
 SOCIALFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 

Handläggare 
Eiderbrant Ulf 
 
 

Datum 
2015-10-12 

Diarienummer 
SCN-2015-0254 

 
 Socialnämnden 

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Verksamhetstillsyn av 
narkotikaenheten, dnr 8.5-16189/2015 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att avge yttrande till IVO enligt upprättat förslag  
 
 
Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelade nämnden i juli att de beslutat att inleda en 
verksamhetstillsyn av narkotikaenheten. Motiveringen till beslutet om tillsyn var IVO under 
2014 och 2015 hade fått in klagomål om nämndens handläggning av vuxna med 
missbruksproblem.  
Inom ramen för tillsynen så begär IVO att nämnden inkommer med ett yttrande innehållande 
en redogörelse av de fem senast inkomna anmälningarna enligt 6 § Lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, samt hur nämnden har hanterat dess och vilka eventuella åtgärder 
nämnden vidtagit.  
IVO begär även dokumentation som styrker de omständigheter som nämnden redogör för, 
samt de fem senaste slutförda utredningarna som har inletts utifrån ansökan.  
Bifogade yttrande är en redogörelse enligt IVOs begäran. Övriga handlingar skickas med en 
separat försändelse till IVO eftersom de innehåller personuppgifter. 
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Meddelande om tillsyn 
IVO har enligt 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, beslutat 
att inleda en verksamhetstillsyn med diarienummer 8.5-16189/2015. 
Verksamhetstillsynen avser narkotikagruppen. 

Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under 2014 och 2015 fått 
in klagomål avseende socialnämndens handläggning av ärenden som 
rör vuxna med missbruksproblem. 

IVO kommer under september 2015 att kontakta verksamheten för 
utförligare information om tillsynens innehåll och planering. 

Vid kontakt med Inspektionen för vård och omsorg i detta ärende bör 
diarienummer 8.5-16189/2015 anges. 

Vid eventuella frågor kontaka Susanne Gerlecz, tel 010-7885440, eller 
Thomas Larsson tel 010-7885460. 
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Förslag  

Inspektionen för vård och omsorg  
Box 423  
701 48 Örebro  

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Verksamhetstillsyn av 
narkotikaenheten, dnr 8.5-16189/2015 

Ärendet 
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en del i en verksamhetstillsyn av 
narkotikaenheten.  
IVO begär en redogörelse över de fem senast inkomna anmälningarna enligt 6 § Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall, samt hur nämnden har hanterat dess och vilka eventuella 
åtgärder nämnden vidtagit.  
IVO begär även dokumentation som styrker de omständigheter som nämnden redogör för, 
samt de fem senaste slutförda utredningarna som har inletts utifrån ansökan.  
 
Nämndens yttrande  
Redogörelse över anmälningar enligt LVM och handläggning under perioden från 2015-09-
24: 
 

•  Anmälan från läkare vid akademiska sjukhuset 150916. Man född 82. Av anmälan 
framgår att mannen har hotat med suicid genom en heroinöverdos. Han är känd sedan 
tidigare inom socialtjänsten och har en pågående LVM-utredning sedan augusti 2015. 
Enhetschefen gör bedömningen att 13§ LVM inte är tillämpbar på grund av att 
uppgifter om fortgående missbruk saknas i anmälan. Anmälan tillförs pågående 
utredning enligt LVM. Dagen efter 150917, beslutas om ett omedelbart 
omhändertagande på initiativ av nämnden och efter ytterligare en anmälan från 
anhörig som styrker fortgående missbruk. Beslutsfattare är ordförande i 
individutskottet. 150928 beslutar enhetschefen om att avsluta utredning enligt LVM 
med hänvisning till att vårdbehovet bedöms kunna tillgodoses enligt Socialtjänstlagen. 
Mannen placeras enligt socialtjänstlagen på behandlingshem. 
 

• Anmälan från läkare vid Laro-mottagningen 150911. Man född 91 som på egen 
begäran skrivit ut sig från abstinensbehandling på sjukhuset. Mannen har en pågående 
utredning enligt socialtjänstlagen och har ansökt om behandling på behandlingshem. 
LVM-utredning inleds ej enligt beslut av enhetschefen. 150916 placeras mannen på 



behandlingshem med beslut enligt socialtjänstlagen.  
 

• Anmälan från läkare vid psykiatriska akutmottagningen 150829. Man född 67. Inkom 
medvetslös med polis till medicinakuten 150828. Dagen efter bedömdes han vid 
psykiatriska akutmottagningen och skrevs ut. Socialtjänsten informerades via en 
anmälan enligt LVM. Han bedömdes inte vara i behov av akuta insatser. Mannen är 
känd av socialtjänsten och sjukvården sedan många år. En utredning enligt LVM 
inleds 150901 enligt beslut av specialisthandläggare. 150915 beslutar 
specialisthandläggaren om en polishandräckning till läkarundersökning. Läkarintyg 
inkommer 150929. Med läkarintyget som grund bedömer specialisthandläggaren att 
behovet av insatser inte är akut.  
 

• Anmälan från behandlande läkare 150820. Man född 52 med långvarig kontakt med 
socialtjänsten. Problematik med samsjuklighet. Av anmälan framgår att hans missbruk 
har tilltagit under den senaste perioden. Hans psykiska hälsa har försämrats och han 
far mycket illa. En utredning enligt LVM inleds enligt beslut av specialisthandläggare. 
Behovet bedöms inte vara akut. Mannen placeras tre veckor senare på ett 
omvårdnadsboende i samverkan med psykosvårdens beroendeteam.  
 

• Muntlig anmälan från läkare vid medicinakuten till socialjouren 150804. Anmälan 
kompletteras dagen efter med en skriftlig anmälan. Kvinna född 80 som är väl känd av 
socialtjänsten och sjukvården för en allvarlig och långvarig missbruksproblematik. 
Under året har hon varit föremål för en LVM-utredning som avslutades med en 
placering på stödboende. 150805 beslutar individutskottets ordförande om ett 
omhändertagande enligt 13 § LVM. En handräckningsbegäran lämnas in till 
polismyndigheten samma datum. Beslutet verkställs 150817 med placering inom SiS. 
Socialnämndens individutskott beslutar 150825 att ansöka om vård enligt LVM.    
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Ingrid Burman   Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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