
   

 

 
 
 

 
  
 

 
 

   

 

 

  
 

Dir. 2021:96 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08) 

Beslut vid regeringssammanträde den 28 oktober 2021 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 17 juni 2020 kommittédirektiv om samordnade in-

satser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan 

psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd (dir. 2020:68). Enligt direktiven 

skulle uppdraget redovisas senast den 30 november 2021.  

Utredaren får nu i uppdrag att: 

− utifrån sin analys av för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning 

för personer som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT lämna för-

slag på en gemensam lagstiftning för att bl.a. göra tvångsvårdslagstift-

ningen mer flexibel i sin utformning, säkerställa att insatser ges utifrån 

den enskildes behov samt stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården 

för de personer som ska vårdas med stöd av den gemensamma tvångs-

lagstiftningen, 

− ta ställning till och bedöma eventuella behov av förändringar i ansvars-

fördelningen mellan de berörda huvudmännen som följd av föreslagna 

författningsändringar, 

− lämna nödvändiga författningsförslag och de förslag till åtgärder i övrigt 

som utredaren bedömer behövs. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska i 

stället redovisas i ett delbetänkande senast den 30 november 2021. De nya 
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delarna av uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 31 januari 

2023.   

Uppdraget att lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer 

som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT 

Enligt de ursprungliga direktiven ska den särskilda utredaren bl.a. analysera 

för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för personer som vårdas 

utan samtycke enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 

förkortad LVM, eller enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, för-

kortad LPT, och om möjligt föreslå hur frågan kan hanteras vidare. Ut-

redaren har därmed inte i uppdrag att lämna författningsförslag i denna del.  

Utredaren ska nu även, utifrån sin analys av för- och nackdelar med en 

gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt LVM 

eller LPT, lämna förslag på en gemensam lagstiftning för att bland annat 

göra tvångsvårdslagstiftningen mer flexibel i sin utformning och säkerställa 

att insatser ges utifrån den enskildes behov. Förslagen ska också stärka rätts-

säkerheten och säkerheten i vården för de personer som ska vårdas med stöd 

av den gemensamma tvångsvårdslagstiftningen. Utredaren ska ta ställning till 

och bedöma eventuella behov av förändringar i ansvarsfördelningen mellan 

de berörda huvudmännen kommun, region och Statens institutionsstyrelse 

som följd av föreslagna lagändringar. 

Utredaren ska därför  

− utifrån sin analys av för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning 

för personer som vårdas utan samtycke enligt LVM eller LPT lämna för-

slag på en gemensam lagstiftning för att bl.a. göra tvångsvårdslagstift-

ningen mer flexibel i sin utformning, säkerställa att insatser ges utifrån 

den enskildes behov samt stärka rättssäkerheten och säkerheten i vården 

för de personer som ska vårdas med stöd av den gemensamma tvångs-

lagstiftningen, 

− ta ställning till och bedöma eventuella behov av förändringar i ansvars-

fördelningen mellan de berörda huvudmännen som följd av föreslagna 

författningsändringarändringar, 

− lämna nödvändiga författningsförslag och de förslag till åtgärder i övrigt 

som utredaren bedömer behövs. 
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Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska inom ramen för uppdraget enligt tilläggsdirektiven redovisa 

vilka effekter de föreslagna lagändringarna förväntas ha för kvinnor respek-

tive män. 

Kontakter och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska inom ramen för uppdraget enligt tilläggsdirektiven hålla sig 

informerad om pågående utredningar som är relevanta utifrån de nya delarna 

av uppdraget, däribland Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor 

(S 2021:02). 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget enligt de ursprungliga direktiven ska i 

stället redovisas i ett delbetänkande senast den 30 november 2021. De nya 

delarna av uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande senast den 31 januari 

2023. 

(Socialdepartementet) 
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