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Missbruk/Beroende 

Minnesanteckningar 

 

 

Tisdag 14 februari 2023 kl 09.00-12.00 på Riverside i Uddevalla 

Deltagare:  

Catharina Lilja, Vänersborg  

Elisabet Loverde, Lysekil 

Helena Ackerblad, Åmål  

Jeanette Leifsdotter, Färgelanda  

Jessica Östensen, Lysekil 

Marko tiainen, Åmål 

Nils Bergdahl, Sotenäs  

Robert Legén Munkedal 

Sandra Almestrand, Strömstad 

Ulrika Reinholdsson, Strömstad 

Caltrina VFU student 

 
Karin Olovson, Fyrbodals kommunalförbund

Presentationsrunda 

Frågor från nätverket har skickats in i förväg, samt samlas upp under incheckningsrundan. 

Externt besök: 

Inget externt besök vid denna nätverksträff 
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Frågor till och från nätverket: 

Hur har de andra kommunerna gjort angående träningslägenheter? 

Diskussion och erfarenhetsutbyte i nätverket. En kommun berättar om upplåtelsekontrakt 
där de ”jobbar in stödet” till den enskilde vilket resulterar i en intensifierad insats. En plan 
görs med den enskilde innan beviljad insats där det framgår vilka förväntningar som finns på 
beteende från den enskilde osv. En annan kommun beskriver socialt kontrakt med 
boendestöd. Ett löst förslag uppkommer angående att driva ett eget psykiatriboende ihop 
eftersom det är så svårt för de små kommunerna att tillgodose invånarnas behov var för sig.  
Det är ett problem med att det endast finns lägenheter på markplan, eftersom individen 
trots motivation får svårt att stå emot droger om personer utifrån bara kan komma och 
knacka på. En kommun berättar om hur de tänker kring lågtröskelboende. De undviker gärna 
den insatsen i lägre åldrar eftersom personer som får en plats där tenderar att stanna. Det 
kan även bli problematiskt när de blir så gamla att de har behov av äldrevård eftersom 
äldreomsorgen har svårt att tillgodose deras behov. En kommun berättar om att de startat 
upp Samvux vilket gör att samverkan med psykiatrin går mycket lättare än tidigare. De har 
remissgrupper varje vecka och ber om samtycke så att alla får dela information med 
varandra.   

Informations inhämtning från de andra kommunerna hur de gör vid kombination av  

våldsutsatthet och missbruk och om det finns någon riktlinje kring att flytta sådana 

individer till andra kommuner? Använder kompotten i andra ärenden, men svårare vid 

missbruk. 
 

Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Någon kommun använder kompotten även vid 
missbruksproblematik. Det uppkommer inte några förslag på behandlingshem som kan 
hantera både skyddsbehov, missbruk och närhet till Fyrbodals kommunerna.   

Behandlingshem i Hunnebostrand.  

En kommun informerar om två personer som stått skrivna på ett behandlingshem i 
Hunnebostrand, men som inte verkar bo där. En kommun informerar om att det är 
anmälningsplikt när en stöter på personer som står skrivna på ett ställe där en inte bor. Den 
kommun som upptäckt detta har redan anmält. Diskussion kring social dumpning och 
tillhörighet. Folkbokföringsadress är inte alltid tillräckligt för att bevisa en persons 
tillhörighet då behöver en tillhörighetsprövning göras. Ut informerar om att kommunerna 
håller på att gå samman för att trycka på för att den utredning kring social dumpning som 
regeringen ansvarade för ska tas upp igen samt att Lena Nyberg kommer på besök på 
försörjningsstödsnätverket och berättar om de resultat som de hann få fram under de sex 
månader som de varit igång.  
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Punkt från föregående möte:  

 
Ingen punkt kvarstår från föregående möte 

 

Nulägesbeskrivning från varje kommun: 

• Vänersborg: Fokus 2023 på grupper, fokus även på förebyggande och 

uppsökande.  

• Munkedal: Bygger upp verksamhet, hitta roller, hanterbart flöde. Samverkan med 

psykiatrin. Mycket samsjuklighet 

• Strömstad: Känsla av att det underrapporteras, har fått in fler våldsärenden och 

färre missbruksärenden än vanligt. Svårighet med samverkan med psykiatrin. 

