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Närvarande:  Axel Küster och Klara Karlsson från Norreport, Ossian Olsson, Måns Nelson, 
Alexander Silow från Kunskapsskolan samt Bea Isaksson från Änga/Västervång. 

Rickard Magnusson och Lina Persson, fältsekreterare, Boel Nilsson, socialsekreterare på 
Rådgivningsbyrån samt Jenny Blom, koordinator till ungdomsgruppen för Social Omsorg. 

 

Temamöte om missbruk 

Ungdomsgruppen har vid detta möte fått träffa fältsekreterare och socialsekreterare på 
Rådgivningsbyrån för att få veta mer om hur kommunen arbetar mot missbruk av alkohol, droger 
och läkemedel. 

Rådgivningsbyrån är en enhet inom avdelningen Individ och familjeomsorgen som i sin tur är 
organiserad inom förvaltningen Social Omsorg. Ansvarig nämnd är socialnämnden. 

Rådgivningsbyrån arbetar dels förebyggande med att försöka förhindra att ungdomar och vuxna 
utvecklar ett missbruk men också mycket med olika stödinsatser till de människor som har ett 
missbruk. Det handlar här om missbruk som drabbar den egna kroppen – det kan vara missbruk 
av alkohol, tobak, droger eller läkemedel. Det finns andra typer av missbruk såsom beroende av 
spel, shopping etc men det är inte något som Rådgivningsbyrån arbetar med. Vi talade om att en 
definition av missbruk kan vara att man använder något på fel sätt. 

Social Omsorg arbetar med frivilliga insatser där den enskilde erbjuds olika stödinsatser. Det kan 
vara stödsamtal, gruppmöten, kunskapsprogram, olika behandlingar etc. Men Social Omsorg är 
också en myndighet som har möjlighet att ta initiativ till tvingande åtgärder utifrån 
tvångslagstiftning. Det görs endast i mycket allvarliga fall och vid missbruk är detta när någons liv 
är i fara. Det kan här vara fråga om insatser utifrån ”Lagen om vård av unga” och Lagen om vård 
av missbrukare”. Kommunen kan inte fatta beslut om tvingande åtgärder utan det Socialnämnden 
kan göra är att ansöka om åtgärder för en enskild person hos Förvaltningsrätten i Malmö. Det är 
domstol som beslutar om en person ska tvingas till att åka till ett exempelvis behandlingshem för 
en viss tid. 

Rådgivningsbyrån arbetar i första hand med att försöka få personer att gå med på frivilliga 
insatser. Det får i slutändan bäst effekt. Det kan vara svårt att motivera människor med missbruk 
att se fördelar med att sluta. All hjälp på Rådgivningsbyrån är avgiftsfri. I arbetslaget finns två 
fältsekreterare som arbetar förebyggande nära ungdomar med exempelvis att finnas på plats ute 
under en del kvällar, att ge utbildning till föräldrar och ungdomar på möten i skolorna o.s.v. 



Det finns också två boendestödjare som arbetar med att ge stöd till personer med missbruk i 
deras hem för att de bättre ska klara av sin vardagssituation. Det kan handla om att påminna om 
olika möten som personen behöver gå på. 

Rådgivningsbyrån ger också hjälp till anhöriga. Det kan vara stödsamtal till 
föräldrar/syskon/barn. Det finns en särskild barnverksamhet, som kallas Macken, med 
gruppträffar för barn mellan 7-12 år. 

 

Vid anteckningarna 

Jenny Blom 

Koordinator, Social Omsorg 

 

 

 


