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Ärende nr: 2.1.16

Yttrande angående yrkande från SD samt
yrkande från D angående att socialnämnd
Centrum upprättar ett IOPavtal för avgiftning, abstinensbehandling och
tillnyktringsenhet med
Stadsmissionen
Det pågår just nu ett arbete mellan socialnämnd Centrum och regionen om att
upprätta ett IOP-avtal avseende en tillnyktringsenhet i Göteborg. Det pågår därtill
förhandlingar mellan Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd om hur avgiftning och abstinensbehandling skall säkras i staden.
Dessa förhandlingar vill vi inte föregå. Därtill menar vi att regionen behöver ta sin
del av ansvaret i dessa frågor. Med hänvisning till detta avser vi yrka avslag på
Sverigedemokraternas yrkande och på Demokraternas yrkande.
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Yttrande angående – Yrkande från SD
angående Socialnämnd Centrum upprättar ett
IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling
och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen
Yttrandet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd i Västra Götalandsregionen (VGR) har ett
upphandlat avtal om abstinensvårdande insatser som löper ut 2022-01-31. Nämnden
fattade 2020-10-23, § 364 ett beslut om att på nytt upphandla samma uppdrag om
avgiftning och öppenvård på specialistnivå. Två upphandlingsförsök gjordes där inga
giltiga anbud inkom. Nämnden beslutade därför 2021-09-30 att avsluta upphandlingen
och överenskomma med egen regi om övertag av uppdraget. Nuvarande leverantör
Stadsmissionen vårdar patienter med behov av nedtrappning av vissa lugnande läkemedel
denna insats kräver, efter initial slutenvård, tre till sex månader öppenvård. För en säker
övergång till Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) ska övergången ske succesivt i dialog
med Stadsmissionen. Frågan om avtal kring abstinensvård är en fråga som har och
fortsättningsvis ska hanteras av VGR, staden har ingen rådighet i frågan.
I kommunfullmäktiges budget för 2022 har socialnämnderna i uppdrag att utreda
möjligheten att inrätta en tillnyktringsenhet. I uppdraget ingår även att undersöka olika
former av samverkan med externa aktörer så som VGR, polismyndigheten eller
exempelvis Stadsmissionen.
Med hänvisning till ovan avslår Alliansen yrkandet från Sverigedemokraterna.
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Kommunstyrelsen

Yrkande

D

2021-11-24

Ärende nr: 2.1.16

Yrkande angående – Yrkande från SD
angående Socialnämnd Centrum upprättar ett
IOP-avtal för avgiftning, abstinensbehandling
och tillnyktringsenhet med Stadsmissionen
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att undersöka möjligheten att i samverkan med
Stadsmissionen säkerställa driften i sin nuvarande form vid avgiftningskliniken.
2. Socialnämnd Centrum får uppdraget att utreda förutsättningarna att koppla en
tillnyktringsenhet till den avgiftnings- och behandlingsverksamhet som i dagsläget
bedrivs i Stadsmissionen regi.
3. Socialnämnd Centrum får i uppdrag att undvika kontinuitets luckor i behandling
respektive anställningar för patienter och personal i den pågående verksamheten
genom att frågan hanteras skyndsamt att resultatet av utredningen inom kort
återrapporteras till nämnden.

