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Till
Socialtjänstnämnden

Förslag till överenskommelse mellan Stockholms stad och Stockholm
frivård avseende rutiner för handläggning av ärenden om kontraktsvård
(3 bilagor)

Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden godkänner för egen del överenskommelsen mellan
Stockholms stad och Stockholm frivård avseende rutiner för handläggning av
ärenden om skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (BrB 28:6a), s.k.
kontraktsvård.
Socialtjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
överenskommelsen och att kommunstyrelsen befullmäktigar stadsdirektören att
underteckna överenskommelsen för stadens räkning.

Dag Helin
Vera Josefsson

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning och projekt
i samarbete med Stockholm frivård och representanter för
stadsdelsförvaltningarnas missbrukarvård.
Bakgrund
Kontraktsvård är en särskild form av skyddstillsyn som innebär att den dömde
får behandling och minst ett års övervakning som ett alternativ till fängelse.
Inför domen upprättas en behandlingsplan som innehåller en beskrivning av
vårdinnehåll, behandlingstid , regler gällande drogkontroller och
misskötsamhet etc. Behandlingsplanen undertecknas av den åtalade som
därmed förbinder sig att följa den upprättade planen. Domstolen kan då döma
till kontraktsvård istället för fängelse. I domen anges ett fiktivt fängelsestraff
som inte behöver avtjänas om behandlingsplanen följs. För att kontraktsvården
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ska kunna verkställas behövs en ansvarsförbindelse från socialtjänsten som
avser tiden efter det att kriminalvårdens kostnadsansvar upphört och fram till
kontraktsvårdens slut. Kriminalvårdens kostnadsansvar avser kostnader för
behandling fram till tänkt dag för villkorlig frigivning, vilken inträffar efter två
tredjedelar av det alternativa fängelsestraffet.
Kriminalvården har ett uppdrag att utöka antalet kontraktsvårdsdomar. Att ta
fram överenskommelser med kommunerna kring kontraktsvård är ett led i
detta. Detta förslag till överenskommelse har tagits fram i en arbetsgrupp
bestående av representanter från socialtjänstförvaltningens stab, chefer för
stadsdelsförvaltningarnas missbrukarvård och Stockholm frivård. Förslaget har
presenterats vid samrådsmöte mellan stadsdelsförvaltningarnas missbrukarvård
och kriminalvården samt vid stabens samrådsmöte med chefer för
stadsdelsförvaltningarnas missbrukarvård, enheten för hemlösa och
stadsövergripande verksamheter.
Förvaltningens synpunkter
Kontraktsvård ger kriminella missbrukare en chans att genomgå
missbruksbehandling som alternativ till fängelsestraff. Denna
överenskommelse har tagit fram i syfte att utveckla gemensamma rutiner hos
socialtjänsten och frivården vid utredning, vårdplanering och genomförande av
insatser i kontraktsvårdsärenden. Syftet är också att klargöra
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.
Förvaltningen anser att det är ytterst angeläget att socialtjänsten och
kriminalvården utvecklar samarbetet kring personer med missbruks- och
kriminalitetsproblematik. Detta gäller både personer med skyddstillsyn och
personer som avtjänar fängelsestraff. För socialtjänstens del innebär den
föreslagna överenskommelsen inga förändringar vad gäller kostnadsansvar för
vård och behandlingsinsatser. Kriminalvården ansvarar som tidigare för vård
och behandlingskostnader fram till villkorlig frigivning, därefter övergår
kostnadsansvaret till socialtjänsten.
___________________________
Bilagor:
1. Förslag till överenskommelse
2. Rutiner för handläggning av ärenden rörande skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan (BrB 28:6a), s.k. kontraktsvård
3. Information om kontraktsvård

