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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att granska de olika rekvisiten i 4§ LVM för att avgöra dess 

tillgodoseende av rättssäkerheten för den enskilde. Rättssäkerhetsbegreppet är centralt i en lag 

som denna då tvångsvård är ytterst ingripande i den enskildes integritet samt är obligatorisk 

att tillämpa. Rättssäkerhetsbegreppet är tvetydigt och svårt att ge en klar definition, i detta fall 

är dock förutsebarheten samt den rättsliga likheten av vikt för den enskilde. Det är även 

viktigt att handläggarens utrymme för skönsmässiga bedömningar samt godtycke är så liten 

som möjligt för att öka den rättsliga likheten samt utmynna i en enhetlig tillämpning av LVM.  

Socialtjänstens ansvar gentemot enskilda med missbruksproblem är ytterst långtgående och är 

en viktig del av tvångsvården. Detta då socialtjänsten har till ansvar att starta en utredning då 

det anses påkallat samt en skyldighet att ansöka om tvångsvård hos länsrätten då kriterierna i 

4§ LVM kan anses vara uppfyllda. Fullgör de enskilda handläggarna ej denna uppgift kan de 

komma att åtalas för tjänstefel. Syftet med LVM är att bryta en destruktiv utveckling hos de 

enskilda samt att ge dessa möjligheten att i ett långsiktigt perspektiv leva ett liv utan 

missbruk. I LVM finns, gällande ett flertal omständigheter, relativt tydliga regler om hur 

förfarandet kring tvångsvård samt hur vården skall utformas. Detta gäller dock inte rekvisiten 

i 4§ då dessa är ytterst knapphändigt förtydligade av lagstiftaren.  

I 4§ LVM finns generalindikationen vilken måste vara uppfylld för LVM:s tillämpning. 

Denna har till uppgift att utröna huruvida den enskilda har ett fortgående missbruk och om 

detta missbruk lett till att den enskilde är i behov av vård för att komma ifrån detta missbruk. 

Även den enskildes samtycke är av vikt då samtycket ofta talar mot att tvångsvård är 

nödvändig i det enskilda fallet. I de fall samtycket ej anses vara allvarligt menat kan 

tvångsvård ändock aktualiseras.  

För att komplettera generalindikationen finns specialindikationen, vilka är alternativa rekvisit. 

Dessa skall klargöra för de enskilda handläggarna när missbruket hos den enskilde anses ha 

en negativ påverkan på dess liv, vilken behöver brytas för att ge den enskilde möjligheten till 

ett liv utan missbruk. Här finns hälsoindikationen som tar sikte på de medicinska skador en 

enskild kan ådra sig till följd av ett missbruk. Den sociala indikationen berör den enskildes 

sociala situation och har till syfte att hjälpa den enskilda att behålla den förankring denne har 

till arbete och anhöriga exempelvis. Då det finns en risk att den enskildes liv äventyras till 

följd av dess levnadssätt eller då någon närstående kan komma att utsättas för fara finns 

skadeindikationen som ett skydd för såväl den enskilde som dess närstående. Denna skyddar 



även närstående på grund av att det straffrättsligt krävs ett fullbordat brott för att vidta någon 

straffrättslig åtgärd, enligt LVM räcker det med att det finns en fara för skada för att överväga 

tvångsvård.  

Såväl generalindikationen som specialindikationerna är ytterst sparsamt förtydligade av 

lagstiftaren och skapar därmed ett stort utrymme för skönsmässiga bedömningar samt 

godtycke hos de enskilda handläggarna vilket påverkar rättssäkerheten negativt då den 

rättsliga likheten samt förutsebarheten för de enskilda minskas. I en lag av denna karaktär är 

det önskvärt att rättssäkerheten kan garanteras, vilket i dagens utformning av 4§ LVM är svårt 

att göra. Vad gäller dessa rekvisit i LVM bör en utredning göras för att förtydliga 

intentionerna samt innebörden för att underlätta socialtjänstens arbete samt för att stärka 

rättssäkerheten på området. En detaljstyrd lag är dock inte önskvärd då det kan leda till att 

tvångsvård inte kan aktualiseras i många fall då missbruket ter sig olika från individ till 

individ. Dock kan tydligare riktlinjer samt direktiv öka rättssäkerheten utan att äventyra den 

enskildas möjlighet till vård enligt LVM då den är påkallad. 
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1. Inledning 
Socialtjänsten har ett stort ansvar gentemot enskilda medborgare. Socialtjänsten skall hjälpa 

och stödja enskilda med problem oavsett hur dessa ter sig. Socialtjänsten skall i allt arbete 

med enskilda ta hänsyn till den enskildes integritet och självbestämmande. Inom 

socialtjänstens område är rättssäkerheten ytterst viktig då arbetet berör den enskildes liv. För 

att stärka rättssäkerheten skall utrymmet för godtycke samt skönsmässiga bedömningar 

minimeras och därigeom öka den rättsliga likheten och förutsebarheten.  

Vad gäller de enskilda med missbruksproblem är socialtjänstens arbete av stor vikt då dessa 

ofta är i behov av stöd och hjälp för att i ett långsiktigt perspektiv leva ett liv utan missbruk. 

Socialtjänsten har gentemot dessa en skyldighet att ansöka om tvångsvård då kriterierna i 4§ 

lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
1
 anses uppfyllda. Då LVM är obligatorisk 

att tillämpa och ytterst ingripande i den enskildes integritet är det viktigt att rättssäkerheten 

kan garanteras den enskilde, särskilt då denna vård ofta är avgörande för den enskildes 

fortsatta liv. Då rättssäkerheten är av yttersta vikt på området är det därför intressant att utreda 

huruvida den enskildes rättssäkerhet tillgodoses. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska hur rättssäker LVM är i förfarandet kring beredande 

av vård. För att göra detta kommer först begreppet rättssäkerhet att utredas. Därefter kommer 

en kortare redogörelse för socialtjänstens ansvar på området varefter det huvudsakliga syftet 

med uppsatsen kommer att utredas.  

För att göra detta kommer syftet med LVM att redogöras samt en kortare översikt över LVM i 

syfte att ge en helhetsbild. Slutligen kommer de paragrafer berörande beredande av vård att 

granskas och utredas för att klargöra dess tillgodoseende av rättssäkerheten för den enskilde. 

1.2. Problemformulering 

Är kriterierna gällande beredande av tvångsvård enligt LVM att anse som rättssäkra? 

1.3. Avgränsning 

Då denna uppsats endast kommer att beröra frågor kring rättssäkerhet vid beredande av vård 

kommer övriga delar i LVM endast att beröras kortfattat i syfte att ge en helhetsbild av 

                                                           
1
 Fortsättningsvis benämnt LVM. 
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tvångsvården. Vad gäller rättssäkerhetsbegreppet har jag till stor del valt att fokusera på de 

faktorer som är av vikt för den enskilde i dess relation mot staten.  

1.4. Metod 

För att besvara syfte och problemformulering har en juridisk metod använts vilket innebär att 

förarbeten, praxis samt doktrin kommer att granskas för att utröna rekvisitens innebörd. 

Förarbetena på området är ej särskilt djupgående och därav är doktrinen på området av stor 

vikt.  Även praxis på området är sparsam, då det endast finns tre prejudikat har jag även valt 

att ta med ett avgörande från lägre instans gällande tjänstefel av en annan måltyp för att 

påvisa den praktiska tillämpningen av LVM.  

1.5. Disposition 

Det första kapitlet i denna uppsats berör rättssäkerhet. Här kommer att redogöras för olika 

aspekter av rättssäkerhetsbegreppet, då främst de faktorer som är av betydelse för den 

enskildes relation till staten. Dessa kommer sedan att användas i analysen för att avgöra 

huruvida beredandet av tvångsvård är att anse som rättssäkert. 

Det efterföljande kapitlet redogör för det ansvar socialtjänsten har gällande den frivilliga 

vården gentemot de enskilda med missbruksproblem. Detta kommer endast att ske kortfattat 

och har till syfte att ge en bredare bild av arbetet med de enskilde med missbruksproblem. 

I nästkommande kapitel kommer syftet med LVM att klargöras samt en kortare översikt över 

LVM som helhet att presenteras. Detta kommer att ske för att ge en djupare förståelse för 

LVM samt att skapa bredare bild att förfarandet kring tvångsvård. 

Vidare kommer kärnan i uppsatsen där paragrafen kring beredande av vård kommer att 

granskas och utredas på djupet vad gäller dess innebörd. Detta för att i analysen kunna 

fastställa dess grad av rättssäkerhet.  

Till sist kommer ett avslutande kapitel där tillgodoseendet av den enskildes rättssäkerhet vid 

beredande av vård enligt LVM kommer att granskas och utredas. Avslutningsvis följer 

slutsatsen där konklusionen av analysen kommer att redogöras samt där syftet kommer att 

besvaras.  
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2. Rättssäkerhet 

Definitionen av begreppet rättssäkerhet är mångtydligt och skiljer sig ofta beroende på vilket 

område det avser. Begreppet rättssäkerhet är sällan omnämnt i den primära rätten, den 

diskuteras dock ofta i den sekundära rätten, dock förekommer inte heller där någon klar 

definition av begreppet som helhet utan endast den del av rättssäkerheten som är aktuell för 

just det området. Det finns en del faktorer inom rättssäkerheten som är vanligt förekommande, 

dessa ges dock olika innebörd och vikt i skilda sammanhang vilket skapar ytterligare 

problematik att utröna en klar definition.
2
 

Även i SOU 2004:3 framställs rättssäkerhet som ett svårdefinierat begrepp. De menar dock att 

det finns ett antal kriterier som kännetecknar rättssäkerhet. Dessa är: 

 Rättslig förutsebarhet – vilket leder till legalitetsprincipen Regeringsformen
3
 

(1974:152) 1 kap. 1§ och innebär att den offentliga makten skall utövas under lagarna 

och att lagen skall vara förutsägbar. 

 Rättslig likhet – allas likhet inför lagen skall vara en effekt av den rättsliga 

förutsebarheten, objektivitetsprincipen RF 1 kap. 9§. 

 Rättsskydd mot integritetskränkningar – det skall ske tillsyn över den offentliga 

makten i syfte att förhindra att den enskildes frihet kränks eller begränsas, RF 1 kap. 

2§. 

 Rättslig tillgänglighet – den enskilde skall ha möjlighet att få sin rätt prövad av en 

domstol, RF 1 kap. 8§.
4
 

Riksdagens konstitutionsutskott gjorde år 1948 ett uttalande kring det svenska rättssamhällets 

grundprinciper. Dessa återfinns idag i RF i form av legalitetsprincipen, RF 1 kap. 1§ 3st., som 

förutsätter att den offentliga makten utövas under lagarna, objektivitetsprincipen, RF 1 kap. 

9§, vilken stadgar att domstolarna i sin maktutövning skall beakta allas likhet inför lagen samt 

iaktta opartiskhet och saklighet. I 2 kap. RF återfinns rättighetskatalogen med de rättigheter 

medborgarna har gentemot staten.
 5

 I RF 2 kap. 8§ tillförsäkras de enskilda medborgarna 

skydd gentemot det allmänna vad gäller frihetsberövande.
6
 Dessa rättigheter kan endast 

                                                           
2
 Staaf Annika, Rättssäkerhet och tvångsvård, Lunds universitet 2005 s.26f. 

3
 Fortsättningsvis benämnt RF. 

4
 SOU 2004:3 s.44f. 

5
 Gustafsson Ewa, Missbrukare i rättsstaten, Norstedts Juridik 2001, s.120f. 

6
 Gustafsson, 2001, s.87. 
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frångås i särskilda syften och då det finns lagstöd. Även Europakonventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna, som införlivats i svensk rätt, skyddar dessa rättigheter.
7
 

Rättssäkerhetsbegreppet kan delas upp i den formella samt den materiella aspekterna. Den 

formella rättssäkerheten tar främst sikte på den rättsliga förutsebarheten, och därmed 

legalitetsprincipen. Den rättsliga förutsebarheten skall ge skydda medborgarna från beslut 

fattade med godtycke samt beslut som grundar sig på oklar och diffus lag där utrymme för 

godtycke eller skönsmässighet förelegat. Även det retroaktivitetsförbud som finns anses 

tillhöra den formella rättssäkerheten då detta ställer kravet att det finns en gällande lag till 

stöd för beslutet, som även den skall vara klar och tydlig. Detta förbud söker främst att öka 

förutsebarheten hos medborgarna men även att förhindra godtycke och skönsmässiga 

bedömningar hos beslutsfattarna.
8
 Även den rättsliga likheten är viktig inom den formella 

delen av rättssäkerhetsbegreppet. Denna återfinns i objektivitetsprincipen som föreskriver att 

lika fall skall bedömas lika och har till syfte att skydda medborgarna mot diskriminering från 

det offentliga.
9
 Den formella rättssäkerheten tar därmed främst sikte på förhållandet mellan 

staten/beslutsfattarna och den enskilde.  

