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TILLSÄTT EN MISSBRUKSOMBUDSMAN 
 

Vi behöver ta ett nytt grepp om missbruksvården för att på ett ännu bättre sätt kunna hjälpa 

människor som lever med missbruksproblematik.  

I Linköpings kommun arbetar vi aktivt med att hjälpa människor med missbruksproblematik. Det 

finns dock signaler om att verksamheten inte är väl fungerande, detta ser vi på med stor oro. 

Linköpingsmodellen med låga trösklar in till hjälp var ett framgångskoncept. Vägen till hjälp var enkel, 

kort och skapade förtroende hos den som behövde stöd. Efter att inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) hade framfört kritik mot Linköping och vårt sätt att arbeta, tvingades vi att förändra arbetssätt. 

Där tappade man bort effektiviteten som vi tidigare hade. Den snabba vägen till behandling försvann. 

Individen hamnar i ovisshet med lång väntan och risken att bli kvar i ett beroende är högre och kan 

vara förödande för en person i stort behov av hjälp. Det finns även fler områden som vi behöver 

kvalitetssäkra såsom behandlingshem (HVB), öppenvårdsinsatser och utslussning. Det är av yttersta 

vikt att vi har en högkvalitativ omsorg så att människor får hjälp att hitta tillbaka till ett fungerande 

vardagsliv. Efter en bra behandling behöver man en fungerande stödkedja som aktivt hjälper och 

stöttar personer tillbaka till det vardagliga livet. Kommunen erbjuder i dag insatser för den som är i 

behov av hjälp, men det är svårt att hitta rätt bland alla olika behandlingsmetoder och sedermera få 

den hjälp som är bäst lämpad.  

Vi behöver säkerställa att samordningseffekterna med andra aktörer uppfylls på det sätt som gagnar 

den som behöver hjälp. En missbruksombudsman kan vara en försäkran om att vi har en träffsäker 

missbruksvård i kommunen. Vi är övertygade om att Linköping redan idag har kommit långt i sitt 

arbete inom missbruksvården men vi vill samordna våra resurser på ett effektivare sätt. Vi behöver 

hitta nya vägar för att sätta den som är behov av hjälp i centrum istället för systemet. Vi tror att 

inrättandet av en tjänst som missbrukslots är ett steg i den riktningen. Här skulle det övergripande 

ansvaret finnas, en försäkran på att kommunen inte tappar en person på vägen och att en person får 

den hjälp som han/hon har rätt till. Rätt vård för individen, bra samverkan inom och utom 

kommunens ansvarsområden och en effektiv vård, utslussning och resursanvändning helt enkelt. 

Vi föreslår därför: 

- Att Linköpings kommun ska inrätta och tillsätta en missbruksombudsman för att vara en 

garant för att människor med missbruk får den vård som passar bäst och hjälper dem till ett 

drogfritt liv, för deras egen och för samhällets skull. 

 
Linköping den 17 mars 2016 
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