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§ 154 Ansökan om utökad budgetram för LVM
placeringar 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
-Avslå socialnämndens ansökan om 4 015 000 kr för att finansiera ökat
antal LVM placeringar.
-Uppmana socialnämnden, enligt gällande ekonomiska styrprinciper, att
vidta åtgärder för att hantera befarat underskott inom socialnämndens
fastställda budget för 2018.
-Kommunstyrelsens arbetsutskottet ser positivt på hanteringen av
socialnämnden gällande PWC-granskningen som ska genomföras och att
en återrapport ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2018.

Protokollsanteckning
Birger Larsson (L) och Stefan Borg (SD) avstår från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Under perioden 2018-01-01 tom 2018-02-01 har det inkommit totalt 7
LVM anmälningar (LVM-Lag om vård av missbrukare i vissa fall). I två av
ärenden har det varit behov av omedelbar vård enligt LVM,
förvaltningsrätten har även bifallit ansökningen om LVM vård. Övriga fem
LVM anmälningarna är pågående. Personerna har ett djupgående missbruk
av alkohol och droger. De saknar insikt och vilja att bryta missbruket på
frivilligvård.
De ökade kostnaderna för LVM-vård kan inte beräknas exakt då det beror
på antalet anmälningar som inkommer i kombination med missbrukarens
tillstånd och inställning till vård. Med statistik från föregående år och det
hittills inkomna antalet allvarliga anmälningar och beslut om LVM under
2018 års första månad, är beräkningen så nära socialnämnden kan komma
verkligheten.

Yrkanden
Susanne Meijer (S) yrkar med instämmande av Magnus Lennartson (C)
bifall till beslutsförslaget med följande tillägg att
kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på hanteringen av
socialnämnden gällande PWC-granskningen som ska genomföras och att
en återrapport ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2018.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 154
Eva Lindholm (M) yrkar bifall till att avslå socialnämndens ansökan om
4 015 000 kr för att finansiera ökat antal LVM placeringar samt att
uppmana socialnämnden, enligt gällande ekonomiska styrprinciper, att
vidta åtgärder för att hantera befarat underskott inom socialnämndens
fastställda budget för 2018.

Beslutsordning
Efter avslutad överläggning konstaterar ordföranden att det endast
föreligger ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 180319.
Socialnämndens beslut 180222, § 39.
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 180208, § 66.
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 180202.

Beslutet skickas till
Kopia av kommunstyrelsens beslut skickas till:
Socialnämnden.
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