STYRDOKUMENT
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Gäller fr o m

Beslutad av

Dokumentansvarig
Lotta Wigen

Senast reviderad

Riktlinjer för arbetet med vuxna
med beroendeproblematik

1 (4)
Diarienummer
SN-2020/2513.111

Typ av styrdokument
Riktlinje

2 (4)

Målgrupp
Målgruppen som omfattas av riktlinjen är vuxna personer över 20 år som
missbrukar eller har beroendeproblematik av alkohol, narkotika och/eller tabletter
samt spel om pengar.
Socialtjänsten ska även erbjuda stöd till anhöriga till personer med
beroendeproblematik.

Syfte
Syfte med riktlinjen är att skapa tydlighet och samsyn i arbetet med målgruppen
samt att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med
god kvalitet.
Syftet med riktlinjen är även att tydliggöra Huddinge kommuns ambitionsnivå i
arbetet med de målgrupperna som möter kommunens socialtjänst.

Så styrs socialtjänstens arbete med vuxna med beroendeproblematik
Grunden för arbetet med frågor som rör vuxna individer med
beroendeproblematik är den lagstiftningen och de nationella riktlinjer, domar och
beslut som styr socialnämndens verksamhet, tillsammans
med Huddinge kommuns vision och mål.








Socialtjänstlagen (2001:453)
Särskild lagstiftning för barn och ungdom/vård av unga, för vård av
missbrukare och inom funktionshinderområdet
Socialtjänstförordningen (2001:937)
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Socialstyrelsens handböcker
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Socialnämndens intention
Kostnadseffektiva insatser
Socialnämndens avsikt är att i största möjliga utsträckning använda sig av
förebyggande- och öppenvårdsinsatser för att så få individer som möjligt ska tas
om hand i dygnetruntinsatser. Vid bedömning av vilken insats som kan komma
ifråga måste en sammanvägning göras av olika omständigheter, såsom den
önskade insatsens lämplighet, kostnader för den önskade insatsen i jämförelse
med andra insatser samt den enskildes önskemål.
Utförare i egen regi ska användas där det är möjligt.
Vid likvärdiga insatser ska den mest kostnadseffektiva väljas. Innehållet i
insatsen samt hur länge den ska pågå ska tydligt beskrivas så att varje individ
vet vad hen kan förvänta sig utifrån beslutet. Egen regin ska alltid sträva efter
att erbjuda insatser som motsvarar målgruppernas behov.

Delaktighet
All verksamhet ska bedrivas så att den enskilde erbjuds största möjliga
delaktighet. Detta gäller så väl vid handläggning av myndighetsbeslut som vid
insatser och service. Detta gäller också barn och de vuxna personer som har
ombud, god man eller förvaltare.

Metoder
Arbetet med vuxna individer med beroendeproblematik ska utgå från bästa
tillgängliga kunskap, de professionellas expertis samt den enskildes önskemål,
situation och kontextuella förutsättningar. Evidensbaserade metoder ska
företrädelsevis användas. Alla nya arbetsmetoder som införs ska systematiskt
följas upp och utvärderas.
Socialtjänsten ska säkerställa att stödet som erbjuds leder till förbättringar i den
enskildes livsföring.

Samverkan
Socialtjänsten har ett ansvar för att god samverkan sker inom organisationen
och med andra aktörer. Samverkan syftar till att skapa helhetssyn på den
enskildes behov och ska ske med den enskildes samtycke och delaktighet med
målet att öka livskvalitén.

Tillgänglighet
Huddinge kommuns socialtjänst ska vara lättillgänglig.
En lättillgänglig och synlig socialtjänst gör det möjligt att snabbare kunna ge
riktade insatser till de som behöver det.
Information om socialtjänsten ska synliggöras på de platser där målgruppen
som är i behov av stöd kan tänkas söka den. Socialtjänsten ska verka för att
Huddinges invånare ska kunna kontakta och träffa socialtjänsten digitalt, via
telefon eller via fysiska möten. Likväl ska socialtjänsten säkerställa att det finns
kontaktvägar för de invånare som inte själva aktivt söker stöd eller har
begränsade möjligheter att nå information.
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Särskilda insatser för målgruppen

Inventering av nätverk
I arbetet med vuxna med beroendeproblematik, ska den enskildes nätverk
inventeras.
I de ärenden där de vuxna med beroendeproblematik är föräldrar eller lever med
barn, måste barn och ungas situation uppmärksammas och deras rättigheter, behov
av hjälp och stöd tillgodoses.

