Överenskommelse
Länsgemensamt utvecklingsarbete avseende Lag om
omhändertagande av berusade personer (LOB)
Mellan Polismyndigheten, polisområde Halland, 202100-0076, Region Halland, 2321000115, Kungsbacka kommun, 212000-1256, Varbergs kommun, 212000-1249, Falkenbergs
kommun, 212000-1231, Halmstads kommun, 212000-1215, Hylte kommun, 212000-1207
och Laholms kommun, 212000-1223, har överenskommelse i avsikt att förbättra arbetet med
LOB träffats.

Utvecklingsområden och förväntade effekter
I Halland pågår sedan 2011 ett intensivt arbete med att skapa ”En optimal beroendevård i
Halland”. Syftet är att förbättra vården för personer med riskbruk, missbruk- och
beroendeproblematik, såväl vuxna som unga samt deras anhöriga.
I avsikt att få en nära knytning mellan ovanstående utvecklingsarbete och utvecklingsarbetet
vad gäller LOB har en gemensam styrgrupp bildats. I denna finns representanter för
polismyndigheten, Region Halland och länets kommuner. Styrgruppens uppdrag är att
fortlöpande leda och följa utvecklingsarbetet inom LOB-området.

Följande utvecklingsområden har identifierats och ingår i överenskommelsen


Länsgemensam tillnyktringsenhet (TNE)
Motivering
I Halland saknas en tillnyktringsenhet. I det pågående länsgemensamma
utvecklingsarbetet, som omfattar Region Halland samt länets samtliga kommuner, är
parterna överens om att skapa en gemensam tillnyktrings- och abstinensavdelning.
Enheten förväntas starta vid årsskiftet 2015/2016.
Förväntad effekt
Minskat antal LOB till polisens arrester. Förbättrad medicinsk säkerhet, högre
kompetens inom beroendeområdet och förbättrade möjligheter att tidigt inleda
kvalificerade vård och behandlingsinsatser.
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Transport av dem som behöver överföras från arrest/akutsjukvård till TNE
Motivering
En stor del av LOB-omhändertagandena sker i Halmstad och tillnyktrings- och
abstinensavdelningen planeras bli placerad i Varberg. Hur transportfrågan ska lösas är
en av de frågor som diskuteras i den gemensamma styrgruppen. Frågan är ännu inte
löst men förväntas vara klar till starten av TNE.
Förväntad effekt
Möjliggör kvalificerad vård och ett gott omhändertagande oavsett var i regionen
individen blir omhändertagen.



Utveckling av den medicinska säkerheten i arrest
Motivering
Av genomförd LOB-kartläggning i Halland framkommer att 47 procent av dem som
omhändertas är personer som sannolikt skulle komma att finnas kvar i polisens arrester
på grund av aggressivitet eller stökighet. Missbruksutredningen anger andelen till 37
procent. Det föreligger svårigheter att vårda dessa aggressiva personer utanför arrest
samtidigt som ett aggressivt beteende kan vara ett symtom på sjukdom. Formerna för
medicinsk bedömning och övervakning i arrest behöver därför utvecklas. Detta
bedöms huvudsakligen vara en nationell fråga, men lokala insatser kan vara möjliga. I
Halland förs flertalet LOB-omhändertagna till Halmstads arrest. Kombinerat med att
TNE med stor sannolikhet kommer att förläggas till Varberg behöver det, enligt
parterna, genomföras en översyn över vilka riktade insatser som är möjliga vad gäller
arresten i Halmstad.
Förväntad effekt
Ökad medicinsk säkerhet. Bättre och säkrare bedömningar.



