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Sammanfattning 
PWC har pa uppdrag av kommunens revisorer granskat varden av personer med beroende- och 
missbruksproblematik. Mot bakgrund av detta rekommenderas Socialnamnden av kommunens 
revisorer att: 

• Revidera och anta Socialnamndens riktlinjer efter Socialstyrelsens nationella riktlinjer fran ar 
2015. 

• Tydliggora roll och ansvar inom ramen for den nya organisationen. 
• Tydliggora och specificera matbara mal for verksamheten. 
• Tydliggora ansvaret for kvalitet och uppfoljning. 
• Anpassa samverkansstrukturen till den nya organisationen. 

Socialnamnden redovisar i sitt svar genomforda och/eller planerade atgarder for samtliga punkter. 

Beslutsforslag 
Socialnamndens beslut 
Oversanda foreliggande tjansteutlatande som redovisar namndens atgarder avseende granskningen 
av varden for personer med beroende- och missbruksproblematik som svar till kommu nens 
revisorer. 

Bakgrund 
Under 2017 gav kommunens revisorer PWC i uppdrag att granska varden for personer med 
beroende- och missbruksproblematik. Syftet med granskningen var att bedoma om Socialnamnden 
sakerstaller att missbruks- och beroendevarden ar andamalsenlig och bedrivs med god intern 
kontroll. Revisorerna har begart svar senast den 31 januari 2018 med tidssatta atgarder a vseende de 
rekommendationer som lamnats. 

Forvaltningens slutsatser 
Nedan foljer en genomgang av samtliga rekommendadoner som kommunens revisioner foreslar 
Socialnamnden. For respektive rekommendadon beskrivs sadana atgarder som planeras, eller redan 
genomforts, med syfte att ut\reckla kommunens missbruks- och beroendevard. 
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Revidera och anta Socialnamndens riktlinjer efter Socialstyrclsens nationella riktlinjer fran 
ar 2015 
Socialstyrelsen publicerade 2015 reviderade nationella riktlinjer forvard och stod vid missbruk och 
beroende. Riktlinjerna innehaller rekommendationer avseende bedomningsinstrument, 
medicinska test, lakemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala 
stodinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol- eller 
narkotikaproblem. 

Socialnamndens riktlinjer for missbruks- och beroendevard kommer att revideras utifran de delar av 
de nationella r iktlinjerna som avser kommunens ansvar. Ett forslag till nya riktlinje r kommer att 
presenteras for namnden under varen 2018. 

Tydliggora roll och ansvar inom ramen for den nya organisationen 
Vid tiden for revisonen var socialforvaltningens organisation ny sedan ett par manader tillbaka. Tre 
enheter hade blivit tio me d nya chefer pa samdiga enheter. Da revisonen genomfordes saknade 
vuxenstodsenheten ordinarie chef. Denne tillsattes i augusti 2017. 

For missbruks- och beroendevarden innebar den nya organisationen att myndighetsdelen bildar 
vuxenstodsenheten tillsammans me d LSS for vuxna och socialpsykiatri. Forvaltningens oppenvard for 
missbruk och beroende ingar numera i enhetenfor stod och service, tillsammans med 
familjebehandlingen. 

I december 2017 beslutade forvaltningsledningen, i samverkan med facken, att inratta en tjanst som 
bitradande chef inom enheten. Tjansten kommer bland annat att omfatta ansvar for arbetsledning 
och stod i handlaggning med syfte att sakerstalla att rutiner och riktlinjer efterfoljs. F or att starka 
rattsakerheten, och skapa en jamnare arbetsfordelning, har enhetschef under hosten tagit over 
fordelningen av inkomna arenden. I framtiden kommer den initiala bedom ningen, och fordelningen, 
av arenden att goras av bitradande chef. 

Under hosten har en socialsekreterare, tillsammans med enhetschef, fortbildats i juridiska fragor 
avseende beroende- och missbruksvard. Under varen 2018 planeras ytterligare socialsekreterare att 
erbjudas samma utbildning. I januari 2018 deltar enhetschef, tillsammans med en medarbetare fran 
fon^altningens stab, i Socialstyrclsens och Folkhalsomyndighetens konferens om spclmissbruk. Detta 
mot bakgrund av ny lagstiftning inom omradet som kommer att paverka enheten. 

