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Utredning hos sektionen för
missbruksstöd; vad innebär det?
Du har problem med missbruk av något
slag (alkohol, narkotika, spel) och har fått
kontakt med en socialsekreterare på
socialtjänsten, Individ och familjeomsorg,
missbruksstöd.
Du har antingen själv tagit en kontakt med
socialtjänsten och ansökt om hjälp eller så
har någon myndighet eller privatperson
gjort en anmälan till socialtjänsten gällande
oro för dig och ditt missbruk. Efter ett första
möte här har din socialsekreterare i samråd
med dig tagit beslut om att inleda en
utredning, Socialtjänstlagen 11 kapitlet
1 paragrafen (SoL 11:1).

Vad innebär en utredning enligt
SoL 11:1?
En utredning enligt SoL 11:1 innebär att din
socialsekreterare gör en kartläggning av
din situation för att kunna ta reda på vilken
typ av missbruk du har, hur omfattande ditt
missbruk är och vilka hjälpbehov du har
utifrån din situation och problematik.
Utredningen leder fram till ett beslut enligt
Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 paragrafen
(SoL 4:1). Om du inte blir nöjd med det
beslut som fattas har du rätt att överklaga
beslutet.

Vad händer när en utredning har
inletts?
- Du kommer av din socialsekreterare att
få tider när ni ska träffas under
utredningstiden.
- Vid första mötet kommer din
socialsekreterare att göra en
kartläggningsintervju som heter ASI
tillsammans med dig. Intervjun berör
frågor inom områdena fysisk hälsa,
arbete och försörjning, alkohol- och
narkotikaanvändning, rättsliga problem,
familj och umgänge samt psykisk
hälsa.
- Vid de efterföljande utredningssamtalen kommer först en kort
återkoppling av ASI-intervjun att göras.
Din socialsekreterare kommer sedan
att samtala och ställa frågor till dig för
att kunna bilda sig en uppfattning om
hur just dina problem ser ut och
vilken/vilka stödinsatser du kan
behöva.
Det som kommer fram i ASI-intervjun och
det du berättar om på utredningssamtalen
kommer din socialsekreterare att
sammanställa i en skriftlig utredning. I
utredningen gör socialsekreteraren en
bedömning av hur man ser på din situation
och vilken typ av hjälp du behöver. När
utredningen är färdigsammanställd kommer
du att få möjlighet att läsa igenom
utredningen tillsammans med din
socialsekreterare.

Vad kan man få för olika typ av hjälp?
- Behandling av olika slag. Vilken typ av
behandling det blir är individuellt
beroende på just din situation.
- Vi kan också erbjuda olika former av
psykosociala insatser.
Ovanstående insatser har din
socialsekreterare rätt att fatta beslut om
utifrån delegationsordning.
Ibland händer det att man behöver åka iväg
på behandlingshem som ett led i att komma
ifrån sina missbruksproblem. Beslut om
behandlingshemsvistelse fattas av
politikerna i socialnämnden. För att
politikerna ska kunna fatta beslut läser de
igenom den utredning som
socialsekreteraren sammanställt om dig.
Socialsekreteraren ger politikerna i
socialnämnden förslag till beslut. I denna
utredning har socialsekreteraren gjort en
bedömning kring ditt hjälpbehov.
Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt
att överklaga det till Förvaltningsrätten. Då
gör du på följande vis: Kontakta din
handläggare som berättar för dig hur det
går tillväga. Du kan också be om att få en
besvärshänvisning.