Till skillnad från den formella rättssäkerheten tar den materiella rättssäkerheten främst sikte 

på den enskildes rättigheter och värde samt att beslut rörande enskilda skall vara etiskt 

godtagbara i förhållande till dessa rättigheter. Den materiella rättssäkerheten har sin 

utgångspunkt i RF 1 kap. 2§ och förtydligas till viss del i rättighetskatalogen i RF 2 kap. och 

syftar till att ge den enskilde ett skydd gentemot kränkningar från staten. Några av de 

rättigheter som de enskilda garanteras enligt rättighetskatalogen är religionsfrihet, 

informationsfrihet, yttrandefrihet samt föreningsfrihet. De enskilda är också skyddade 

gentemot dödsstraff, tortyr, frihetsberövande och påtvingade kroppsliga ingrepp.
 10

  

De rättigheter som anges i rättighetskatalogen är antingen absoluta eller relativa. De absoluta 

rättigheterna kan endast inskränkas genom ändring av grundlagen. De relativa rättigheterna 

kan endast inskränkas genom lag eller författning då staten anser det behövligt med hänsyn 

till rikets säkerhet, den enskilda, förebyggande av brott eller annat liknande syfte. Det finns 

dock en begränsning i hur långt denna inskränkning av rättigheterna får gå. Det framgår av 

RF 2 kap. 12§ 2st. att begränsningen endast får göras ”för att tillgodose ändamål som är 

                                                           
7
 Gustafsson, s.120f. 

8
 Staaf, 2005, s.28f. 

9
 Staaf, s.31. 

10
 Staaf, s.36ff. 
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godtagbart i ett demokratiskt samhälle”. Detta ger uttryck för den så kallade 

ändamålsprincipen och innebär att hänsyn skall tas för de etiska värdena i bedömningen av 

inskränkningen. Vidare framgår av RF 2 kap. 12§ 2st att ”begränsningen får aldrig gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som föranlett åtgärden” vilket påvisar 

proportionalitetsprincipens betydelse vid inskränkningar av de enskildas rättigheter. 

Inskränkningen skall inte vara större än vad som nödvändigtvis krävs för att uppnå målet, det 

krävs därför en grundlig avvägning mellan syfte och medel för att ha möjlighet att avgöra vad 

som kan anses vara en rimlig inskränkning.
11

 

Den materiella rättssäkerheten omnämns även i SOU 2004:3 där de menar att det är synonymt 

med begrepp som rättsskydd, rättstrygghet och effektivitet. De menar att denna form av 

rättssäkerhet är den viktiga inom det sociala arbete då detta skall präglas av en helhetssyn. De 

framhåller även att rättssäkerhet inom tvångsvård av missbrukare kan stärkas genom att den 

enskilde har möjlighet att överklaga de beslut som går denne emot samt att den enskilde ges 

information och möjlighet att påverka den process som leder fram till ett beslut.
12

 

Vad gäller begreppet rättssäkerhet används ofta, vilket har påvisats ovan, förutsebarhet samt 

en klar lag som viktiga faktorer. Vad gäller bedömning kring ett föreliggande missbruk enligt 

LVM finns dock inga klara riktlinjer eller rekvisit att följa, inte heller för om en missbrukare 

anses vara beroende av det missbrukande preparatet. Att omständigheterna kring 

missbrukaren i varje enskilt fall skall ligga till grund för bedömningen om missbruk anses 

stärka rättssäkerheten. Detta då enhetlig samt förutsebar rättstillämpning anses vara 

effekterna. Dessa skulle vara svårare att uppnå om utgångspunkten i bedömningen skulle vara 

ett svårdefinierat begrepp då missbruk ter sig olika från individ till individ. Det 

uppmärksammas dock att oklarheter eller skönsmässiga bedömningar kan blir svåra att 

undvika då några särskilda kriterier ej föreligger.
13

  

Peczenik framhåller att rättssäkerhet ofta kännetecknas som ett karaktärsdrag i en rättsstat, 

vilket i sin tur kännetecknas genom att makten utövas under lagarna, det vill säga en form av 

legalitet. Som ovan påvisats är legalitetsprincipen, som skall skydda den enskilde från 

godtycklig maktutövning, en viktig del av den formella rättssäkerheten. Peczenik menar att 

                                                           
11

 Staaf, s.38ff. 
12

 SOU 2004:3 s.45f. 
13

 SOU 1981:7 s.37f. 



 

7 
 

några faktorer som främjar rättssäkerheten inom en rättsstat är exempelvis exakta och 

generella regler, likhet inför lagen, öppenhet samt domstolarnas roll.
14

  

Peczenik menar vidare att förutsägbarheten är rättssäkerheten grundpelare. Ju mer exakta och 

generella rättsreglerna är, ju långsammare rättsreglernas förändringstakt är samt rättsreglernas 

överensstämmelse med allas likhet inför lagen desto större blir förutsebarheten. Denna är 

ytterst viktig för medborgarna för att de ska kunna planera sitt liv då de kan förutse de 

rättsliga besluten. Utöver förutsebarheten finns andra faktorer som kan ses 

rättssäkerhetsgarantier, exempelvis domstolarnas oberoende, rätt till domstolsprövning vid 

tvångsåtgärder samt att ingripande endast sker med stöd av klar och tydlig lag. Dessa kan 

dock räknas in till den materiella rättssäkerheten.
15

 

3. Socialtjänstens ansvar 

Socialtjänsten i varje enskild kommun ansvarar för sin respektive missbrukarvård och målet 

med denna vård framgår i Socialtjänstlagen (2001:453)
16

 5 kap. 9§,
17

 där det stadgas: 

Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon 

behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och 

vården och noga bevaka att planen följs.  

 

Socialtjänsten skall aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och stöd denne behöver för 

att komma ifrån sitt missbruk. Detta innebär att de aktivt skall arbeta med att få kontakt samt 

hjälpa de människor som har missbruksproblem trots att de själva inte önskat den hjälpen. De 

skall då ge den enskilde det stöd och den hjälp denne behöver och hjälpen skall i möjligaste 

mån ske i samråd med den enskilde. Socialtjänsten har sedan till uppgift att bevaka att den 

planerade vården genomförs. Avbryts behandlingen skall socialtjänsten snarast möjligt 

reagera och försöka motivera den enskilde till att fortsätta den frivilliga vården. Detta ansvar 

är ytterst långtgående, vilket påvisas nedan i kapitel 5.2.3.1.   

Då socialtjänsten uppmärksammat att ett allvarligt missbruk föreligger hos en enskild är de 

skyldiga att starta en utredning för att söka klarhet i det föreliggande vårdbehovet. Om den 

enskilde är motiverad till frivillig vård skall en behandlingsplan upprättas i samråd med den 

                                                           
14

 Peczenik Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Göteborg 
1995, s.50ff. 
15

 Peczenik, 1995, s.89f. 
16

 Fortsätningsvis benämnt SoL. 
17

 SOU 2005:82 s.41. 
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enskilde. Det är i detta skede viktigt att den enskilde ges valmöjligheter beträffande vårdens 

utformning samt innehåll. Socialtjänsten skall, oavsett vilken typ av vård som är aktuell för 

den enskilde, kontinuerligt följa missbrukaren i dess vårdprocess. En av de allvarligaste 

bristerna inom missbrukarvården anses vara att den enskilde, efter avslutad institutionsvård, 

inte ges fortsatta behandlingsinsatser.
18

  

Inom alkohol- och narkotikaområdet finns det särskilda handlingsplaner där behovet av 

särskilda insatser för att utveckla vården påvisas. Enligt denna handlingsplan är det viktigt att 

vården och att insatserna är tillgängliga för personer med missbruksproblem, att dessa är av 

god kvalitet samt att vården och insatserna mot missbruk hos den enskilde är uthålliga, 

långsiktiga samt att de bygger på ett vårdkedjeperspektiv. Vården skall ges på lika villkor till 

alla oavsett kön eller ålder. Behandlingsplanen skall dock utgå från den enskildes behov 

gällande vården. I behandlingsplanen skall även förebyggande insatser, öppenvårdinsatser, 

institutionsvård, eftervård och rehabilitering tas i beaktande.
19

  

Socialnämnden ansvarar även för ett förebyggande och motverkande arbete gällande missbruk 

av alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Detta berör främst upplysning, 

information, rådgivning samt stöd genom beroendekliniker. Vad gäller de individuella 

vårdinsatserna handlar det främst om stöd i boende, sysselsättning samt kontaktpersoner. Vård 

kan även ges på institutioner med inriktning mot behandling och psykosocialt stöd. 

Samverkan mellan de olika aktörerna på området är ytterst viktigt för att upprätthåll en 

adekvat vårdkedja för den enskilde.
20

 

Enligt forskning på området finns ett antal faktorer som främjar missbrukarvårdens 

effektivitet. Motivation anses vara en av dessa. Då åsyftas främst den enskildes insikt om 

dennes missbruksproblem, dennes tro på dess förmåga att utvecklas samt tilltron till de 

hjälpande insatserna. Återkommande negativa konsekvenser och erfarenheter kan leda till en 

viss grad av uppgivenhet hos missbrukaren vilket försämrar dennes motivation. Motivationen 

hos den enskilde kan också försvinna om möjlighet till vård inte finns då denne eftersöker 

detta och kan leda till ett försämrat utfall av vården. Det är därför av stor vikt att de sociala 
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myndigheterna agerar snabbt och tar till vara på den vilja den enskilde uppvisar för att öka 

chansen till ett positivt utfall.
21

  

För att öka chansen till ett positivt utfall är det vikigt att vården fokuserar på missbruket. Då 

missbruket är en form av naturligt beteende för missbrukaren är det viktigt att det finns en 

medvetenhet om såväl problem som vägen till målet för den enskilde. För att bidra till detta 

bör även den enskilde genomgå en diagnostisering av de effekter som de användande 

preparaten ger. Detta för att skapa en gemensam bild över problemet samt de insatser som 

krävs för att nå målet på förändring.
22

  

En missbrukare har ofta, förutom missbruket, sociala eller psykiska problem som de behöver 

hjälp att hantera för att kunna hantera missbruket. Den individuella behandlingsplanen bör 

därför ta sikte på en omfattande bedömning gällande den enskildes totala livssituation. För att 

uppnå ett så positivt utfall som möjligt bör det finnas möjlighet att ge den enskilde vård eller 

stöd även på andra områden, exempelvis möjlighet att erbjuda boende, arbete samt möjlighet 

till en meningsfull fritid för den enskilde. Det har påvisats att om dessa faktorer i vården av 

den enskilde uteblir så kan vården som är inriktad på missbruket bli förgäves.
23

 