• Lysekil: Helt ny arbetsgrupp, fokus på att hitta sina roller. Relativt lågt inflöde.  

Boende frågor tar över. Håller på med informationsmaterial genom projektet 

”Tidigt stöd” som drivs av partnerskapet (SKR, Socialstyrelsen och SSR). Planen är 

att dela ut broschyrer med information om socialtjänstens arbete för att nå ut 

tidigare till målgruppen. Fem fria råd- och stödsamtal. 

• Färgelanda: Hanterbart inflöde, ambition att under hösten att informera om hur 

arbetet fungerar, vilka fördelar finns att komma.  

• Åmål: Samvux har inneburit ett ökat inflöde. Har ansökt pengar för brobryggare, 

för att slå hål på föreställningar kring missbruksvård. Försöka nå en grupp som 

inte nås i dagsläget med yngre missbrukar genom en uppsökande tjänst. Några 

goda exempel, fyra, fem killar som är drogfria för tillfället vilket de hoppas ska få 

ringar på vattnet. Vuxna på stan, upptäcker ex påverkade vuxna med barn, kan 

hjälpa och stödja vidare. Ser en tendens att samsjuklighet ökar. 

• Sotenäs: Relativt lugnt inflöde för tillfället, hanterar mestadels 

alkoholproblematik. Ser att inflödet är årstidsbundet, då kommunen är en 

kustkommun med fler boende på somrarna. Har haft svårighet att rekrytera 

personal.  

Övrigt: 

• Samsjuklighetsutredningen har lämnat sitt betänkande 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/samsjuklighetsutredningen-

presenterar-sitt-slutbetankande/     

https://www.dn.se/debatt/lvm-bor-skrotas-och-ersattas-med-psykiatrisk-vard/ 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/samsjuklighetsutredningen-presenterar-sitt-slutbetankande/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/samsjuklighetsutredningen-presenterar-sitt-slutbetankande/
https://www.dn.se/debatt/lvm-bor-skrotas-och-ersattas-med-psykiatrisk-vard/
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Nästa träff:  

2023-05-16 9:00-12:00, Riverside i Uddevalla. Lokal: Dalsland 

Antecknat av nätverksledare Karin Olovson, Fyrbodals kommunalförbund. 
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Utbildnings- och lästips: 
 

• Utbildning från SKR kring att föra talan i domstol  
 

Att föra talan i domstol om tvångsomhändertagande av barn, unga och 
missbrukare | SKR 

• Psyk-E Bas Suicid – Digital utbildning med 20 föreläsningar på 20-30 minuter. 
Inlogg ges av Jolin Sewén på Fyrbodals kommunalförbund på 
jolin.sewen@fyrbodal.se  Används på APT eller som metodstöd.  

 

• Konferens i Suicidprevention Den 26 april i Uddevalla och 27 april i Mellerud 
anordnas en konferens i suicidprevention. Daniel Frydman som håller Aktion 
Livräddning för NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention) är 
huvudtalare. Civilsamhället kommer att vara representerade och ett lokalt 
exempel kommer att presenteras. Målgrupp är medarbetare från Fyrbodals 
samtliga kommuner. Konferensen är kostnadsfri. Tre onlinetillfällen kommer även 
att ges den 18, 19 och 20 april. Anmälan kommer i början av mars. 

           

Save-the-date_suicid

konferens.pdf  
 

• Konferensdag kring våldsutövare och hur samverkan sker I dessa frågor. 

Inbjudan  program - 

samverkanskonferens våldsutövare 230316.pdf 
 

• Information från BIRK nätverket 
 

BIRK-nätverket 10 

februari 2023.pdf  

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attforatalanidomstolomtvangsomhandertagandeavbarnungaochmissbrukare.68375.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=SKR+socialtj%c3%a4nst+januari+2023
https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attforatalanidomstolomtvangsomhandertagandeavbarnungaochmissbrukare.68375.html?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=SKR+socialtj%c3%a4nst+januari+2023
mailto:jolin.sewen@fyrbodal.se