Da den nya organisationen innebar att oppenvard och myndighetsutovning numera ar delad mellan 
t\'a enheter har behovet av regelbundna och strukturerade behandlingskonferenser okat. 
Samverkansmoten med andra enheter inom forvaltningen halls numera manadsvis. Detta bidrar 
bland annat till att fortydliga roller och uppdrag samt att skapa gemensamma rutiner for 
myndighetens bestallningar till oppenvarden. 
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For att ytterligare fortydliga roller och ansvar kommer Socialnamndens delegationsordning att 
genomlysas med eventuella forslag till forandringar. Det arbetet kommer att paborjas under varen 
2018. 

Tydliggora och specificera matbara mal for verksamheten. 
Utifran de av Kommunfullmaktige antagna inriktningsmalen satter Socialnamnden arligen mal for 
verksamheten. For 2018 finns sju mal som omfattar hela namndens verksamhet. Till varje mal finns 
definierade indikatorer. Utifran namndens mal formulerar varje enhet en verksamhetsplan med 
aktiviteter som syftar till att uppna malen. 

Under aret foljs Socialnamndens verksamhet upp och stams av mot framtagna indikatorer. 
llesultatet redovisas till namnden i samband med delarsbokslutet respektive arsbokslutet. Dartill 
foljer varje enhet upp sin verksamhetsplan och vidtar lopande de atgarder som kravs for att uppna 
uppsatta mal. Ett av namndens mal for 2017 ar att nojdheten med forvaltningens sendee och 
bemotande ska oka. Den brukarundersokning som genomfordes under hosten 2017 visade att de 
besokare som valde att svara pa enkaten gav hogt betyg at enheten. 

I november genomforde vuxenstodsenheten ett planeringsmotc med fokus pa malarbetet for 2018. 
Utifran de diskussioner som fordes under den dagen, samt lagstiftningens krav pa verksamheten, 
pagar nu arbetet med att ta fram enhetens verksamhetsplan for 2018. 

Tydliggora ansvaret for kvalitet och uppfoljning 
I socialforvaltin gens nya organisation skapades mindre enheter med syfte att uppna ett operativt och 
nara ledarskap. Ansvaret for verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och uppfoljning delas numera 
mellan enhetschefen och forvaltningens stab, som fungerar som en resurs. Tilltradande bitradande 
chef for \oixenstodsenheten kommer att fa en viktig roll avseende samve rkan mellan stab och 
enheten i dessa fragor. 

En tydligare form for samverkan, och ett fortydligande av roller, kommer att tas fram gemensamt 
under varen 2018. Ett utvecklingsomrade ar upphandling, och uppfoljning av utforare, dar okad 
samverkan mellan enheten och staben okar mojligheterna att utveckla, och eventuellt bredda, 
utbudet av insatser inom beroende- och missbruksvarden. 

Ett forvantat resultat av den utveckling av samverkan mellan myndighet och oppenvard som 
paborjats ar att fortydliga de bestallningar till oppenvarden som gors i samband med beviljande av 
insats. Syftet med tydlighet i de tta avseende ar bland annat att battre kunna folja upp och utvardera 
insatsen. Behovet av tydliga uppdra g galler iiven insatser som utfors av externa parter, varfor aven de 
kommer att ses over. 

Anpassa samverkansstrukturen till den nya organisationen 
I en ny organisation maste nya former for samverkan skapas. Det ger bade mojligheter och 
utmaningar. Vid tiden for revisionen saknades till viss del struktur och regelbundenhet i samverkan, 
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nagot som reparerats under hosten 2017. Arbetct med att skapa god samverkan ar pagaendc och 
kommer att fortsatta under 2018. 

Under hosten 2017 aterskapades de behandlingskonferenser som tidigare hallits mellan oppe nvarden 
Flotten och myndighetsgruppen for missbruk/beroende. Regelbundna moten sker numera ocksa 
med enheten for ekonomiskt bistand, enheten for stod till barn och unga respektive enheten for 
stod till aldre och funktionsnedsatta. Dartill sker gemensamma moten med landstingets 
beroendemottagning. 