Vägen från ett missbruk är att anse som en lång process och sker sällan utan problem. På 

grund av detta är det viktigt att denna vård präglas av långsiktighet, kontinuitet och 

uthållighet. Vad gäller de tyngre missbrukarna är dessa ofta i kontakt med flera institutioner 

samtidigt och detta kan skapa problem, särskilt om de olika institutionerna utgår från att de 

andra har hand om den enskilde. Det är därför av stor vikt att den enskilde har en och samma 

kontaktperson under vårdtiden som samordnar vårdarbetet. För att upprätthålla det positiva 

behandlingsresultatet är det viktigt med fortsatta stödåtgärder, vilket kan ske genom såväl 

professionell eftervård samt självhjälpsgrupper.
24
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4. LVM:s syfte 

Tvångsvård enligt LVM syftar till att bryta en destruktiv utveckling hos den enskilde och ge 

denna möjlighet, i ett långsiktigt perspektiv, att på egen hand arbeta med dessa problem samt 

att ge denna motivation att genomföra vården.
25

  

År 1988 genomfördes en reformering av LVM. Det infördes då en ny grund för tvångsvård, 

vilken kallas den sociala indikationen. Detta gjordes då det visas att LVM till stor del 

tillämpats restriktivt och ett krav på konstaterade allvarliga skador på den enskildes hälsa 

förelåg, trots att detta inte varit tanken. De menar att en ren nödsituation för den enskildes 

hälsa inte skall vara erforderlig för att LVM skall bli tillämplig utan skall kunna ske innan 

situationen blir så allvarlig.
26

 

Den sociala indikationen införs i syfte att stärka den helhetssyn som skall prägla arbetet med 

de enskilda inom socialtjänsten. Att utelämna de sociala skadeverkningarna vid bedömningen 

gällande tvångsvård är att se som ytterst problematiskt och bör därför vara av vikt vid denna 

bedömning då även dessa faktorer påverkar den enskildes hälsa. Den sociala indikationen är 

även av vikt för behandling av de yngre missbrukarna då deras framtida utveckling kan 

riskeras till följd av missbruket. Missbrukare under 20 år kan beredas vård enligt lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga då dennes hälsa eller utveckling 

riskeras, därmed finns grunder för såväl medicinska som sociala aspekter. Det framhålls att 

det vore inhumant att vårdbehovet för ungdomar över 20 år endast skall grundas på de 

medicinska aspekterna och den sociala indikationen anses därför vara av vikt. Vid denna unga 

ålder är sällan några medicinska skador påvisbara, trots detta kan ett vårdbehov föreligga och 

bör vara möjligt för att motverka brister i den unges utveckling. Den sociala indikationen tar 

därmed främst sikte på situationer då den enskilde äventyrar sina levnadsförhållanden. Med 

hjälp av denna grund för tvångsvård skall den sociala förankring som finns kvar försöka att 

räddas. Vid bedömningen gällande grunderna för tvångsvård skall till följd därav den 

enskildes totala livssituation beaktas.
27

 

4.1. Översikt LVM 
LVM är en tvingande lag som skall fungera som ett komplement till SoL. Den är tvingande 

till följd av att tvångsvård skall beslutas då rekvisiten för tvångsvård är uppfyllda, oberoende 

av den enskildes samtycke till vård. Finns ett samtycke från den enskilde skall dock vård 
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enligt SoL i första hand bli aktuell. Endast då denna vård ej leder till ett positivt utfall skall 

LVM komplettera SoL i frågan om vård för den enskilde.
28

 

I de inledande bestämmelserna i LVM stadgas de övergripande målen för arbetet i en 

portalparagraf där hänvisning till 1§ SoL förekommer. I arbetet med LVM skall därmed den 

enskildes bestämmanderätt och integritet beaktas. Vård skall även så långt som möjligt 

utformas i samråd med den enskilde. Därefter klargörs syftet med lagen samt dess förhållande 

till frivillig vård.
29

 Det finns i denna lag dels ett långssiktigt samt ett kortsiktigt mål. Det 

kortsiktiga är att motivera den enskilde till fortsatt frivillig vård och det långsiktiga tar sikte 

på den enskildes frihet från missbruk.
30

 Tvångsvård enligt LVM skall endast ske då samtycke 

från den enskilde ej ligger för handen samt då vårdbehovet ej kan tillgodoses på annat sätt.
31

  

Vidare följer bestämmelserna kring beredande av tvångsvård, bland annat grunderna för 

ingripande samt hur beslutet kring tvångsvård fattas. Grunderna för tvångsvård består av 

kriterier vars uppfyllelse krävs för att ansökan möjligen skall kunna ske till förvaltningsrätten. 

Innan en sådan ansökan skickas till länsrätten krävs först en utredning av socialnämnden där 

en kartläggning/undersökning av den enskildes levnadsförhållanden samt hälsa genomförs. 

Tjänstemän som arbetar på myndigheter har en anmälningsskyldighet gentemot 

socialnämnden då de anses att ett vårdbehov finns hos den enskilde. Om förvaltningsrätten 

beslutar om tvångsvård enligt LVM har sedan socialnämnden till ansvar att beslutet om vård 

verkställs.
32

  

Därefter följer bestämmelser kring omedelbart omhändertagande för tvångsvård. Beslut om 

detta kan fattas av socialnämnden då den enskildes tillstånd anses vara allvarligt och ett beslut 

av förvaltningsrätt ej kan inväntas. Förvaltningsrätten skall dock underrättas om beslut och i 

efterhand göra en bedömning av huruvida tvångsvård är behövlig. Vid detta förfarande skall 

den enskilde ges möjlighet att yttra sig, begära muntlig förhandling vid förvaltningsrätten 

samt tilldelas ett offentligt biträde om den enskilde önskar. Behandlingen av ärenden gällande 

omedelbara omhändertagande skall ske skyndsamt och med anledning av detta finns 
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särkskilda tidsfrister gällande handläggningen kring detta. Även vid omedelbart 

omhändertagande har socialnämnden i uppgift att verkställa besluten.
33

  

Det finns även bestämmelser kring vårdtid samt vården. Vad gäller vårdtiden klargörs när 

tvångsvården skall upphöra samt hur beräkning av vårdtiden sker. Beträffande vården 

klargörs var tvångsvård enligt LVM genomförs. Detta är då främst på så kallade LVM-hem 

men kan inledningsvis ske på ett sjukhus om behov för detta föreligger. Statens 

institutionsstyrelse
34

 har ansvaret vad gäller in- och utskrivning samt vårdens framskridande 

enligt LVM vilket även visas under avdelningen rörande vården. Vidare framgår att 

socialnämnden i samråd med den intagna och SiS skall upprätta en plan för fortsatt vård innan 

vård utanför LVM-hem påbörjas. Socialnämnden har även till ansvar att efter avslutad 

tvångsvård aktivt hjälpa den enskilde att få bostad samt arbete eller utbildning och ge den 

enskilde det stöd och behandling som anses behövligt för att långsiktigt kunna frånhålla sig 

missbruk.
35

  

För att upprätthålla adekvat vård på LVM-hemmen har dessa tilldelats så kallade särskilda 

befogenheter vilka stadgas i en särskild avdelning i LVM. Dessa särskilda befogenheter ger 

LVM-hemmen rätt att omhänderta olämpliga föremål, kroppsvisitera de intagna samt kräva 

blod-, urin- eller utandningsprov. LVM-hemmen har även tilldelats möjlighet att inskränka 

den intagnes frihet om det kan anses behövligt för att upprätthålla ordningen på hemmet.
36

 

Under avdelningen gällande bestämmelser om handläggningen finns ett särskilt stadgande 

som tydliggör att några av de särskilda befogenheterna endast får användas i den utsträckning 

att de står i rimlig proportion till syftet. Detta påvisar att LVM-hemmen skall beakta 

proportionalitetsprincipen i dess agerande gentemot de intagna. Därefter redogörs för 

tidsfrister vad gäller handläggning samt i vilken mån de kan vidgas.
37

 

Tills sist stadgas bestämmelser gällande överklagande, polishandräckning, åtalsprövning samt 

övriga bestämmelser. Det tydliggörs i vilken mån olika beslut är möjliga att överklaga samt 

hur detta sker. Vad gäller polishandräckning stadgas när polisen skall hjälpa socialnämnd, 

verksamhetschef eller SiS att förflytta eller inhämta enskild för vård enligt LVM. Stadgandet 

kring åtalsprövning tar sikte på fall då åklagaren skall göra en lämplighetsprövning kring ett 
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åtal gentemot en enskild. Detta skall ske då någon enskild innan eller under vården begått ett 

brott som hör under allmänt åtal samt där straffpåföljden inte är strängare än ett år. De övriga 

bestämmelserna i LVM klargör vad som anses vara en socialnämnd samt vilken 

förvaltningsrätt som är aktuell för prövning av beslut kring tvångsvård.
38

 

5. Beredande av vård - LVM 

1§ De i 1 kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) angiva målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande 

för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och 

skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. 

 

De angivna målen i 1 kap. 1§ SoL är bland annat att verksamheten skall bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet. Detta är något som skall återspeglas i arbetet 

med enskilda vad gäller tvångsvård enligt LVM. Oberoende av den enskildes samtycke skall 

dennes önskemål och synpunkter vara av betydelse vid utformning av vården. Tvångsvård 

skall endast bli aktuellt då det är ytterst nödvändigt utifrån de rådande omständigheterna. I 

detta sammanhang blir proportionalitetsprincipen av betydelse då åtgärderna inom 

tvångsvården ej får vara mer långtgående än vad som anses nödvändigt i det enskilda fallet. 

Så snart förutsättningar för en mildare vårdform föreligger skall detta genomföras. 

Tvångsvården syftar inte till att frånta den enskilde dess ansvar för sitt liv utan endast till att 

främja dess förutsättningar att klara sig på egen hand med hjälp av vård i frivilliga former.
39

 

Då hänvisning sker till SoL är även de grundläggande principerna, exempelvis frivillighet och 

självbestämmande, helhetssyn, normalisering samt flexibilitet, av stor betydelse vid 

tillämpning samt bedömningar enligt LVM.
40

 

2§Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med honom eller henne enligt bestämmelserna i 

socialtjänstlagen (2001:453). En missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de 

förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård). 

För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i socialtjänstlagen om inte annat anges i 

denna lag. 

 

Här klargörs förhållandet mellan SoL och LVM. Den frivilliga vården ges enligt SoL och 

skall ske med samtycke av missbrukaren. LVM syftar till att komplettera SoL och bereda vård 
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för missbrukaren om de angivna förutsättningarna är uppfyllda oberoende av samtycke.
41

 

Samtycker missbrukaren till den vård som motsvarar dennes behov behöver dock tvångsvård 

enligt LVM ej bli aktuell. Då samtycket från missbrukaren ej är att anse som allvarligt menat 

eller då missbrukarens samtycke anses vara otillräckligt för att uppnå behövlig vård kan dock 

LVM bli tillämplig trots samtycke.
42

 

3§ Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera missbrukaren så att han eller hon kan 

antas vara i stånd att frivilligt medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt 

missbruk. 

 

Genom denna paragraf framgår det långsiktiga samt kortsiktiga syftet med lagen. Enligt LVM 

handlar det främst om att motivera missbrukaren för att sedan fortsätta behandling på frivillig 

väg. Detta är också av vikt vad gäller upphörandet av vården. Tvångsvården skall upphöra då 

syftet anses uppfyllt, då missbrukaren är villig att fortsätta vård på frivillig väg. Det räcker 

inte att missbrukaren lämnar ett samtycke till vården, det skall finnas starka skäl som talar för 

att missbrukaren är motiverad.
43

 

De behövliga insatserna är i detta fall ett vitt begrepp. De tar sikte på de behandlings- och 

motiveringsåtgärder som är möjliga att ge under vårdtiden. Förutom behandling mot själva 

missbruket innefattas även åtgärder som berör den enskildes livssituation i övrigt, till exempel 

boende och arbete.
44

 

4§ Tvångsvård skall beslutas om, 

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i 

behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk, 

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på något annat sätt 

och 

3. han eller hon till följd av missbruket 

a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för fara, 

b) löper uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller 

c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. 

