
Information om utredningar 
för vuxna enligt 11 kap. 1§  

Socialtjänstlagen



Socialtjänsten har ansvar för att förebygga och motverka riskbruk/
missbruk och beroende av alkohol och andra beroendeframkallande 
medel. Socialtjänsten ska också se till så att personer med riskbruk/ 
missbruk får den hjälp och vård som de behöver för att komma från 
sitt riskbruk/missbruk.

Hur blir det en utredning enligt 11 kap 1§ social-
tjänstlagen och vad innebär en utredning?
Om du (eller god man/förvaltare) ansöker om stöd och hjälp till dig 
från socialtjänsten är socialtjänsten skyldig att utreda din situation för 
att kunna se vilka behov som finns och vilka hjälpinsatser som kan 
vara aktuella. 

Enligt socialtjänstlagen ska en utredning inte vara mer omfattande än 
vad som behövs och den ska genomföras skyndsamt. Om en utred-
ning påbörjas av socialtjänsten ska den som utredningen handlar om 
alltid få information om detta. Socialsekreteraren ska meddela dig att 
en utredning har påbörjats och varför.  

En utredning görs av socialsekreterare som har högskoleutbildning 
och socialsekreteraren får fortlöpande handledning i sitt arbete. 



När en utredning är påbörjad ska socialsekreteraren samla in infor-
mation för att få en så bra bild av din situation som möjligt. Syftet 
med utredningen är att se vilka behov du har, om det finns behov 
som inte blir tillgodosedda och hur ni i så fall kan möta dessa behov. 
För att samla in den informationen behöver socialsekreteraren sam-
tala med dig, ofta behöver ni ha flera samtal under utredningen.

Socialsekreteraren genomför även  en ASI-intervju eller en ADAD-
intervju tillsammans med dig. ASI och ADAD är ett intervjuformulär 
som är lika för alla och som används vid utredning och uppföljning. I 
utredningen är det viktigt att dina synpunkter kommer fram. Om du 
inte vill komma till mötena med din socialsekreterare ensam har du 
rätt att ta med dig någon som stöd, det kan vara t.ex. anhörig, stöd-
person eller kontaktperson. 

Om du godkänner det och det är relevant för utredningen kan so-
cialsekreteraren även samtala med din släkt och vänner. Socialse-
kreteraren kan även behöva information från andra myndigheter så 
som sjukvården eller psykiatrin. Ni kommer gemensamt fram till vilka 
socialsekreteraren kan prata med, du får själv ge förslag på personer 
och myndigheter som du anser kan ge information. 

Den information som socialsekreteraren tar del av under utredningen 
journalförs. När alla samtal och informationen är inhämtad skrivs 
detta ihop i ett utredningsdokument. Socialsekreteraren går sedan 
igenom utredningen tillsammans med dig och talar om vad som 
kommit fram. 

Socialsekreteraren talar också om sin bedömning om det finns be-
hov av insatser eller inte. Detta kallas kommunicering av utredningen. 
Kommuniceringen kan göras både muntligen och skriftligen. Du får 
vid kommuniceringen även möjlighet att lämna dina synpunkter på 
utredningen och bedömningen. 

Vad händer i en utredning?



En utredning kan leda till fyra olika be-
slut.

Du och socialsekreteraren är överens 
om bedömningen och beslutet:

1. Utredningen visar att dina behov är 
tillgodosedda.

2. Utredningen visar att du har behov 
som inte är tillgodosedda och du 
samtycker till insats.

Utredningen visar att du har behov som 
inte är tillgodosedda men du samtycker 
inte till insats. Socialtjänsten har då två 
alternativ:

3. Socialtjänsten avslutar utredningen.

4. Socialtjänsten kan ansöka om tvångsvård enligt LVM (Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall) hos förvaltningsrätten. För detta 
krävs att du utsätter din fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig 
fara, har ett fortgående missbruk samt löper uppenbar risk att 
förstöra ditt liv, eller kan befaras att allvarligt komma att skada dig 
själv eller andra. 