Bilagor 
1. Revisionsrapport Granskning av varden for person er med beroende- och missbmksproblematik 

jSusanna Iv w>cl 
SocialdireVtor 

Sanna Kjellin Andersson 
Chef vuxenstodsenheten 

Expedieras 

Kommunkansliet 
Kommunens revisorer 
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toll 
OSTERAICERS KOMMUN 
Revisorerna 

Socialnamnden 
Kommunfullmaktige (for kannedom) 

Granskning av vftrden for personcr ined beroende- och 
missbruksproblematik 

Vi liar latit genomfora cn granskning av vardcn for personer med beroende- och 
missbruksproblematik. Syftet med granskningen ar att beddma 0 111 socialnamnden 
sakerstaller att missbruks- och beroen devfirden ar andamalsenlig och bedrivs med 
god intern kontroll. 

Utifran genomford granskning gor vi bedomn ingen att socialnamnden inte pa ett 
lillfredsstallande satt sakerstaller att missbruks- och beroendcvSrden ar 
andamalsenlig och bedrivs med god in tern kontroll. 

Gianslmingen visar att namnden i dag slaget saknar tydliga och aktuella riktlinjer 
och rutincr for missbruks- och beroe ndevSrden. En oversyn av gallande doknment 
pagSr men dctta arbetc ar annu inte avslulat. Vidare gors bedomningen att namnden 
delvis sakerstaller att det firms ratt och tillracklig kompetens for att mota vard- och 
omsorgsbehovet hos personcr med beroende- och missbruksproblematik. Efter en 
orolig tid ha r flera rekryteringar dock lett til l att enheterna nu lia r en personalstyrka 
med kompetent och erfaren personal vilket ar positivt infor framtiden. 

1 granskningen fiamlcommer att det delvis finns tillgangliga insatser for att mota 
olika typer a v beroende- och missbruksproblematik. Det finns dock beliov av att 
bredda insatskartan och hitta vagar for att tillgod ose fler och andra behov hos 
klienterna. Vidare gors bedomningen alt det finns rutiner for samverkan externt 
men alt de inte lillampas pa elt lillfredsstallande satt. Utover detta salcnas tydliga 
rutiner for samverkan intemt niellan enheterna, inte minstp.g.a. olclara roller och 
ansvar i den nya organisationen. 

Slutligen visar granskningen att namnden inte i tillracklig grad foljt ii))p och 
utvarderat resultat och effektcr for vard, omsorg och stod till personer for 
beroende- och missbmksproblematik. I dagslaget finns ingen som bar ansv aret for 
utvcckJingsfragoi' och att folja upp verksamhe tens resultat saval hos den enskilde 
klienten som pa en aggr egerad niva. Sarskilt allvarligt ser vi pa att det forc faller 
salcnas tillracklig kontroll avseende kvalitet i genomforda placeringar. 
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For att utveckla verksamheten rekommenderas socialnaninden att: 
o Revidera och anta socialnamndens riktlinjer efter Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer Mn ar 2015. 
o Tydliggora roll och ansvar inom ramen for den nya organisationen. 
o Tydliggora och specificera matbara rnal for verksamheten. 
o Tydliggora ansvaret for kvalitet och uppfoljning. 
o Anpassa samverkansstrukturen till den nya organisationen. 

Vi oversander granskningen till socialnaninden, och emotser ett svar senast den 31 
januari 2018 med en redovisning av tidssatta atgarder med avseende pa de 
rekommendationer som ovan lamnats. 

For Oster&kers kommuns revisorer, 2017-10-19 

Ordforahde i koimnumevisionen 
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Samrnanfattriing 
Pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Osterakers kommun har PwC genomfort 
en granskning av varden for personer med beroende- och missbruksproblematik. Syftet 
med granskningen ar att bedoma om socialnamnden sakerstaller att missbruks- och bero-
endevarden ar andamalsenlig och bedrivs med god intern kontroll. 

Utifran genomford granskning gors en sammantagen revisionell bedomning att 
socialnamnden inte pa ett tillfredsstallande satt sakerstaller att missbruks- och beroende-
varden ar andamalsenlig och bedrivs med god intern kontroll. 