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte 

ett beslut om tvångsvård enligt denna lag. 
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I denna paragraf anges förutsättningarna för tvångsvård enligt LVM.
45

 Dessa kan delas upp i 

generalindikationen samt specialindikationen. Generalindikationen anses vara de allmänna 

och grundläggande kraven för tvångsvård. Dessa måste vara uppfyllda för att LVM skall 

aktualiseras.
 46

 I generalindikationen finns sedan ett antal begrepp vars innebörd kommer att 

redogöras nedan i kapitel 5.2. Vidare i kapitel 5.23 kommer specialindikationen och dess 

rekvisit att klargöras. Dessa kompletterar generalindikationen och endast en av dessa rekvisit 

behöver vara uppfyllda för att LVM skall bli tillämplig.
47

 Först kommer dock socialtjänstens 

ansvar att ansöka om tvångsvård att beröras. 

5.1. Socialtjänstens skyldighet 
Enligt 4§ LVM har socialtjänsten en skyldighet att ansöka om tvångsvård hos 

förvaltningsrätten då den enskilde befaras befinna sig en sådan allvarlig situation som 

föreskrivs i lagen. Denna skyldighet utmärks genom formuleringen att ”tvångsvård skall 

beslutas”.
48

 Detta grundar sig på att det kan anses åligga samhället en skyldighet att ingripa då 

en enskilde befinner sig i en så pass allvarlig situation som LVM åsyftar. Det ansvar 

socialtjänsten har enligt 5 kap. 9§ SoL anses inte vara tillräckligt för att garantera den 

enskilde den vård denne är i behov av och därav skall LVM vara obligatorisk att tillämpa.
49

 

Problematiken kring socialtjänstens ansvar samt dess dubbla roll kommer att påvisas i 

rättsfallet nedan. 

5.1.1. B 1957-08 

I detta fall är en socialhandläggare samt dess chef åtalade för tjänstefel. Detta på grund av att 

de anses ha underlåtit att ingripa med tvångsvård gällande Tommy. Det var Tommy själv som 

tog kontakt med socialtjänsten och redogjort för den missbruksbild som förelåg. Tommy har 

under sin kontakt med socialtjänsten varit positivt inställd till frivillig vård. 

Socialhandläggaren samt dess chef menar dock att de ansåg de frivilliga insatserna vara 

tillräckliga för att tillgodose Tommys vårdbehov samt att han var positivt inställd till dessa 

insatser. En läkare har dock påtalat att det fanns grund för ett omedelbart omhändertagande då 

Tommy varit på läkarbesök hos denna. Chefen hade ett flertal gånger övervägt att starta en 

utredning gällande tvångsvård enligt LVM men ansåg dock att kriterierna för att starta en 

utredning ej förelåg.  
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Tingsrätten fastslår att socialhandläggarens och dess chefs åtgärder gällande Tommy är att 

betrakta som myndighetsutövning. Det finns hos socialtjänsten en skyldighet att inleda en 

utredning då det har gjorts en anmälan eller då man på något annat sätt fått kännedom om att 

det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård enligt LVM. Vad gäller socialhandläggaren 

anses hans skyldighet vara att hålla sin chef underrättad gällande de omständigheter som är av 

betydelse i de enskilda fallen. Det är sedan upp till chefen att fatta beslut gällande åtgärder. 

Enligt LVM 4 § skall tvångsvård beslutas om kriterierna är uppfyllda, det föreligger alltså en 

skyldighet på socialtjänsten. Ett krav är att den enskildes vårdbehov ej skall kunna tillgodoses 

på frivillig väg eller på annat sätt.  En utredning enligt 7 § LVM skall startas då det kan finnas 

skäl som talar för att tvångsvård kan ligga för handen. 

Länsrätten framhåller vidare att det i utredningen framkommit så pass mycket information 

gällande längden på Tommys missbruk, de preparaten han missbrukade samt att han vid ett 

flertal tillfällen tidigare avbrutit vård att det kunde finnas skäl att bereda Tommy tvångsvård. 

Detta beslutsfattande var då chefens ansvar. Länsrätten finner att det var felaktigt att chefen i 

detta fall inte beslutade att starta en utredning enligt 7 § LVM gällande Tommys vårdbehov 

och dömer därför chefen till böter.  

5.2. Generalindikationen 

5.2.1. Fortgående missbruk 

Någon juridisk definition av begreppet fortgående missbruk finns inte i LVM. Detta rekvisit 

är av stor betydelse vid bedömningen av om tvångsvård är påkallad. Det är dock svårt att 

utröna en klar definition då begreppet ges olika innebörd beroende på i vilken situation det 

diskuteras.
50

 I förarbetena till LVM kan en svag definition skönjas då det framhålls att med 

missbruk avses ”en konsumtion som leder till allvarliga följer för den enskilde i form av 

medicinska och sociala problem”.
51

  

Enligt LVM innebär begreppet alkohol drycker som har mer än 1,8 viktprocent alkohol. Med 

narkotika avses allt bruk av de preparat som är upptagna i socialstyrelsen 

narkotikaförteckning och som inte är av medicinsk karaktär. 
52

 De flyktiga lösningsmedlen 

avser medel som sniffas i syfte till berusning, till exempel bensen. Detta har lagts till i en 

revidering av LVM och ansågs nödvändigt då skador som kan uppkomma till följd av bruk av 
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dessa medel är jämförbara med de skador som kan uppkomma vid bruk av alkohol och 

narkotika.
53

 

Ett fortgående missbruk av alkohol anses föreligga då en viss varaktighet kan påvisas. 

Missbruket skall ej vara av tillfällig karaktär, dock kan missbruk som återkommer i perioder 

falla under begreppet fortgående missbruk. Det skall inte röra sig om en allt för obetydlig 

konsumtion. Då konsumtionen kan leda till medicinska och sociala problem skall dock ett 

missbruk anses föreligga. Då det föreligger ett injektionsmissbruk av narkotika eller ett 

dagligt eller så gott som dagligen intag av narkotika skall det anses som ett fortgående 

missbruk av narkotika oavsett preparat eller intagningssätt.
54

 Användande av 

narkotikaklassade preparat i medicinskt syfte är dock inte att se som missbruk. Sker 

användandet utan ordination eller i större utsträckning kan det klassas som missbruk om det 

sker med en viss upprepning. Att se användandet av narkotiska preparat vid något enstaka 

tillfälle som missbruk anses vara orimligt.
55

 Missbruk av flyktiga lösningsmedel tar sikte på 

missbruk av medel som sniffas i berusningssyfte då det finns en risk för beroende samt 

medicinska och sociala skador.
56

 Har missbrukaren gjort ett uppehåll i sitt missbruk talar det 

mot en användning av LVM, dock måste hänsyn tas till typen av preparat samt ett längre 

tidsperspektiv.
57

 

Då bedömning gällande fortgående missbruk i ett längre tidsperspektiv skall göras är 

aktualitet en viktig faktor. Vid översynen av LVM anförde socialberedning att i de fall ett 

uppehåll från missbruket skett på över en månad ej vad att anse som ett fortgående missbruk 

enligt domstolen.
58

 Under den senare tiden har det dock ansetts att uppehåll från missbruk i 

tre månader i vissa fall ändock kan ses som ett fortgående missbruk. Då det saknas vägledning 

vad gäller tidsperspektivet i förarbetena blir denna bedömning ytterst problematisk för 

domstolen. Detta kan leda till att lika fall bedöms olika beroende på hur långt tidsperspektiv 

domstolen tar i beaktande vid dess bedömning gällande rekvisitets uppfyllelse.
59

  

Även varaktighet är en viktig faktor vid denna bedömning. Detta rekvisit kan omfatta såväl tre 

veckors missbruk som ett missbruk som sträcker sig över ett flertal decennier. Det skall dock 
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inte vara fråga om en tillfällig överkonsumtion, vilket är upp till domstolen att avgöra. Detta 

vilket skapar ytterligare problematik i bedömningen. Vidare är även regelbundenheten i 

missbruket av vikt vad gäller bedömningen för ett fortgående missbruk. Enskilda som 

missbrukar i återkommande perioder kan ges tvångsvård om övriga förutsättningar är 

uppfyllda.
60

 Regelbundet i ett missbruk kan påvisas genom exempelvis återfall eller 

återkommande vårdinsatser.
61

 

5.2.2. Behov av vård 

Att missbrukaren till följd av att fortgående missbruk skall vara i behov av vård tar främst 

sikte på att det skall föreligga en missbrukarbild som behöver brytas för att inte leda till en 

ogynnsam utveckling, samt att det krävs snabba och kraftfulla insatser för att förhindra en 

sådan utveckling. Det krävs dock inte att missbruket har lett till någon allvarlig skada. Det 

främsta syftet är möjligheten att ingripa innan ett allvarligt missbruk utvecklats hos ungdomar 

då skada på livsviktiga organ skall kunna undvikas. Behov av avgiftning kan vara något som 

talar för behov av vård men är inget krav för LVM:s tillämplighet.
62

  

Bedömningen gällande rekvisitet behov av vård skall enligt lagens syfte endast ta sikte på den 

enskildes hälsa och dess behov att komma ifrån det förevarande missbruket, ej de effekter 

missbruket kan ha på den enskildes närhet.
63

 För att avgöra hur den enskildes vårdbehov ser 

ut skall hänsyn tas till dennes totala livssituation.
64

 För att behovet av vård skall kunna 

avhjälpas enligt LVM krävs att andra möjliga vårdinsatser, enligt exempelvis SoL, ej kan 

tillgodose detta behov. Socialtjänsten skall i varje enskilt fall söka finna de vårdinsatser som 

bäst tillgodoser den enskildes behov och i möjligaste mån utformas i samråd med den 

enskilde. Tvångsvården behöver inte alltid te sig i form av avgiftning eller institutionell vård, 

vårdbehovet kan i vissa fall tillgodoses med andra stöd- samt hjälpinsatser.
65

  

För att avgöra huruvida den enskildes vårdbehov kan tillgodoses enligt SoL eller på annat sätt 

krävs en, i varje enskilt fall, noggrann utredning kring det bästa sättet att tillgodose det 

förevarande vårdbehovet. Tvångsvård enligt LVM skall ej vidtas om vårdbehovet kan 

tillgodoses med stöd av SoL eller på annat sätt. På annat sätt tar främst sikte på fall där 

vårdbehovet kan tillgodoses utan inblandning av offentliga organ. Innan tvångsvård kan bli 
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aktuell måste alla möjligheter till vård med samtycke övervägas och konstateras vara 

otillräckliga. Det krävs dock ej att frivillig vård har prövats och misslyckats, det räcker med 

att de anses vara otillräckliga för att tillgodose vårdbehovet hos den enskilde samt att 

måluppfyllelsen med vården i den frivilliga vården är att se som otillräckliga. Vid 

utredningen, gällande vårdbehovet, kan det framkomma att den enskildes vårdbehov 

tillgodoses på bästa sätt om vård enligt en annan vårdlag tillämpas, exempelvis lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård. Dessa skall då tillämpas före LVM.
66

  

5.2.2.1. Behandlingsmål 

Vad gäller behandlingsmålen gällande LVM-vården kan dessa delas upp. Dels i de lägre 

faktiska rehabiliteringsmålen samt de högre faktiska behandlingsmålen. De lägre faktiska 

behandlingsmålen berör främst de enskilda som har haft missbruksproblem under en väldigt 

lång tid. De flesta av dessa har då sällan haft någon anknytning tillarbetsmarknaden den 

senaste tiden och har inte heller några sociala kontakter utanför missbrukarkretsen. De har 

ofta haft en omfattande kontakt med olika vårdinstitutioner och har ofta vid ett flertal tillfällen 

vårdats på grund av missbruket. Dessa missbrukare har därför omfattande problem till följd av 

missbruket, även om de inte är direkt relaterade till missbruket i sig. Det anses därför vara 

högst orimligt att ha som krav att åstadkomma långtgående rehabilitering. En fullständig 

rehabilitering kan anses omöjlig att uppnå och därför är lägre rehabiliteringsmål mer 

realistiska att sträva efter och kan leda till en ansenlig förbättring för den enskilde. Detta kan 

exempelvis vara längre nyktra perioder samt en förbättrad social situation.
67

  

Då de högre rehabiliteringsmålen aktualiseras är det ofta fråga om yngre missbrukare samt 

narkotikamissbrukare. De höga rehabiliteringsmålen är då att anse som ytterst nödvändiga 

med hänsyn till dess ålder för att motverka ett fortsatt missbruk. Många av dessa är sällan 

motiverade till vård, detta talar dock inte för att ett positivt resultat är omöjligt att uppnå. 

