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LOB-omhändertagande
1. Missbruksutredningen föreslog att tillnyktring skulle flyttas över till
hälso- och sjukvården, men så blev det inte
2. Missbruksutredningen föreslog också att förvaring och tillsyn vid LOBomhändertagande skulle flyttas över till landstinget
3. SKL tillstyrkte förslaget om att tillnyktring skulle ligga hos landstinget
under förutsättning av ekonomisk kompensation enligt
finansieringsprincipen
4. SKL tillstyrkte däremot inte att ansvaret för förvaring och tillsyn vid
LOB-omhändertagande skulle ligga hos landstinget, däremot svara för
medicinsk kompetens och att omfattning och form borde regleras
mellan landstinget och polisen
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Hur ser bilden ut idag?
1. Regeringen har avsatt 35 milj/år under tre år för att utveckla
insatserna för de LOB-omhändertagna, ändra praxis
2. Vi har diskuterat frågan med representanter för Socialdepartementet
representanter för fyra länspolismästare och genomfört en
snabbenkät till kommun-/regionförbunden
3. Poliserna är oklara över vilka som LOB-omhändertas i termer av
andel våldsamma, sjuka och övriga(kroniker och unga, enligt polisen)
4. Kartläggningen visar att det ser väldigt olika ut i länen, men att en
del län arbetar med frågan inom det uppdrag de åtagit sig under året
när det gäller utveckling av missbruks- och beroendevården som de
fått särskilda medel till
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Regeringsbeslut fattas den 27 mars
1. Syfte: landsting, kommuner och polis gemensamt utvecklar
alternativa lösningar till förvaring i arrest
2. Mål: en tydlig och varaktig praxisförändring så att betydligt färre förs
till arrest än idag
3. Villkor för att erhålla medel 2014 är att parterna avser att ingå en
överenskommelse – medel från Kammarkollegiet
4. Medlen får användas till det som krävs för att ingå lokala
överenskommelser, t.ex. gemensam probleminventering mellan
polis, landsting och kommuner, i termer av ålder, kön, våldsamma,
sjuka, etc. Även vilka alternativ som finns och vad som kan behöva
utvecklas
5. Senast den 31 mars 2015 ska en redovisning lämnas till
regeringskansliet – vad som genomförts, resultatet från
kartläggningen
6. För att få medel 2015 ska en överenskommelse kunna redovisas som
är förankrad politiskt hos berörda huvudmän
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