
formation till myndigheter, grupper 
och enskilda och genom uppsökan
de verksamhet sprida kunskap om 
skacleverkningar av misshruk och 
om de hjiilpmöjligheter som finns. 

Socia/11ii11111de11 skall akri1·1 sii1ja 
_for all den enskilde misshrukaren 
fitr den hjiilp och vård som han be
hii1·er för att komma ifrån missbru
ket. Niimnden skall i sam.fiirslånd 
med de11 enskilde planera hjiilpen 
och 1·11rden och noga he1"l1ka all 
pla11m Ji,/1/;-i{is. 

47 *I 
Uppdrag att besluta på social

nämndens vägnar fär ges fö en sär
skild avdelning som hestär av leda
möter eller suppleanter i nämnden i 
iirenden som ankommer pä nämn
den enligt 2, 5, 6 och 8 a ~~- 11 ~ 
första och andra styckena, I 7 * 
tredje stycket samt 18 ~ lagen 
11980:621) med särskilda hesUim
melser om vård av unga. 

Om riitt att i vissa fall fatta heslut 
1 socialniimndens stiille finns he
stämmeher i 29 * första stycket och 
i lagen ( I 980: 621) med särskilda be
stiimmelser om vård av unga. 

Uppdrag att besluta på social
nämnden~ viignar fär ges ftt en siir
skild avdelning som hestår av leda
möter dler suppleanter i niimnden i 
iirenden som ankommer på nämn
den enligt 2, 5, 6 och 8 a ~*-11 ~ 
första och andra styckena, 17 ~ 
tredje stycket och 18 ~ lagen 
I I 980: 62 I) med särskilda hestäm
melser om vård av unga sam/ 13 ~ 
lagen < 1988:000! 0111 1·11rcl 111" 111iss
hmkare i 1·issa _tid/. 

Om riitt att i vissa fall fatta heslut 
socialnilmndens s@le finns be

stämmelser i 29 * första stycket 
sa1111 i lagen ( 1980: 62 I) med särskil
da bestiimmelser om vård av unga 
och la:,.:cn ( 19118:000) 0111 ,·ån/ t11· 

missbrukare i 1·issafi1II. 

Denna lag triiller i kraft den I januari I 989. 

1 Med nuvarande lvdclsc avses den i prop. 1986187:91 föreslagna lydelsen. 

So U 1987 /88 :25 
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