Gemensamt regionalt informationsmaterial
Motivering
Idag saknas ett för polisen, kommunerna och regionen gemensamt
informationsmaterial som vänder sig till dem som blivit omhändertagna enligt LOB
samt till deras närstående. Informationsmaterialet bör innehålla saklig information om
droger, var hjälp kan sökas, kontaktuppgifter med mera. Informationen ska lämnas av
polisen till samtliga omhändertagna enligt LOB. Materialet förväntas vara klart till
årsskiftet 2015/2016.
Förväntad effekt
Genom ett gemensamt skriftligt informationsmaterial ökar polisens möjligheter att ge
information och den enskildes/närståendes möjligheter att söka vård.
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Barnperspektiv
Motivering
Det bör vid omhändertagandet säkerställas att det inte finns hemmavarande barn som
riskerar att fara illa eller blir lämnade utan tillsyn. Polisens interna rutiner behöver ses
över och revideras. En sådan översyn ska vara genomförd till årsskiftet 2015/2016.
Förväntad effekt
Förbättrat säkerställande av att det inte finns hemmavarande barn som riskerar att fara
illa eller blir lämnade utan tillsyn under omhändertagandet.



Gemensamma LOB-rutiner inom socialtjänsten
Motivering
Hur Socialtjänsten ska fånga upp och erbjuda insatser till dem som omhändertagits
enligt LOB är en viktig fråga. Särskilda insatser bör göras vad gäller de unga. En
länsgemensam handbok bör därför tas fram. En sådan förväntas vara klar under 2016.
Förväntad effekt
Riktade insatser gentemot LOB-omhändertagna och särskilt de unga bedöms vara
viktig. Socialtjänsten ges genom den förbättrade vårdkedjan bättre möjligheter att
tidigt fånga upp unga med en begynnande missbruksproblematik. Ett gemensamt
förhållningssätt vad gäller LOB-omhändertagna förväntas ytterligare stärka denna
effekt.



Preventivt arbete
Motivering
Polis, socialtjänst, kommunernas alkoholtillsyn och tillståndsgivning har ett
gemensamt ansvar för det preventiva arbetet. I Halland finns ett nära samarbete mellan
kommunerna och Länsstyrelsen i dessa frågor som bör kunna utvecklas ytterligare.
Förväntad effekt
Antalet LOB kan vara svårt att påverka då detta i hög grad styrs av exempelvis
mängden evenemang med mera. Detta särskilt i en turistregion. Däremot kan
samverkan stärkas ytterligare. Tidiga förberedelser inför olika evenemang gör att
risksituationer kan minimeras och omhändertagandet i den direkta situationen
förbättras. En väsentlig fråga är även alkoholtillsynen. En nära samverkan möjliggör
riktade insatser/åtgärder gentemot riskmiljöer. Inledande kontakter har tagits med
Länsstyrelsen. Ett fortsatt planeringsarbete ska inledas hösten 2015.
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Samverkansöverenskommelse Riskbruk/missbruk/beroende
Motivering
Inom en rad områden har behovet av överenskommelser mellan berörda huvudmän
uppmärksammats. Så också vad avser vård och behandling inom missbruks/beroendeområdet. I Halland tecknades en sådan överenskommelse 2015 mellan Region Halland
och länets kommuner. I överenskommelsen anges bland annat att det ska finns lokala
samverkansgrupper där polisen ingår som en part. I dessa samverkansgrupper ska
uppföljning av samverkan ske samt det lokala preventiva arbetet planeras. Denna
LOB-överenskommelse knyts till samverkansöverenskommelsen.
Förväntad effekt
Tydliggörande av ansvarsområden, förbättrad samverkan och förbättrade möjligheter
till uppföljning.



Årsvis lokal och regional uppföljning av överenskommelserna
Motivering
Övergripande uppföljning och utvärdering av överenskommelsen kommer att ske dels
i den gemensamma styrgruppen och dels på lokal nivå i samverkansgrupperna. Det
finns också behov av en förnyad kartläggning och en fördjupad analys genom
intervjuer med personal och brukare avseende planerade insatser och åtgärder.
Förväntad effekt
Tydliga överenskommelser som följs upp med regelbundenhet lokalt och regionalt
möjliggör en förbättrad styrning och ett fortsatt positivt utvecklingsarbete.

Bilagor
1) Kartläggning LOB
2) Samverkansöverenskommelse Riskbruk/missbruk/beroende
3) Den regionala stödstrukturen-organisationsskiss
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