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Sektionen för Missbruk

Socialnämnden

Ansökan om utökad budgetram för LVM
placeringar 2018
Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden hos
Kommun-styrelsen anhåller om ett utökat kommunbidrag om 4
015000 kr med anledning av en kraftig ökning av LVM anmälningar
och LVM placeringar.

Ärendebeskrivning
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 omedelbart 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.
Flera av personerna har samsjuklighet och kontakt med frivården,
När missbruket är överhängande och personen riskerar att göra sig
själv illa eller någon annan person illa görs LVM anmälningar och
socialtjänsten har det yttersta ansvaret
Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med
honom eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen
(2001:453). En missbrukare skall dock beredas vård oberoende av
eget samtycke under de förutsättningar som anges i denna lag
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(tvångsvård). Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga
insatser motivera missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i
stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd
för att komma ifrån sitt missbruk.

Antal ärende som det föreligger vård jml LVM har markant ökat
under första månaden av 2018 i jämförelse med föregående år
Anmälningar LVM
2016

11 anmälningar

2017

14 anmälningar

2018

7 anmälningar under den första månaden
(2018-01-01-2018-02-01)

Vård på LVM
2016

2 personer totalt under året

2017

3 personer totalt under året

2018

2 personer vård har inletts under årets första månad.

Ett LVM pågår i 6 månader och vården inleds alltid på en SIS
institution på en låst avdelning. Kostnad per dygn är 4400 kr dygnet.
Total kostnad för LVM under 6 månader är 803 000 kr
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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 vi kan komma verkligheten.
TOTALT

803 000 kr per LVM
5 LVM totalt 4 015000 kr
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