Vårdinsatserna måste då motivera den enskilde till en långsiktig förändring och till fortsatt 

frivillig vård samt bevara den enskilde klientens vilja till förändring.
68

 

Det kan finnas en risk med alltför låga rehabiliteringsmål då en positiv utveckling kan vara 

svår att få till stånd. Höga rehabiliteringsmål kan dock i dessa fall leda till misslyckade 
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resultat vilket kan leda till minskad motivation hos den enskilde.
69

 Det är av yttersta vikt att 

behandlingsmålen utformas utefter den enskildes egna förutsättningar. Detta får dock inte leda 

till att vissa människor anses vara utdömda vad gäller behandling när motivation och 

behandlingsbarheten är ambivalent. Det främsta målet med tvångsvård enligt LVM är att 

åstadkomma en positiv förändring hos den enskilde oavsett dess tidigare situation.
70

  

5.2.3. Samtycke 

Om den enskilde samtycker till vård talar detta för att den enskildes vårdbehov kan 

tillgodoses på frivillig väg, tvångsvård kan dock beslutas trots att samtycke föreligger. Vid 

bedömningen huruvida tvångsvård är för handen eller ej måste hänsyn tas till den enskildes 

vilja och synpunkter gällande vården trots att vården kan verkställas oberoende av samtycke.
71

 

Om den enskilde samtycker till tvångsvård enligt LVM är dess tillämpning egentligen inte 

aktuell men anses inte utgöra något hinder för detta. Om den enskilde samtycker till 

tvångsvård kan det anses underligt att neka den enskilde denna vård endast på grund av att 

denne samtycker till vården. Viktigt att klargöra är att de olika rekvisiten gällande tvångsvård 

måste vara uppfyllda för att tvångsvård skall bli aktuell, detta även då samtycke föreligger.
72

 

 I LVM finns ingen klar redogörelse för vilken typ av vård den enskilde skall samtycka till för 

att frivillig vård enligt SoL skall ges företräde. Då den enskilde lämnar samtycke till frivillig 

vård skall behovet av tvångsvård ifrågasättas, frivillig vård skall dock inte väljas på 

automatik. Om den enskilde samtycker till den vård som anses motsvara dennes vårdbehov 

samt det finns anledning att tro att vård kan genomföras på ett adekvat sätt talar detta dock 

starkt emot tillämpning av LVM. I de fall då den enskilde samtycker till den inledande vården 

men ej till de mer långsiktiga insatserna kan dock tvångsvård, trots samtycke, beslutas. Detta 

är att se som ett villkorat samtycke och medför ej per automatik att frivillig vård enligt SoL 

skall bli aktuell. 
73

 

Vad gäller bedömningen av ett samtycke för att utröna om det är att se som allvarligt menat, 

eller ett villkorat samtycke, skall denna grundas på graden av realism i samtycket. Det visas 

vara vanligt förekommande att då den enskilde står under hot om tvångsvård att de samtycker 

till frivillig vård men att denna ofta misslyckas eller aldrig kommer till stånd. Detta kräver 

därför en ytterst noggrann prövning av den enskildes samtycke. Det har även påvisats att 
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socialnämnden i vissa fall underlåter att ansöka om tvångsvård då det antas att man inom en 

kort tid kan motivera den enskilde till frivillig vård. Detta kan leda till stora risker för den 

enskilde då de under denna tid ej bereds vård i någon form och till följd av missbruket riskerar 

att utsätta sig själv för stora risker. Vid ett beslut av detta slag är det viktigt att ta även hänsyn 

till den enskilde fysiska och psykiska hälsa, dennes totala livssituation, form av missbruk samt 

hur allvarligt missbruket är i negativ påverkan på den enskildes liv.
74

 

Vid bedömning för att avgöra huruvida ett samtycke är allvarligt menat eller ej tas hänsyn till 

om den enskilde tidigare avbrutit liknande vård i frivilliga former samt om individen endast 

samtycker till den inledande vården men ej de långsiktiga insatserna. Huruvida den enskilde 

har rimliga chanser att fullfölja den frivilliga vården samt dess prognos och risker är också av 

relevans vid bedömningen för att avgöra om samtycker är allvarligt menat. Om samtycket är 

att se som villkorat eller ej allvarligt menat kan tvångsvård enligt LVM bli tillämplig trots 

givet samtycke från den enskilde. Den finns ett antal omständigheter som anses tala för att ett 

samtycke från den enskilde är allvarligt menat, exempelvis att den enskilde påvisar en stark 

grad av motivation, att denna uttryckligen samtyckt till vård och påtalar att den kan 

genomföras på frivillig väg, att denna påvisat insikt gällande dess missbruk samt att denne 

redan påbörjat frivillig vård.
75

 

5.2.3.1 RÅ 1990 ref 10 

Länsstyrelsen ansökte om tvångsvård enligt LVM för Isabella. De menar att hon till följd av 

ett fortgående missbruk av narkotika var i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk. 

Detta vårdbehov anser de inte kunde tillgodoses med stöd av SoL eller på annat sätt. De 

hänvisar till hälsoindikationen som stöd för sin ansökan. Socialtjänsten framhåller att det inte 

nått fram till Isabella i sina kontaktförsök och därmed inte heller haft möjlighet att få 

information gällande hennes livssituation. Man anser därför att tvångsvård är aktuell. Isabella 

menar att hon inte erbjudits någon vård på frivillig väg och anser att hon bör få möjlighet att 

prova denna innan ett beslut om tvångsvård fattas då rekvisiten i LVM ej är uppfyllda på 

grund av detta samt att hon inte varit medveten om att socialnämnden sett hennes vårdbehov 

som omfattande. Hon menar att hon är villig att genomgå den vård socialnämnden önskar på 

frivillig väg.  
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Regeringsrätten
76

 anför att socialnämnden enligt SoL aktivt skall arbeta för att den enskilde 

med missbruk skall få hjälp och stöd att komma ifrån missbruket samt att dessa insatser skall 

ske i samråd med den enskilde. En central utgångspunkt för socialnämndens arbete skall vara 

frivillighet och självbestämmande. Vikten av socialnämndens aktiva arbete framhålls då de 

menar att många missbrukare inte söker hjälp för sitt missbruk oavsett hur hjälpbehövande de 

är och är dåligt motiverade till vård i frivilliga former. De anses dock besitta en vilja att 

komma ifrån sitt missbruk i många fall. Det aktiva arbetet från socialnämndens sida är därför 

av yttersta vikt för dessa människor.  

RegR fastslår att Isabella till följd av ett fortgående missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig 

fara. Isabella har dock inte erbjudits vård i frivilliga former vilket är ett av kriterierna för 

tillämpningen av LVM. Socialtjänsten anses i detta fall inte ha fullgjort sin uppgift gällande 

det aktiva uppsökningsarbetet. På grund av detta, samt det faktum att Isabellas samtycke till 

vård, är det inte fastslaget att behövlig vård inte kan genomföras med stöd av SoL. 

Förutsättningarna för tvångsvård enligt LVM föreligger därför inte. 

5.3. Specialindikationerna  

5.3.1. Hälsoindikationen 

Situationer som faller under hälsoindikationen, att missbrukaren utsätter sin fysiska eller 

psykiska hälsa för fara, kan vara att det till följd av missbruket föreligger en påvisbar 

hälsorisk eller att missbrukaren utsätter sin hälsa för fara genom hjälplöshet eller 

underlåtenhet. Det skall finnas indikationer som talar för att missbrukaren är i behov av vård 

eller avhållsamhet från missbruket för att inte förvärra sitt hälsotillstånd.
77

 Det kan även vara 

att missbrukaren riskerar att hamna i en nödsituation gällande hans hälsa och välfärd till följd 

av ett okontrollerat missbruk.
78

 Detta rekvisit tar främst sikte på de medicinska hälsoriskerna 

som kan uppkomma till följd av ett missbruk.
79

 

Vad gäller detta rekvisit behöver det dock inte föreligga en påvisbar skada hos den enskilde, 

det räcker med att det finns en påvisbar fara för den enskildes hälsa för att detta rekvisit skall 

vara tillämpbart. I en utredning som genomfördes inför reformeringen av LVM år 1988 

konstaterades att ingripande rörande den enskilde begränsats till de fall då det finns en redan 

konstaterad skada till följd av missbruket. Det fastslogs att rekvisitet var tänkt att tillämpas 
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redan då den enskilde utsätter sin hälsa för fara, och inte endast då det finns en påvisbar skada 

vilket skett. Det framhålls att det är orimligt att behöva invänta en konstaterad skada för att 

ingripa med tvångsvård. Det föreligger alltid en risk för den enskildes hälsa vid missbruk, det 

krävs dock en större risk än endast denna allmänna fara för att tvångsvård skall vara 

påkallad.
80

  

Det framkommer även att all form av dagligt intravenöst missbruk anses vara förenat med så 

stora hälsorisker att detta rekvisit får anses vara uppfyllt. Detta på grund av faran för 

överdosering samt för överföring av smittsamma infektionssjukdomar, exempelvis HIV. Det 

framhålls att vid denna typ av missbruk ger tvångsvård enligt LVM den enskilde goda 

möjligheter att komma ifrån sitt missbruk samt de allvarliga hälsorisker som den enskilde 

utsätter sig själv för. Självklart skall dock de frivilliga insatserna anses otillräckliga för att 

tvångsvård skall kunna bli aktuell. Det befaras att HIV kan komma att spridas genom andra 

former av missbruk och ej endast genom det intravenösa, denna aspekt skall därför alltid vara 

av vikt vid bedömningen gällande detta rekvisit. Rekvisiten i generalindikationen måste vara 

uppfyllda för att tvångsvård skall bli aktuell för den enskilde med någon av 

specialindikationerna som grund.
81

  

5.3.2. Den sociala indikationen 

För att komplettera det tidigare rekvisitet infördes även en bedömningsgrund för de sociala 

faktorerna då missbrukaren riskerar att förstöra sitt liv, den sociala indikationen. Detta tar 

främst sikte på situationer där den framtida utvecklingen för den enskilde är i fara. Här 

innefattas till exempel bristande anpassning till samhällslivet, problem med sociala relationer, 

risken att slås ut från såväl utbildning som arbete och även risken att inte ha tillgång till ett 

normalt boende. Det framhålls som ytterst viktigt att kunna bereda tvångsvård vid situationer 

som dessa och innan missbrukaren ådragit sig medicinska skador. Med hjälp av tvångsvård 

skall det då ges möjlighet att rädda det som finns kvar i den sociala delen av missbrukarens liv 

vad gäller arbete, bostad och relationer till anhöriga.
82

 

Bedömningen av detta rekvisit bygger på en riskbedömning huruvida den enskilds levnadssätt 

riskerar dennes möjlighet att leva ett människovärdigt liv. Inte heller vad gäller detta rekvisit 

behöver en konkret skada ha inträffat utan en påvisbar skada räcker för rekvisitets 

tillämplighet. Denna risk för skada skall dock vara uppenbar vilket anses ta sikte på 
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situationer då det föreligger en påtalglig och tydlig risk. Med detta rekvisit som grund skall 

detta vara möjligt att ingripa då den enskildes totala livssituation är så allvarlig att vård är 

avgörande för dess fortsatta liv.  

