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STABEN

Handläggare: Christina Högblom
Telefon: 508 25 606

Till
Socialtjänstnämnden

Förslag till överenskommelse mellan
Stock-holms stad och kriminalvården
avseende rutiner för handläggning av
ärenden om vårdvistelse enligt 56 §
lagen om kriminal-vård i anstalt

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att för egen del godkänna
överenskommelsen mellan Stockholms stad och Kriminalvården
avseende rutiner för handläggning av ärenden om vårdvistelse
enligt 56 § Lagen om kriminalvård i anstalt.
2. Socialtjänstnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
överenskommelsen och att kommunstyrelsen befullmäktigar
stadsdirektören att underteckna överenskommelsen för stadens
räkning.

Dag Helin
Fredrik Jurdell

106 64 Stockholm. Telefon 508 25 000. Fax 508 25 099
christina.hogblom@sot.stockholm.se
Besöksadress Swedenborgsgatan 20

www.stockholm.se

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialtjänstförvaltningens stab för utredning
och projekt i samarbete med Kriminalvårdens regionkontor
Stockholm, Stockholm frivård och representanter för
stadsdelsförvaltningarnas missbrukarvård.
Bakgrund
Vårdvistelse enligt 56 § Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) är en
ny benämning på den tidigare s.k. § 34-placeringen. Vårdvistelse
innebär att personer som dömts till fängelsestraff och som är i behov av
vård eller behandling mot missbruk av beroendeframkallande medel
eller något annat särskilt förhållande som kan antas har ha samband
med brottsligheten kan få vistas i ett familjehem eller HVB och delta i
behandlingsverksamhet under del av strafftiden. Hur lång tid
vårdvistelsen ska pågå avgörs av den enskildes behandlingsbehov.
Utgångspunkten är att vårdvistelsen ska vara fullföljd i samband med
frigivningen, men i vissa fall är detta inte möjligt, t.ex. om strafftiden är
relativt kort eller om vårdbehovet kräver längre tids behandling.
Kriminalvården har kostnadsansvar för vårdvistelsen fram till tänkt dag
för villkorlig frigivning, vilken inträffar efter två tredjedelar av
fängelsestraffet.
För att vårdvistelsen ska kunna verkställas behövs en
ansvarsförbindelse från socialtjänsten som avser tiden efter det att
kriminalvårdens kostnadsansvar upphört och fram till att behandlingen
slutförts.
Detta förslag till överenskommelse har tagits fram i en arbetsgrupp
bestående av representanter från socialtjänstförvaltningens stab,
representanter för stadsdelsförvaltningarnas missbrukarvård,
kriminalvårdens regionkontor Stockholm 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 förslag
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Vårdvistelsen ger kriminella missbrukare en chans att genomgå
missbruksbehandling under senare delen av ett fängelsestraff. Denna
överenskommelse har tagit fram i syfte att utveckla gemensamma
rutiner hos socialtjänsten och kriminalvården vid utredning,
vårdplanering och genomförande av insatser till personer med
kriminalitets- och missbruksproblematik. Syftet är också att klargöra
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna.
Förvaltningen anser att det är ytterst angeläget att socialtjänsten och
kriminalvården utvecklar samarbetet kring personer med missbruksoch 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.
Stockholm stad och Stockholms frivård har tidigare tagit fram en
gemensam överenskommelse om rutiner för handläggning av s.k.
kontraktsvårdsärenden. Denna överenskommelse antogs av
kommunstyrelsen 06-06-14 och trädde ikraft 06-07-01.
___________________________
Bilagor:
1. Förslag till överenskommelse
2. Rutiner för handläggning av ärenden om placeringar enligt
56 § lagen om kriminalvård i anstalt (vårdvistelse)