Yrkandet

Västra Götalands Regionen (VGR) har genom ett nyligen fattat beslut sagt upp avtalet
med Göteborgs stadsmission avseende missbruksbehandlingen för inneliggande
vård/avgiftning samt öppenvårdsmottagning vid Stigbergsliden. Bakgrunden till beslutet
är att VGR avser att driva motsvarande verksamhet i egen regi.
Beslutet är ur många infallsvinklar förödande ur ett kvalitativt perspektiv av den alltmer
utsatta och efterfrågande missbrukarvården i staden.
Innan ens beslutet nått fysisk form står det klart att VGR inte kommer att kunna
upprätthålla det innehåll av vårdinsatser som idag präglar den mer än 40 år gamla
verksamheten vid Stadsmissionen. Vidare pekar all forskning entydigt på att en
framgångsrik avgiftnings- och tillnyktringsverksamhet är – trots det medicinska inslaget –
helt beroende av kontinuitet, förtroende och personligt bemötande för insatsens bestående
resultat.
Ingen kan hävda annat än att Stadsmissionens verksamhet på ett utomordentligt sätt
svarat upp mot dessa behandlingsmässiga kriterier som utmärker god kvalitetssäkrad
missbruksvård. Det finns ett flertal konkreta faktorer som skulle kunna listas för att
påvisa behovet av att verksamheten behöver vara kvar men listan skulle bli allt för lång
för att rymmas i detta sammanhang. Nämnas kan dock att Stadsmissionen har en hög nivå
på klinikens personal genom läkare, specialistsjuksköterskor, psykolog, kurator och i
övrigt välutbildad personal inom såväl medicinsk som behandlingsmässig vård och
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behandling. Det stora flertalet av personalen har en bakgrund och erfarenhet inom
missbruksvården i VGR.
Då kliniken till skillnad från stadens konventionella sjukvård inte har några som helst
rekryteringsproblem eller problem med omsättning av personal, utöver så kallad naturliga
skäl, måste man slå fast att arbetsmiljö och vårdkvalitet är till professionens belåtenhet.
En faktor som är viktig i tider där sjukvården i staden generellt färgas av missnöje och
oacceptabel hög personalomsättning.
Mycket talar för att beslutet kommer att slå hårt mot socialtjänsten. Att förutspå en allt
högre grad av tvångsingripande och misär bland personer med beroendeproblematik är
ingen avancerad gissning. Kort sagt går beslutet av VGR inte att försvara ur något
perspektiv vare sig humanitärt eller finansiellt. Socialnämnden föreslås därför att även
undersöka möjligheten att socialtjänsten samordnar alternativt samverkar kring den
pågående verksamheten vid stadsmissionens polikliniska öppenvård och avgiftningsklinik
i syfte att säkerställa driften.
Häktet i Göteborg har platsbrist bland annat på grund av att även personer som behöver
omhändertas av helt andra skäl än att vara brottsmisstänkt, till exempel vid hög
berusning, måste placeras där. Göteborg behöver därför öppna upp en ny
tillnyktringsenhet som avlastar häktet så att alla brottsmisstänkta kan hållas kvar. En ny
tillnyktringsenhet är planerad vid Exportgatan.
I väntan på byggnation vid Exportgatan är det ett utmärkt tillfälle att även undersöka
möjligheten för en samlokalisering av tillnyktringsenhet i anslutning till Stadsmissionens
redan pågående verksamhet.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
2021-11-10
Initiativärende

Yrkande angående –

Socialnämnd Centrum upprättar ett IOPavtal för avgiftning, abstinensbehandling och tillnyktringsenhet med
Stadsmissionen.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Socialnämnd Centrum upprättar ett IOP-avtal för avgiftning och
abstinensbehandling med Stadsmissionen.
2. Socialnämnd Centrum återupprättar ett IOP-avtal för en tillnyktringsenhet med
Stadsmissionen.

Yrkandet

Stadsmissionens avtal för avgiftning och abstinensbehandling,
Stigbergskliniken, kommer inte förlängas med VGR efter årsskiftet:
Substitutionsvården har tvingats till intagningsstopp och kritiker har därefter frågat
hur Sahlgrenska förväntas kunna ta emot även de patienter som sedan tidigare hör
till Stadsmissionen. En enig hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade att avsluta avtalet
med Stadsmissionen då nämnden anser att det blev för dyrt. En namninsamling för
att rädda kvar den 40 år gamla verksamheten har samlat över 2 000 underskrifter.
Intentionen har varit att erbjuda Sahlgrenska universitetssjukhuset att ta över
uppdraget och nämnden har enats om att sjukhuset måste besvara ett antal
spörsmål. Nu öppnar de dock för att ett idéburet partnerskap med staden skulle
kunna bidra till en lösning. Göteborgs kommun ska tillfrågas om de är intresserade
av att bidra med hjälp av ett IOP, ideellt offentligt partnerskap för att säkra öppenvård
av Stadsmissionen. Nu är det alltså upp till staden och Stadsmissionen att komma
överens om ett nytt eventuellt IOP.
Återupprätta tillnyktringsenheten: En tillnyktringsenhet har tidigare drivits i
kommunal regi, staden har tyvärr avslutat arbetet. Det är inte värdigt att personer
runt 70 - 80 år gamla med rullatorer, som druckit för mkt omhändertas enligt LOB. Att
dessa äldre och ofta värnlösa blir visiterade från topp till tå och därefter få nyktra till i
en kal cell med endast en plastmadrass och en filt på golvet. Trots att någon tittar till
dessa var 15:e minut, finns det varken tid eller resurser till att ge dem det de mest
behöver. Enkla saker som en kopp kaffe och en smörgås, någon att prata med, samt
möjlighet att kunna tvätta av sig, byta eller tvätta sina kläder, få rätt hjälp och stöd till
att kanske kunna förändra sitt liv.
Vårdutbildad personal är viktigt för att kunna ta hand om verbalt utåtagerande
onyktra. Unga människor som behöver sova ruset av sig ska heller inte behöva tas
till personintaget. En tillnyktringsenhet som finansieras med hjälp av kommunala
medel hade varit det bästa för dessa människor - för att kunna få rätt hjälp till att
förändra något i sitt liv.
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