Vad gäller yngre missbrukare är det främsta målet att ge den enskilde möjlighet att behålla 

den anknytning till arbetsmarknaden samt de sociala relationerna som denne har kvar. Vad 

gäller de äldre missbrukarna är målet främst att hjälpa dessa till ett mindre riskutsatt liv. Det 

framhålls dock att den sociala indikationen ej skall tillmätas lika stor betydelse vid 

bedömningen rörande äldre missbrukare, då det främst är hälsoindikationen som är avgörande 

vid bedömningen.
83

 

5.3.2.1. RÅ 1990 ref 16 

Länsstyrelsen har gällande Kjell ansökt om tvångsvård då de anser att han till följd av ett 

fortgående missbruk av alkohol var i behov av vård. De anför både skadeindikationen samt 

den sociala indikationen som grund. Kjell menar att han klarar av den dagliga livsföringen 

och det framgår att han har ändrat sina alkoholvanor då han numera till stor del endast dricker 

starköl. 

RegR menar att den sociala indikationen infördes med syfte att i ett tidigare skede bryta den 

destruktiva utvecklingen hos en missbrukare, främst i åldrarna närmare 20 år då en medicinsk 

skada sällan kan konstateras. Kjell har vid ett flertal tillfällen vårdats enligt LMV, han har på 

grund av sitt missbruk varit arbetslös ett flertal år och bor på grund av detta i ett så kallat 

kategorihus för missbrukare. Försök till att etablera honom på arbetsmarknaden efter detta har 

misslyckats, liksom försök att tillgodose hans vårdbehov på frivillig väg. Vid 

läkarundersökningen har inga medicinska skador kunnat påvisas.  

RegR fastslår att Kjells bruk av alkohol är att se som ett missbruk samt att han är i behov av 

vård och att det vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg. RegR menar att missbruket 

dominerar hans livsföring, att Kjell till följd av missbruket är på väg att slås ut från 

arbetsmarknaden samt att han saknar normalt boende och normala sociala relationer. På grund 

av detta anser RegR det vara uppenbart att Kjell till följd av missbruket äventyrar sina 

möjligheter att leva ett människovärdigt liv. De anser därför förutsättningarna för tvångsvård 

är uppfyllda. 
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En skiljaktig yttrade att han anser att LVM skall tillämpas restriktivt samt att den sociala 

indikationen endast skall tillämpas inom det område det avser vilket den skiljaktige främst 

avser unga missbrukare som ännu inte tappat sin sociala förankring. Vad gäller äldre 

missbrukare menar han att det tar sikte på de som fortfarande har en social förankring 

gällande arbete, bostad samt relationer. Den skiljaktige anför vidare att han anser att den 

sociala indikationen inte tar sikte på den sociala situation Kjell anses befinna sig i utan endast 

ge denne en ljusare framtid, vilket kan anses vara nödvändigt men ryms ej inom ramen för 

tvångsvård enligt LVM. 

5.3.3. Skadeindikationen 

Det sista rekvisitet, skadeindikationen, tar sikte på situationer då det hos missbrukaren, till 

följd av missbruket, föreligger en fara för självmord, eller för att individen allvarligt skall 

skada sig själv. Detta rekvisit ger även skydd till familjen då det tar sikte på situationer där det 

finns en risk att någon närstående utsätts för fara av den enskilde till följd av ett missbruk.
84

 

Denna fara är inte endast av fysisk karaktär, även psykiskt lidande hos närstående kan utgöra 

grund för tvångsvård. Detta i ett försök att skydda missbrukarens familjer från hotfullt, 

aggressivt samt hänsynslöst beteende. Ekonomisk skada utgör dock inte grund för tvångsvård. 

Med närstående avses här nära anhöriga, till exempel make, sambo, barn föräldrar eller 

syskon. Dessa anses vara i ett beroendeförhållande till missbrukaren och det kan därför finnas 

en risk att de underlåter att göra en anmälan om hot eller misshandel, detta rekvisit skall då 

fungera som ett extra skydd för dessa.
85

 

Det har påvisats att detta rekvisit sparsamt tillämpas vad gäller grunder för tvångsvård. I de 

fall rekvisitet har tillämpats har det dock varit fråga om allvaligt våld mot kvinnor i hemmet. 

Detta rekvisit tillämpas till större del vid de omedelbara omhändertagandena. För att 

skadeindikationen skall anses vara uppfylld räcker det att det föreligger en risk för skada hos 

den enskilde, medan möjlighet till straffrättsliga ingripanden kan ske först då ett fullbordat 

brott skett. Det anses vara befogat att ge de närstående till en missbrukare ett extra skydd mot 

skada då åtalsreglerna ej kan anses ge dessa ett tillräckligt skydd samt att den känslomässiga 

relationen mellan den enskilde missbrukaren och den närstående försvårar möjligheten till en 

straffrättslig prövning i många fall.
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Tanken med denna indikation är att ge en möjlighet till att ingripa gentemot den enskilde 

innan denna skadar sig själv eller någon närstående. För att ett ingripande enligt denna är det 

tillräckligt att en skada kan misstänkas ske. Denna bedömning är ytterst problematisk då det 

inte är svårt att utforma några generella omständigheter som anses utgöra fara för den 

närstående. Det skall dock vara en objektiv bedömning, som uppbär en viss grad av styrka, 

samt skall det föreligga en risk för allvarlig skada.
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6. Analys 

Vad gäller bedömningen angående tvångsvård enligt LVM är fortgående missbruk av stor 

vikt. Om ett fortgående missbruk ej anses föreligga kan inte heller tvångsvård bli aktuell. Vid 

denna bedömning skapas en stor problematik då det ej finns någon klar vägledning vad gäller 

detta rekvisit. I LVM är vägledningen ytterst knapphändig då det endast talas om en 

konsumtion som kan leda till allvarliga skador för den enskilde. Denna konsumtionsnivå kan 

te sig olika från individ till individ och gör bedömningen problematisk. Då det utöver detta 

klargörande finns föga vägledning är risken stor att lika fall bedöms olika beroende på den 

enskilde handläggarens värderingar samt tidigare erfarenheter gällande dessa bedömningar, 

vilket i sin tur kan leda till minskad rättssäkerhet. Skulle det istället finnas tydligare riktlinjer 

till grund för bedömningen kan det underlätta arbete för de enskilda handläggarna samt leda 

till en enhetligare bedömning. Det kan dock leda till att vissa fall hamnar utanför dessa 

riktlinjer och ej kan beredas tvångsvård trots att det kan vara påkallat i det enskilda fallet.  

Vad gäller fortgående missbruk av alkohol klargörs att det skall anses föreligga då en viss 

varaktighet kan påvisas samt då det inte rör sig om en obetydlig konsumtion som kan leda till 

medicinska samt sociala problem. De medicinska skadorna är i detta fall förhållandevis klara 

att fastställa till skillnad från de sociala skadorna. Dessa kan uppkomma långt tidigare än de 

medicinska och är mer svårbedömda. Hur pass allvarliga de sociala skadorna skall vara innan 

ett fortgående missbruk skall anses föreligga är oklart. Ett av de tidigare problemen gällande 

de sociala skadorna kan vara att den enskilde får problem att sköta sitt arbete. Exempelvis 

genom att arbetstiderna inte efterföljs eller minskad effektivitet på arbetet. Om denna form av 

social skada anses tillräckliga för att ett fortgående missbruk skall anses föreligga framgår 

dock inte. Det är en form av social skada men är det så pass allvarlig att det kan anses utgöra 

grund för ett fortgående missbruk? Det är upp till den enskilde handläggaren i varje enskilt 

fall att avgöra. Beroende på var den enskilde bor och hur situationen ser ut i just det området 

kan denna bedömning komma att te sig ytterst olika vilket äventyrar rättssäkerheten för den 

enskilde.  

Ett fortgående missbruk av narkotika avser dagligt eller så gott som dagligt intag av 

narkotikaklassade preparat som ej är av medicinsk natur. Hur blir då bedömningen om en 

enskild brukar preparat som inte är narkotikaklassade men som har likartad påverkan? Utifrån 

förarbetena kan konstateras att missbruk av dessa preparat ej skulle anses vara ett fortgående 

missbruk enligt LVM vilket leder till att tvångsvård ej kan aktualiseras för den enskilde, 

oavsett hur stort behov av vård den enskilde har. Detta kan anses vara ett stort problem då nya 
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droger som ej hunnit bli narkotikaklassade ej kan utgöra grund för tvångsvård. Att lägga stor 

vikt vid narkotikaklassningen vid bedömningen gällande tvångsvård kan leda till problem för 

de enskilda handläggarna då de i vissa fall blir handfallna. Om det narkotiska preparatets 

påverkan istället skulle vara av vikt vid bedömningen skulle den enskilde handläggarens 

bedömning bli lättare och fler fall av missbruk skulle omfattas av denna grund vilket skulle 

leda till att fler kunde beredas tvångsvård för att avhjälpa den enskilde missbruksproblem.  

Vad gäller ett fortgående missbruk av flyktiga lösningsmedel är detta en ytterst snäv kategori 

av preparat då det sikte på de preparat som sniffas i berusningssyfte. Detta kan vara en stor 

skara av preparat men de preparat som inte sniffas faller utanför detta rekvisit. De enskilde 

som då missbruk preparat som inte är narkotikaklassade och som inte heller sniffas kan därför 

inte beredas tvångsvård enligt LVM då det ej kan fastställas att ett fortgående missbruk 

föreligger. Detta skapar problematik på området då vårdbehovet kan vara ytterst långtgående 

för en enskild men då den missbrukar ett preparat som ej faller under denna definition är den 

enskilde att se som hjälplös och kan ej beredas vård.  

Detta kan ses som en paradox gentemot syftet med LVM då det tar sikte på att bryta en 

destruktiv utveckling hos den enskilde och ge denne möjlighet att på egen hand arbeta med 

dennes missbruksproblem. Då en viss grupp av missbrukare hamnar utanför detta rekvisit kan 

socialtjänsten inte heller fullgöra sin skyldighet att ingripa gentemot denna grupp. Detta är att 

beakta som ett stort problem gällande LVM. Lagens syfte är gott men lagens innehåll försätter 

en grupp av missbrukare utanför dess tillämplighet och samhället förlorar en del av sitt ansvar 

gentemot dess medborgare. Detta är något som kan ifrågasättas ur rättssäkerhetssynpunkt då 

likheten inför lagen på detta område inte är beständig.  

Vid bedömningen gällande ett fortgående missbruk skall ett längre tidsperspektiv tas i 

beaktande. Hur långt detta tidsperspektiv skall sträcka sig finns det dock inga klara riktlinjer 

kring. Det är därmed upp till varje domstol att i det enskilda fallet avgöra vilken tidsperiod 

som är aktuell. Även detta kan leda till att lika fall bedöms olika beroende på vilken tidsperiod 

domstolen lägger vikt vid. Då det berör en yngre individ med missbruksproblem kan det 

senaste halvåret vara av yttersta vik. Är det en äldre individ kan dock de senaste två åren vara 

av vikt för att göra en korrekt bedömning. I det fall den enskilde under den allra närmaste 

tiden börjat bruka ett farligare preparat bör domstolen se det hela i ett kortare tidsperspektiv 

för att säkerställa att den enskilde bereds den vård som motsvara dess behov. Det finns dock 

inga riktlinjer kring detta utan det är domstolens eget ansvar i de enskilda fallen.  
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Vad gäller rekvisitet fortgående missbruk kan det konstateras att det finns ett flertal faktorer 

som äventyrar rättssäkerheten då den rättsliga likheten inte kan säkerställas. Skulle då ett 

mindre generellt rekvisit avhjälpa dessa brister och leda till ökad rättslig likhet? Det finns en 

risk med att i detalj reglera ett rekvisit. Det kan leda till att flertalet situationer faller utanför 

dess tillämplighet, i detta fall finns det dock redan en grupp av människor som faller utanför 

rekvisitet. Rekvisitet som sådant skulle dock kunna bestå om det utkom tydliga riktlinjer om 

hur dess tillämpning skall ske för att underlätta bedömningen för den enskilde handläggaren. 

