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Kommunalt forum 

Överenskommelse i Jönköpings län om 
gemensam satsning för förbättrade 
stöd- och behandlingsinsatser vid 
omhändertagande av berusade 
personer 
Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar 

bilagd skrivelse till Kommunalt forum för beslut.  
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Kommunalt forum 

Överenskommelse för förbättrade stöd- 
och behandlingsinsatser vid 
omhändertagande av berusade 
personer 150904 

Förslag till beslut 
 

Att godkänna ”Tilläggsdirektiv till Utredningsuppdrag avseende 

utvecklingsområde riskbruk, missbruk och beroende, Jönköpings län 2014-2015”, 

 

Att arbetsgruppen tar fram ett förslag för Tillnyktringsenhet 3.2 med Region 

Jönköpings län som huvudman, 

 

Att arbetsgruppen tar fram ett förslag för samfinansiering av verksamheten mellan 

länets kommuner och Region Jönköpings län, 

 

Att godkänna ”Överenskommelse i Jönköpings län om gemensam satsning för 

förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade 

personer 2015-08-20”. 

 

Bakgrund 

Under 2014-2016 genomför regeringen en satsning beträffande förbättrade stöd- 

och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Målet är att 

utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest. Målet ska uppnås genom 

lokala överenskommelser mellan landsting, kommuner och polis i syfte att öka 

den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden för personer som 

omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer, 

förkortat LOB. 

I juni 2014 formuleras ett utredningsuppdrag ” Utredningsuppdrag 

utvecklingsområde riskbruk, missbruk och beroende, avseende tillnyktring och 

abstinensvård” och medel rekvireras. 

Utredningen ” Riskbruk, missbruk och beroende avseende tillnyktring och 

abstinensvård i Jönköpings län Samverkan, behandling och stöd med god kvalitet” 

och ”Överenskommelse i Jönköpings län om gemensam satsning för förbättrade 

stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer” antogs 
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i Kommunalt forum 2015-01-30 och undertecknades av kommuner, Region 

Jönköpings län och Polisen. 

Socialdepartementet har förtydligat villkoren för fördelning av medel 2015 enligt 

följande. 

- av överenskommelsen ska framgå vilka åtgärder parterna avser vidta och 

vilka effekter som dessa förväntas ge såväl vad gäller vuxna som barn och 

unga 

- av överenskommelsen ska framgå hur den ska följas upp och vilken eller 

vilka aktörer som ansvarar för uppföljningen 

- senast den 30 oktober 2015 ska en kopia på överenskommelsen vara 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) tillhanda tillsammans med 

uppgift om mottagande organisation 

 

Beslutsunderlag 

 Överenskommelse för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagande av berusade personer 150904 

 

LEDNINGSGRUPPEN FÖR SAMVERKAN 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN OCH LÄNETS KOMMUNER 

 

 

 

Mats Bojestig  

Region Jönköpings län 

Hälso- och sjukvårdsdirektör

   

Anders Saldner 

Region Jönköpings län 

Kommunal utveckling 

Tf utvecklingschef  
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Överenskommelse i Jönköpings län om gemensam 

satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagande av berusade personer 2015-08-20 

Bakgrund 
Landstinget och kommunerna beslutade 2014-03-25 att anta överenskommelsen

1
 mellan 

huvudmännen avseende personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra bero-

endeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. 

Under 2014-2016 genomför regeringen en satsning beträffande förbättrade stöd- och 

behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer
2
. Målet är att utveckla 

alternativa lösningar till förvaring i arrest. Målet ska uppnås genom lokala överenskommelser 

mellan landsting, kommuner och polis i syfte att öka den medicinska säkerheten och förbättra 

omvårdnaden för personer som omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av 

berusade personer, förkortat LOB. 

I juni 2014 formuleras ett utredningsuppdrag ” Utredningsuppdrag utvecklingsområde 

riskbruk, missbruk och beroende, avseende tillnyktring och abstinensvård”
3
 och medel 

rekvireras. 