Vad kan en utredning leda till?



Om utredningen avslutas med 
beslut om insatser görs en vård-
plan som beskriver dina vårdbehov 
och vad som är målet med vården. 
I insatsen görs sedan en genom-
förandeplan som ska beskriva hur 
insatsen ska genomföras och vilka 
mål du ska uppnå.  Din vård ska i 
så stor utsträckning som möjligt utformas och genomföras i samver-
kan med dig och du ska ges möjlighet att vara med i planeringen av 
din vård. 

De vård- och stödinsatser som kan bli aktuella är t.ex. råd och stöd-
samtal med kurator, behandlare, kontaktperson, familjehem, behand-
ling på behandlingshem m.m. Vilken insats det blir beror på vilka 
behov du har.

Vård- och stödinsatser

Om du vill ha mer stöd än vad socialtjänsten anser är nödvändigt får 
socialtjänstens beslut överklagas. 

Det är förvaltningsrätten som beslutar om det blir tvångsvård eller 
inte och detta beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. 

Vad händer om vi inte är överens om beslutet?



Sekretess innebär att anställda inom socialtjänsten inte får berätta, 
muntligt eller skriftligt, om enskildas personliga förhållanden om 
det kan leda till skada för den enskilde. Detta innebär att socialse-
kreteraren inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan. So-
cialsekreteraren får inte lämna ut uppgifter om dig eller om beslut 
som fattas till personer eller myndigheter som lämnat information till 
utredningen. Sekretessen gäller även inom socialtjänsten där uppgif-
ter om personliga förhållanden inte får spridas till någon som inte har 
med uppgifterna att göra. Du kan själv ge tillåtelse till att sekretessen 
bryts, t.ex. vid samverkan med andra myndigheter i samband med 
utredningen eller insats eller om du vill att anhöriga ska få ta del av 
information. 

Du har själv rätt att ta del av de uppgifter som finns om dig hos soci-
altjänsten och du kan begära ut din journal. 

Vissa specifika omständigheter kräver eller tillåter att socialtjänsten 
kan lämna ut uppgifter till myndigheter. Socialtjänsten kan i vissa fall 
lämna uppgifter om grövre brott till polisen. Socialtjänsten ska på be-
gäran från rätten, åklagaren eller kriminalvården, vid personutredning 
i brottsmål lämna uppgifter och föreslå åtgärder. Socialsekreteraren 
har skyldighet att anmäla till socialtjänstens enhet barn och familje-
stöd om hen får reda på eller misstänker att ett barn far illa. 

Sekretess/tystnadsplikt



Om du har eller är i behov av kontakt med flera olika myndigheter 
eller flera olika enheter på socialtjänsten kan det vara en fördel om 
dessa kan samarbeta kring dig. Fördelen med sådan samverkan kan 
vara att det blir lättare för dig att veta vem som gör vad och att alla 
har gemensamma mål. För att myndigheterna ska ha kontakt med 
varandra krävs det att du godkänner detta. En sorts samverkan är 
SIP (samordnad individuell plan). En SIP kan göras om du har behov 
av stöd med samordning av insatser från olika verksamheter inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Syftet med en SIP är att 
tydliggöra vem som gör vad och när.  

Samverkan och SIP

Gislaveds kommun vill ständigt förbättra och utveckla sina verksam-
hetsområden och tjänster. Därför är det viktigt att vi får reda på vad 
du tycker så att vi hela tiden kan bli bättre. Har du några klagomål/
synpunkter på våra verksamheter och vår service berätta det för oss 
genom att fylla i ett webbformulär på www.gislaved.se/tycktill, där 
kan du även få mer information om klagomåls och synpunktshante-
ringen. 

Synpunkter och klagomål



=

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED

Tel. 0371-810 00
kommunen@gislaved.se
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omsorg & stöd

gislaved.se/missbruk
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Min kontakt på socialtjänsten

Socialsekreterare  telefon  e-post 

Socialsekreterare  telefon  e-post