Dessa riktlinjer skall dock inte vara bindande, vilket kan leda till att flertalet situationer faller 

utanför, utan endast fungera som en handbok för de enskilda handläggarna gällande 

bedömningen. Det skall utöver dessa riktlinjer finnas möjlighet till en viss grad av fria 

bedömningar för de enskilda handläggarna. En sådan lösning skulle kunna öka den rättsliga 

likheten samt göra bedömningen i de enskilda fallen enklare. En konsekvens skulle även 

kunna vara en minskad grad av skönsmässighet och godtycke vid bedömningen vilket leder 

till en enhetligare tillämpning och därmed även ökad förutsebarhet för de enskilda. 

Rekvisitet att den enskilde skall vara i behov av vård till följd av missbruk är att anse som 

ytterst otydligt. Bedömningen skall grunda sig på den enskildes totala livssituation vilket 

kräver en mycket noggrann utredning i varje enskilt fall. Vad gäller detta rekvisit påtalas att 

ett behov av avgiftning inte är nödvändigt men att det talar för att ett vårdbehov föreligger hos 

den enskilde. Det fastslås även att det inte behöver föreligga någon konstaterbar skada utan 

rekvisitet syftar till att bryta en ogynnsam utveckling till följd av en missbrukarbild hos den 

enskilde innan allvarlig skada inträffar. En ogynnsam utveckling kan föreligga hos den 

enskilde av ett flertal olika anledningar. Hur vårdbehovet yttrar sig är ytterst individuellt och 

vilka fall som utgör grund för tvångsvård klargörs inte. Det tydliggörs inte heller när en 

missbrukarbild anses föreligga, vilket skapar en ytterligare problematik vid bedömningen och 

skapar utrymme för skönsmässighet. Då det inte finns någon vägledning för handläggaren för 

vilket typ av vård som skall anses vara behövlig hos den enskilde kan detta leda till att det blir 

den subjektiva bedömningen hos handläggaren som blir avgörande. Detta minskar 

förutsebarheten för den enskilde och kan skapa en icke enhetlig tillämpning av rekvisitet 

vilket är negativt ur rättssäkerhetssynpunkt. Även det faktum att det inte anges vilket typ av 

vård som den enskilde skall vara i behov av är negativt ur rättssäkerhetssynpunkt.  

Då tvångsvård enligt LVM i de flesta fall sker på en institution kan slutsatsen dras att ett 

behov av denna typ av vård skall föreligga för att rekvisitet skall vara uppfyllt. Detta kan dock 

medföra vissa risker då ett allvarligt vårdbehov kan föreligga utan att institutionell vård krävs 
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för att avhjälpa den enskilde vårdbehov. Om vårdbehovet kan tillgodoses med hjälp av SoL 

eller på annat sätt är tvångsvård ej aktuell. Endast i de fall då den frivilliga vården är att anse 

som otillräcklig och totalt sett ej tillgodoser det vårdbehov som föreligger hos den enskilde. 

Detta är en bedömning som varje enskild handläggare måste göra i varje enskilt fall vilket kan 

leda till att lika fall bedöms olika. Skulle det istället finnas riktlinjer om vilken typ av vård 

som skall anses vara behövlig för att tvångsvård skall vara påkallad skulle den rättsliga 

likheten till större grad kunna garanteras. Det kan dock leda till att vissa vårdbehov faller 

utanför trots att tvångsvård är välbehövlig. Detta påvisar att det skall finnas plats för en viss 

grad av skönsmässighet, det bör dock vara i en mindre grad än vad handläggaren idag har 

möjlighet till.  

För att tillgodose den enskildes vårdbehov ställer socialtjänsten upp behandlingsmål. Dessa 

kan delas in i de med lägre respektive högre faktiskt behandlingsmål. Det kan anses vara en 

självklarhet att behandlingsmålen skall anpassas efter den enskildes individuella 

förutsättningar, att dela in dessa kan därmed leda till en risk för att socialtjänsten redan innan 

bedömningen av den enskilde kategoriserar denna till ett visst behandlingsmål. De människor 

som under en väldigt lång tid haft problem med missbruk samt vårdats ett flertal gånger till 

följd av missbruk hör till de som omfattas av de lägre faktiska behandlingsmålen. Målet där är 

främst längre nyktra perioder samt en bättre social situation. Vad gäller yngre och 

narkotikamissbrukare är behandlingsmålen högre, där eftersträvas en total frihet från 

missbruk. Har inte alla med missbruksproblem rätt till samma vård? Det kan te sig 

uppseendeväckande att behandlingsmålen skiljer sig när syftet med lagen är detsamma för 

alla, att motivera den enskilde till fortsatt frivillig vård. Att göra denna uppdelning kan 

försvåra måluppfyllelsen med LVM då det finns risk för att socialtjänsten i vissa fall inte 

sätter in den vård som krävs utan endast det som kan te sig rimligt utifrån dessa 

behandlingsmål.  

Om den enskilde samtycker till vård talar det för att tvångsvård ej behöver aktualiseras, dock 

görs en bedömning av samtycket i varje enskilt fall för att utröna huruvida det är allvarligt 

menat eller ej. Är samtycket ej att anse som allvarligt menat kan tvångsvård ändå bli för 

handen. Det är här upp till den enskilde handläggaren att avgöra huruvida samtycket är 

allvarligt menat eller ej. Detta är dock en ytterst problematisk bedömning eftersom det är 

möjligt att den enskilde vid tidigare tillfällen avbrutit tidigare vård men nu uppvisar en viss 

grad av motivation. Det framgår inte heller av LVM vilken vård den enskilde skall samtycka 

till för att tvångsvård inte skall bli aktuell vilket gör bedömningen för den enskilde 
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handläggaren svårare. Denna bedömning är av stor vikt, då vården kan vara avgörande för den 

enskilde, och det kan därför anses befogat att lagstiftaren är tydligare med dess intentioner 

samt vilja gällande samtyckeskonstruktionen. 

Den enskildes samtycke har varit föremål för prövning i fallet RÅ 1990 ref 10. I detta fall 

påvisas socialnämndens ytterst långtgående ansvar gentemot de enskilda med 

missbruksproblem. RegR anser i detta fall att socialtjänsten inte har gjort tillräckligt för att 

aktivt hjälpa Isabella med hennes missbruksproblem. Att Isabella inte har varit mottaglig eller 

stött bort hjälp innebär inte att socialtjänsten kan underlåta att fullfölja sin skyldighet 

gentemot henne. De har då till skyldighet att fortsätta arbetet i att försöka motivera den 

enskilde till frivillig vård innan tvångsvård enligt LVM kan påkallas. Socialtjänsten skall vid 

dess arbete beakta den enskildes självbestämmande och integritet, detta kan dock bli 

problematiskt då socialtjänstens skyldighet att uppsöka den enskilde med missbruksproblem 

är ytterst långtgående och kan orsaka intrång på den enskildes integritet. Denna dubbla roll 

socialtjänsten har skapar problematik på området då det för de enskilda handläggarna kan vara 

oklart i vilken utsträckning de har möjlighet att söka kontakt med den enskilde utan att kränka 

dess självbestämmanderätt. Då denna roll är ytterst oklar äventyras rättssäkerheten på området 

då förutsebarheten är minimal samt att detta skapar stort utrymme för skönsmässiga 

bedömningar hos de enskilda handläggarna.  

För att hälsoindikationen skall anses uppfylld krävs att den enskilde utsätter sin fysiska eller 

psykiska hälsa för allvarlig fara, och då inte endast den fara som ett missbruk medför i 

allmänhet. Eftersom tvångsvård är ett ingripande i den enskildes integritet kan det anses 

befogat att det krävs en allvarlig fara för att tvångsvård skall aktualiseras. När anses då denna 

fara övergå till att vara så allvarlig att tvångsvård kan anses påkallad? För detta finns inga 

riktlinjer att följa utan det är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall. Det har 

påvisats att tvångsvård ofta aktualiserats i ett sent skede, då det i många fall redan föreligger 

en skada hos den enskilde, vilket ej är syftet med tvångsvården. Detta är att se som en 

konsekvens av det oklara rekvisitet och den svåra bedömningen de enskilda handläggarna står 

inför. För att undvika denna tillämpning av LVM skulle klara riktlinjer för vilka 

omständigheter i den enskildes liv som skall föreligga i det enskilda fallet underlätta. Syftet 

med LVM skulle då till högre grad kunna uppfyllas. Det är dock ytterst problematiskt att i 

detalj redogöra för vad som skall anses utgöra en så allvarlig fara att tvångsvård är påkallad. 

Riktlinjer samt direktiv från lagstiftaren för de enskilde handläggarna skulle dock främja den 

rättsliga likheten samt öka förutsebarheten för de enskilda.  
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Det står klart att rekvisitet skall anses uppfyllt i de fall det föreligger en nödsituation för den 

enskilde eller då det rör sig om ett intravenöst bruk. I dessa fall rör det sig om ett ytterst 

omfattande missbruk och medför i hög grad en risk för den enskildes fortsatta liv. Detta är de 

enda riktlinjer som de enskilda handläggarna har att följa, vilket har resulterat i att ingripande 

enligt LVM skett sent i den enskildes missbruk. Hälsoindikationen är, från lagstiftarens sida, 

tänkt att aktualisera tvångsvård redan innan situationen är så allvarlig för den enskilde, det 

kan då anses rimligt att lagstiftaren tydliggör när den allmänna risken med missbruk övergår 

till en allvarlig risk för den enskilde för att främja rättssäkerheten på området. 

Den allvarliga fara, som utgör grunden för hälsoindikationen, kan te sig olika hos varje 

enskild individ. Skall socialtjänsten då utifrån den enskildes tidigare levnadssätt avgöra när en 

allvarlig fara anses föreligga eller skall de ha en och samma bedömningsgrund att utgå från? 

Inte heller detta är något som klargörs gällande tvångsvård. Vad gäller en ung missbrukare 

kan situationen te sig ytterst allvarlig i ett tidigt skede med hänsyn till dess tidigare 

levnadssätt fritt från missbruk, skall dessa då beredas tvångsvård först när situationen är lika 

allvarlig hos en äldre missbrukare som har ett mångårigt missbruk bakom sig? Det är att se 

som ytterst orimligt och socialtjänsten bör därför i varje enskild situation ta hänsyn till hur 

den enskildes liv fritt från missbruk kunde ha utvecklats. 

Det är förståeligt att de enskilda handläggarna är försiktiga med att tillämpa LVM då den 

medger ett påträngande ingripande i den enskildes liv. Denna problematik har påvisats i fallet 

B 1957-08 där åtal skett gentemot en handläggare och dennes chef där de underlåtit att ansöka 

om tvångsvård. Handläggarens chef var osäker på rekvisitens uppfyllelse och ville därför inte 

ingripa med tvångsvård då den enskilde var positivt inställd till frivillig vård. Är det då rimligt 

att ålägga socialtjänsten detta ansvar då området regleras av en ytterst generell lag? Syftet 

med denna skyldighet är att säkerställa att tvångsvård aktualiseras i de fall den anses påkallad 

och ålägger därmed socialtjänsten ett stort ansvar gentemot de enskilde med 

missbruksproblem. Det kan dock fastslås att socialtjänsten har problem med att fullgöra denna 

skyldighet till följd av otydliga direktiv från lagstiftaren, vilket äventyrar rättssäkerheten på 

området. Detta då tillämpningen av LVM är integritetskränkande för den enskilde och kräver 

stor noggrannhet, men är ytterst generell och svårtolkad för de enskilda handläggarna. Detta 

kan leda till att den rättsliga likheten riskeras.  