Utredningen ” Riskbruk, missbruk och beroende avseende tillnyktring och abstinensvård i 

Jönköpings län Samverkan, behandling och stöd med god kvalitet”
4
 och ”Överenskommelse i 

Jönköpings län om gemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagande av berusade personer” antas i Kommunalt forum 2015-01-30 och 

undertecknas av Kommuner, Region Jönköpings län och Polisen. 

Socialdepartementet har förtydligat villkoren för fördelning av medel 2015 enligt följande. 

- av överenskommelsen ska framgå vilka åtgärder parterna avser vidta och vilka effekter 

som dessa förväntas ge såväl vad gäller vuxna som barn och unga 

- av överenskommelsen ska framgå hur den ska följas upp och vilken eller vilka aktörer 

som ansvarar för uppföljningen 

- senast den 30 oktober 2015 ska en kopia på överenskommelsen vara Regeringskansliet 

(Socialdepartementet) tillhanda tillsammans med uppgift om mottagande organisation 

  

                                                 
1
http://plus.rjl.se/info_files/infosida41753/Overenskommelse_i_Jonkopings_lan_om_samarbete_kring_personer

_som_missbrukar_alkohol_narkotika_andra_beroendeframkallande_medel_lakemedel_eller_dopningsmedel_20

14.pdf 
2
 http://www.regeringen.se/contentassets/815d9f8cac1346a7b21be64a18795d47/uppdrag-att-fordela-medel-for-

en-satsning-for-forbattrade-stod--och-behandlingsinsatser-vid-omhandertagande-av-berusade-personer-

s20142933fst 
3
 Bilaga 1 

4
 Bilaga 2 
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Dialogkonferens 

2015-04-14 hölls en dialogkonferens med medverkande av politiker och tjänstemän från 

Regionen Jönköpings län, socialtjänsten från kommunerna i länet samt brukarorganisationer. 

Under dagen presenterades nuläget, problem och möjligheter beträffande missbrukare som 

omhändertagits enligt LOB. Arbetsgruppens 3 föreslagna alternativ presenterades, 

diskuterades och prioriterades. 

Tillnyktringsenhet 3.2 
Alternativ 3 är det bästa; 3 fullskaliga integrerade beroendeenheter inkluderande 

tillnyktring/avgiftning/behandling, en per länsdel, det mest optimala alternativet beträffande 

tillgänglighet och vårdkedja för att kunna starta efterföljande behandling när detta krävs. 

Alternativ 3 är dock ej möjlig på grund av ekonomi och rekryteringsmöjligheter.  

För att åstadkomma en tillfredsställande tillgänglighet görs en kompromiss till alternativ 3.2, 

1 fullskalig tillnyktringsenhet i länet om ca 8 platser med satelitmottagningar med 1-2 platser 

på resterande sjukhus i länet. 

Barn och unga 

En arbetsgrupp med fokus på barn och unga med representanter från polis, kommuner och 

Region Jönköpings län arbetar med att ta fram ett förslag för gemensam mottagning av barn 

och unga i behov av tillnyktring, avgiftning och fortsatt vård och behandling. 

Förväntade effekter 
Andelen LOB som förvaras i polisens arrest ska minskas med 1/3 2016-2019 

Barn under 18 år som omhändertas jml LOB ska i normalfallet inte förvaras i polisens arrest 

utan föras till vård 

Överenskommelsens parter skall uppleva en förbättrad vårdkedja för den aktuella 

målgruppen. 

Uppföljning 

Uppföljning av överenskommelsen 

Överenskommelsen följs upp av Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och 

länets kommuner (Rekogruppen) och Kommunalt forum under andra halvåret 2016. 

Uppföljning av effekter av insatsen. 

Insatsen följs upp genom polisens rapportering av Lob. Arbetsgruppen tar fram förslag på 

systematisk uppföljning av verksamheten, om möjligt genom uppgifter som finns inom 

befintliga dokumentations- och uppföljningssystem hos polis, kommuner och Region 

Jönköpings län. 



