Länsgemensam rutin för
kommunernas hantering
gällande personer som
omhändertas enligt LOB
(lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB, 1976:511)

20170321 Beslutat av Länsstyrgruppen

Närvård i Sörmland
Kommuner - Landsting i samverkan

Som ett led i länets utvecklingsarbete av LOB-omhändertagandet, där en av målsättningarna är att
säkerställa en mer rättssäker handläggning samt en förbättrad vårdkedja som underlättar fortsatta
stöd- och behandlingsinsatser för personer som omhändertas enligt lagen om omhändertagande av
berusade personer (LOB, 1976:511), har följande underlag till rutin arbetats fram. Syftet är att
skapa en länsgemensam modell som kan finnas som stöd för kommunens lokala LOB-rutin utifrån
en likavårdsprincip.
1. Registrera/Aktualisera
Målsättningen är att alla som LOB-anmälts ska kallas till besök. En första kontakt bör
initieras inom 72 timmar efter att LOB-anmälan från polismyndigheten har mottagits och
aktualiserats hos socialtjänsten. Kontakt kan tas via telefon eller via brev.
I samband med att anmälan undersöks i verksamhetens system inhämtas information om
den anmälde är okänd eller redan är aktuell som ärende. Informationen dokumenteras i
pågående akt eller i diariepärm.
2. Barnperspektiv
I samband med att anmälan undersöks i verksamhetens system inhämtas information om
den anmälde är vårdnadshavare och/eller har umgängesbarn i hemmet.
Ställning tas om det föreligger oro för barn samt om en orosanmälan ska göras till de som
utreder sådana anmälningar.
3. Fördelning av ärende
Anmälan fördelas enligt den organisation/uppdelning som finns inom verksamheten. Om
den anmälde redan är aktuellt och det finns en handläggare så fördelas anmälan till denne.
Om det finns hemmavarande barn ska handläggare som hanterar barnärenden informeras.
Om det finns hemmavarande barn ska mötet ske tillsammans med handläggare som
utreder barnärenden.
4. Brev eller besök

Rutin vid brev
De som bedöms inte behöver kallas till besök får ett informationsbrev hemskickat.
Brevets innehåll
Information om inkommen LOB till socialtjänsten samt information/broschyr om
aktuella stödinsatser/öppenvård i kommunen.

Rutin vid besök
Samtliga under 25 år kallas till besök.
Minderåriga under 18 år kallas tillsammans med vårdnadshavare.
Samtliga där flera LOB inkommit under en kort period.
Vuxna där det finns barn i hemmet och där oro för barn föreligger kallas till besök,
tillsammans med ytterligare handläggare som beaktar barnperspektivet.
Besökets innehåll
Samtalsmetodiken är MI.
Samtala om själva LOB-omhändertagandet utifrån innehållet i LOB-anmälan.
Fråga om tidigare erfarenheter av LOB?
Fråga om andra i familjen känner till händelsen?
Erbjud gärna AUDIT och/eller DUDIT för screening.
Ge information om skillnaderna mellan Riskbruk, Skadligt bruk och
Beroende/Substansbrukssyndrom.
Ge information om att Polismyndigheten även informerat Transportstyrelsen och
Vapenregistret om omhändertagandet och vad detta kan innebära.
Information/broschyr om aktuella stödinsatser/öppenvård i kommunen.
5. Förhandsbedömning
Om den anmälde är intresserad av någon hjälp från socialtjänstens sida kan en SoLutredning inledas.

Om den anmälde redan är aktuell tillförs förhandsbedömning pågående ärende.
Om den anmälde är vårdnadshavare och det finns oro för hemmavarande barn ska
en utredning inledas avseende detta.
6. Avslut
Om den anmälde inte önskar fortsatt kontakt/stöd/vård/ och inte bedöms uppfylla kriterier
för tvångsvård, avslutas kontakten.
Om anmälan avslutas utan åtgärd informeras den anmälde om att inget ärende är inlett
samt hur anmälan arkiveras.