Den sociala indikationen tar sikte på situationer då den enskildes levnadssätt uppenbart 

äventyrar dess möjlighet att leva ett människovärdigt liv. Detta är ett omfattande rekvisit där 
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den enskildes totala livssituation är av betydelse. Rekvisitet är dock ytterst knapphändigt 

tydliggjort av lagstiftaren. Då en uppenbar risk skall föreligga tar det sikte på de fall då det 

föreligger en påtaglig och tydlig risk. Den sociala indikationen infördes i syfte att komplettera 

hälsoindikationen då det ansågs orimligt att endast ta hänsyn till de medicinska faktorerna till 

följd av ett missbruk. Det ska för de enskilda handläggarna finnas möjlighet att med hjälp av 

den sociala indikationen ingripa i ett tidigare skede för att undvika livshotande skador hos de 

enskilda.  

Syftet med införandet av den sociala indikationen är att se som nödvändigt för att ha 

möjlighet att uppfylla syftet med LVM som helhet. Det kan dock önskas, att då lagstiftaren 

inför ett så omfattande rekvisit, lämnar riktlinjer för att underlätta arbetet för de enskilda 

handläggarna. Hur omfattande denna fara skall vara finns det inga riktlinjer som klargör. Om 

den enskilde endast har stora problem med dess sociala relationer till följd av ett missbruk, är 

det att anse som tillräckligt för rekvisitets uppfyllelse? Krävs det utöver detta att den enskilde 

även har problem med arbete eller utbildning samt boende? Beroende på hur den enskildes 

missbrukarbild ser ut finns fall då endast en del av dess liv påverkas negativt. Huruvida det 

räcker med endast en faktor eller om det krävs en mer omfattande risk är inget som tydliggörs 

vilket gör bedömningen i de enskilda fallen ytterst problematisk. Då det i dessa fall inte finns 

några direktiv för de enskilda handläggarna att följa finns en uppenbar risk för att den rättsliga 

likheten äventyras då det blir handläggarens subjektiva bedömningar som avgör huruvida 

tvångsvård är påkallat eller ej.  

Den enskilde handläggaren har vid denna bedömning även till uppgift att avgöra om den 

enskildes problem till följd av missbruket äventyrar dess möjlighet att leva ett 

människovärdigt liv. Detta innebär att handläggaren vid bedömningar gällande den sociala 

indikationen först skall avgöra huruvida det föreligger en uppenbar risk för den enskilde till 

följd av missbruket. Kan denna konstateras skall handläggaren senare även avgöra om denna 

risk påverkar möjligheten att leva ett människovärdigt liv. Även vid denna bedömning finns 

en stor risk att den rättsliga likheten riskeras då den enskilde handläggarens subjektiva 

bedömningar blir avgörande för vad som anses vara ett människovärdigt liv då det saknas 

riktlinjer från lagstiftaren.  

I RÅ 1990 ref 16 har den sociala indikationen blivit föremål för prövning. RegR fastslog då att 

tvångsvård med den sociala indikationen som grund förelåg gällande Kjell. Detta med hänsyn 

till att han inte hade normalt boende samt att han hade varit arbetslös en längre tid. Hans 
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vårdbehov gick heller inte att tillgodose på frivillig väg. Missbruket tycktes dominera hans 

livsföring och det anses uppenbart att Kjell äventyrar sina möjligheter att leva ett 

människovärdigt liv och att han därför skall därför beredas tvångsvård enligt LVM. I detta fall 

finns det dock en skiljaktig som menar att den sociala indikationen inte har till syfte att 

tillämpas på den enskilde med missbruksproblem som redan förlorat sin sociala förankring, 

till såväl arbete eller anhöriga. Den skiljaktige menar att den sociala indikationen skall 

tillämpas i de fall där den enskilda ännu inte tappat den sociala förankringen. Den skiljaktige 

menar därför att tvångsvård inte kan beredas för Kjell då denne redan förlorat denna 

anknytning. 

Lagstiftaren har gällande den sociala indikationen klarlagt att den främst syftar till rädda den 

sociala förankring de yngre människorna med missbruksproblem har kvar. Vidare påvisas 

även att den sociala indikationen inte skall tillmätas lika stor betydelse vid bedömningen 

rörande äldre människor med missbruksproblem då det främst är hälsoindikationen som är 

aktuell. Det kan ifrågasättas om det är rimligt att skilja på människor på grund av dess ålder 

samt bakgrund gällande missbruk? Bör inte alla människor med missbruksproblem ha samma 

möjlighet till vård? Detta är något som till stor grad äventyrar den rättsliga likheten och 

därmed även rättssäkerheten på området.  

I det ovannämnda prejudikatet har RegR valt att göra en vidare tolkning av den sociala 

indikationen, då tvångsvård aktualiseras för Kjell, än den tolkning som exemplifieras i 

förarbetena. Detta kan ses som ett försök till att öka den rättsliga likheten samt att ge alla 

enskilda samma möjlighet till vård oavsett dess historia rörande missbruk. Prejudikatvärdet 

minskar dock då det inte är en enhällig dom, det kan även ifrågasättas då RegR går emot 

lagstiftarens intentioner. Då RegR finner det lämpligt att tillämpa den sociala indikationen 

även på äldre missbrukare kan detta tyda på att syftet med den sociala indikationen är orimligt 

i förhållande till den situation den enskilde med missbruksproblem befinner sig i. 

Lagstiftarens intentioner med införandet av den sociala indikationen var gott men kan te sig 

ytterst problematiska att tillämpa praktiskt då en åtskillnad mellan missbrukare måste göras 

vilket kan äventyra rättssäkerheten för den enskilde. Detta prejudikat kan dock med svårighet 

anses klargöra rättsläget då det finns en skiljaktig mening och talar därmed för både en 

restriktiv samt en extensiv tolkning av den sociala indikationen. 

Den sociala indikationen har självklart större betydelse för den yngre med missbruksproblem 

då det fortfarande finns en social förankring. Det kan dock te sig underligt att äldre med 
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missbruksproblem inte skall ges samma möjlighet att återfå den sociala förankring denne en 

gång hade. Då den sociala indikationen har mindre betydelse vad gäller bedömningen rörande 

de äldre missbrukarna kan de därmed anses berövas rätten att leva ett människovärdigt liv då 

hälsoindikationen skall vara dominerade vad gäller bedömningen för dessa. Har de äldre 

missbrukarna inte samma rätt till ett människovärdigt liv som de yngre? Det har påvisats vara 

ytterst viktigt vid tvångsvård att den enskilde får den hjälp och det stöd den behöver utifrån 

dess totala livssituation för att i ett längre tidsperspektiv kunna avhålla sig från missbruk. Det 

kan ses som motsägelsefullt att den sociala indikationen är mindre relevant för äldre 

missbrukare trots att socialtjänsten har till ansvar att även hjälpa den enskilde med dess 

sociala förankring under tvångsvården. Detta skapar ytterligare problematik då socialtjänsten 

har till ansvar att ge vård på lika villkor till alla oavsett kön eller ålder. Den sociala 

indikationen försvårar detta arbete då de äldre missbrukarna bedöms utifrån andra rekvisit än 

de yngre. Lagstiftaren har på detta område varit ytterst tvetydig och har lagt ansvaret för detta 

på socialtjänsten vilket kan te sig som en svår uppgift för socialtjänsten att lösa. 

Skadeindikationen tar sikte som situationer där det finns en fara att den enskilde kan komma 

att allvarligt skada sig själv eller någon av dess närstående, då det finns en uppenbar fara för 

den enskildes liv kan tvångsvård aktualiseras. Det finns från lagstiftarens sida inget 

klargörande om vilken typ av skaderisk som skall föreligga. I förarbetena talas det om en risk 

för självmord, dock utesluts inte någon annan form av skada. Tillämpningen av detta rekvisit 

kan då komma att ske först när en uppenbar risk för självmord föreligger, även om 

skadeindikationen är tänkt att tillämpas tidigare från lagstiftarens sida. Detta till följd av att 

risken för självmord är den enda riktlinjen socialtjänsten har att följa. Detta kan leda till att, 

likt hälsoindikationen, rekvisitet tillämpas först långt senare än lagstiftarens intentioner då det 

saknas riktlinjer samt direktiv för socialtjänsten att lägga till grund för bedömningen.  

Vad gäller de fall då skadeindikationen tillämpas då det finns en risk för skada hos närstående 

skall indikationen fungera som ett extra skydd när det straffrättsligt sett inte är möjligt att 

vidta någon åtgärd. Det har påvisats att denna indikation tillämpats sparsamt vad gäller 

beredande av tvångsvård vilket kan bero på att det är ytterst problematiskt att på objektiva 

grunder avgöra när det föreligger en fara för de närstående. För de närstående rör det sig om 

en subjektiv upplevelse vilken sedan socialtjänsten har till uppgift att avgöra huruvida den ur 

ett objektivt perspektiv kan betraktas som en risk för fara. Då denna bedömning är ytterst 

komplex kan det leda till att socialtjänsten istället använder något av de tidigare rekvisiten 
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som grund för tvångsvård. Detta påverkar även utformningen av vården och medför då en risk 

att den enskildes totala vårdbehov ej tillgodoses då denna aspekt utlämnas vid bedömningen.  

Vad gäller skyddet för de närstående tar det endast sikte på fysisk eller psykisk skada och ej 

ekonomiska skador. Detta kan ifrågasättas då den enskilde med missbruksproblem ofta har 

ekonomiska problem vilka de närstående ofta får lösa utan möjlighet till hjälp från 

socialtjänsten. Detta kan leda till att även de närstående drabbas av ekonomiska problem till 

följd av den enskildes missbruk. Även den ekonomiska aspekten bör vara möjlig att ta hänsyn 

till vid bedömningen, då socialtjänstens arbete skall präglas av en helhetssyn, och i och med 

det även den enskildes ekonomiska situation. Det kan anses orimligt att det ekonomiska 

ansvaret skall ligga på de närstående och endast det fysiska samt det sociala ansvaret på 

socialtjänsten. Detta äventyrar inte bara rättssäkerheten för den enskilde med 

missbruksproblem utan även dess närstående då dessa får bära ett orimligt stort ansvar innan 

socialtjänsten griper in vilket kan äventyra dess egna välfärd.  
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7. Slutsats 
Rättssäkerheten gällande kriterierna i LVM har, som diskuterats i analysen, klara brister. Det 

finns stort utrymme för skönsmässiga bedömningar och godtycke, vilket leder till att den 

rättsliga likheten samt förutsebarheten är liten. Dessa aspekter är ytterst viktiga ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv och bör vara starkare i en lag av denna karaktär. Då LVM är en 

tvångslag bör det finnas tydligare riktlinjer för handläggaren att använda som grund för 

bedömningen, vilket skapar en enhetligare tillämpning samt en ökad förutsebarhet för den 

enskilde. LVM bör inte vara detaljstyrd då följderna av missbruk ter sig ytterst olika hos alla 

individer, dock kan graden av skönsmässiga bedömningar minskas genom riktlinjer samt 

direktiv utan att äventyra den enskildes möjlighet till vård då förutsättningarna föreligger. 

LVM skulle då blir mer rättssäker vad gäller förutsebarheten för de enskilda samt möjligheten 

till skönsmässighet och godtycke hos handläggarna.  

Detta skulle kunna ske genom en ny utredning gällande tillämpningen av lagen där 

lagstiftaren lämnar tydliga direktiv om när de olika rekvisiten kan anses uppfyllda. I dagens 

förarbeten klargörs endast de mest radikala fallen vad gäller varje rekvisit vilket kan leda till 

att tvångsvård aktualiseras först i ett sent skede. Skulle lagstiftaren även klargöra i vilka 

mindre allvarliga situationer som rekvisiten kan anses uppfyllda kan tvångsvård aktualiseras 

tidigare, vilket leder till större överensstämmelse med lagens syfte. Detta är att se som ytterst 

viktigt då tvångsvård i många fall är avgörande för de enskildas fortsatta liv. Lagstiftaren bör 

därför underlätta det ansvar denne lämnat till socialtjänsten genom att tydliggöra rekvisiten 

och därmed underlätta för socialtjänsten att fullgöra den skyldighet som åligger samhället 

gentemot de enskilda med missbruksproblem.  
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