  LJ 2014/628 

 

Fortsatt uppdrag 

Tidplan 

Under 2015 tas ett konkret förslag för hur en enhet för förbättrade stöd- och 

behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer kan se ut avseende kostnader, 

personal, lokaler och samverkansrutiner. 

Finansiering 

Arbetsgrupen tar fram ett förslag för samfinansiering av verksamheten mellan Länets 

kommuner och Region Jönköpings län. 

Det fortsatta utredningsarbetet finansieras med ordinarie medel men med målsättningen att 

kunna rekvirera statliga medel vid redovisning av arbetet till kammarkollegiet 

 

 

 

 

Parterna ingår en lokal överenskommelse som innebär att den medicinska säkerheten och 

omsorgen om de personer som omhändertas enligt LOB förbättras genom att alternativa 

lösningar till förvaring i arrest utvecklas enligt ovanstående förslag. 

 

Jönköping 2015-…..-….. 

 

 

 

………………………………… 

Johan Norrman 

Chef Polisområde Jönköping 

 

 

Jönköping 2015-…..-….. Jönköping 2015-…..-….. 

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Maria Frisk Andreas Sturesson 

Ordförande Nämnden för Folkhälsa Ordförande Primärkommunalt  

och sjukvård samverkansorgan 
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

      

Tilläggsdirektiv till Utredningsuppdrag 
avseende utvecklingsområde riskbruk, 
missbruk och beroende, Jönköpings län 
2014-2015 

Bakgrund 

Landstinget och kommunerna beslutade 2014-03-25 att anta överenskommelsen 

mellan huvudmännen avseende personer som missbrukar alkohol, narkotika, 

andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.  

 

Under 2014-2016 genomför regeringen en satsning beträffande förbättrade stöd- 

och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Målet är att 

utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest. Målet ska uppnås genom 

lokala överenskommelser mellan landsting, kommuner och polis i syfte att öka 

den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden för personer som 

omhändertas enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer, 

förkortat LOB.  

En arbetsgrupp har sedan september 2014 träffats och arbetat med ovanstående 

fråga. En kartläggning av situationen beträffande omhändertagandet av berusade 

personer inom polis, socialtjänst och sjukvård har genomförts. Arbetsgruppen har 

presenterat en rapport med inriktningsförslag utifrån föreliggande kartläggning. 

Tilläggsuppdrag 

I regionens Budget och verksamhetsplan 2015, flerårsplan 2016 och 2017 står att 

behovet av beroendemottagning där Region Jönköpings län och kommunerna 

samverkar ska utredas.  

 

Syftet är att föreslå en verksamhet som kan erbjuda en sammanhängande 

vårdkedja till länets innevånare avseende missbruks- och beroendevård. 

Verksamheten ska också ha beredskap för att möta morgondagens utmaningar i 

form av förändring av missbruksbeteenden, förändringar inom preparatområden 

med mera. 
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I Riktlinjer Riskbruks- Missbruks- och Beroendevård Jönköpings län, rev upplaga 

2013 står att samverkan ska utvecklas mellan Landstings- och kommuners vård 

för personer med riskbruk, missbruk och beroendeproblem av alkohol och 

narkotika samt verka för tillgängligheten i länets alla kommuner. 

En beroendemottagning där Region Jönköpings län och kommunerna samverkar 

bör vara en länk i vårdkedjan som kan kombineras med efterföljande intervention, 

abstinensvård och behandling.  

Befintlig arbetsgrupp får uppdraget att tillsammans med fortsatt utredning av TNE 

alternativ tillförvaring i arrest också utreda behovet av beroendemottagning där 

Region Jönköpings län och kommunerna samverkar. 

Tidplan 

Hösten 2015 – våren 2016 

 

Finansiering 

Det fortsatta utredningsarbetet finansieras med ordinarie medel men med 

målsättningen att kunna rekvirera statliga medel vid redovisning av arbetet till 

kammarkollegiet. 

  

 

Region Jönköpings län   Kommunal utveckling 

 

Mats Bojestig  Anders Saldner 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Utvecklingschef 

 

 

 