Bedomningarna av kontrollmalen som ligger till grund for svar pa revisionsfragan framgar 
av avsnitt 2. 

For att utveckla verksamheten lamnas foljande rekommendationer att: 

• Revidera och anta socialnamndens riktlinjer efter Socialstyrelsens nationella rikt-
linjer fran ar 2015. 

• Tydliggora roll och ansvar inom ramen for den nya organisationen. I socialnamn
dens budget 2017 beskrivs det att inforandet av den nya organisationen kraver en 
oversyn av rutiner, riktlinjer, interna kontroller, delegation, samverkansformer 
och sekretess samt en systematisk samordning. Medarbetare och chefer ska i 
samverkan genomfora detaljorganisationen inom den egna enheten. Nya 
gransdragningsfragor kommer att uppsta och maste losas efter hand. Det ar 
viktigt att detta genomfors for att forbattra den interna samverkan. Syftet med 
den nya organisationen behover kommuniceras till medarbetarna. 

• Tydliggora och specificera matbara mal for verksamheten. 

• Tydliggora ansvaret for kvalitet och uppfoljning. Arbetet med att folja upp resultat 
och mal bor leda vagen for hur insatskartan ska breddas. Beslut om att tillsatta re-
surser och gora prioriteringar i verksamheten behover bygga pa en tydlig uppfolj
ning av resultat och behov for att undvika kortsiktiga losningar. 

• Anpassa samverkansstrukturen till den nya organisationen. Samverkan med ex
terna aktorer ar avhangig att den egna organisationen tydliggors. Da kan anpass-
ning ske av den samverkansstruktur som finns. 
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l. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Kommunerna ar enligt socialtjanstlagen skyldiga att forebygga missbruk och erbjuda 
missbrukare vard och behandling. Socialtjansten har ocksa en uppgift att arbeta uppso-
kande for att upplysa om verksamheten och erbjuda hjalp. En tillganglig missbruksvard 
med kvalitativa insatser som anpassas individuellt ar vasentligt. 

I juli 2013 genomfordes andringar i lagstiftningen som innebar att landsting och kommu-
ner ar skyldiga att inga gemensamma overenskommelser om samarbete i fraga om perso
ner som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, lakemedel 
eller dopningsmedel. Landsting och kommuner har ett geinensamt ansvar att arbeta fram 
tydliga ansvarsfordelningar inom verksamheterna internt, men ocksa dem emellan. 

Socialstyrelsen har utfardat nationella riktlinjer for missbruks- och beroendevard som 
omfattar medicinska och sociala insatser som ges inom kommunernas socialtjanst och 
landstingens beroendevard. I riktlinjerna betonas att anvandning av instrument for att 
avgora val av insats, behandlingsplanering och uppfoljning samt att behandling for perso
ner med bade missbruk och annan, framst psykiatrisk sjuklighet, bor samordnas. 

Socialstyrelsen noterar i sin uppfoljning att det systematiska uppfoljningsarbetet kan for-
battras for att veta om de insatser och metoder som anvands tillgodoser brukarnas behov. 

Kommunens revisorer har med hansyn till risk och vasentlighet bedomt det angelaget att 
gora en granskning inom omradet beroende- och missbruksvard. 

1.2. Syfte och revisions/rag a 
Den overgripande revisionsfragan ar: Sakei'stciUer* socialnamnden att missbruks- och 
beroendevarden ar andamalsenlig och bedrius med god intern kontroll? 

Granskningen omfattar foljande kontrollmal: 

• Namnden har tydliga mal och riktlinjer for missbruks- och beroendevarden 

• Namnden har sakerstallt att det finns rcitt och tillrdcklig kompetens for att mota 
vard- och omsorgsbehovet hos personer med beroende- och missbruksproblematik 

• Det finns tillgangliga insatser for att mota olika typer av beroende- och missbruks
problematik 

• Det finns och tillampas tillfredsstallande rutinerfor samverkan internt och externt 
avseende missbruks- och beroendevarden 

• Namnden har i tillracklig grad foljt upp och utvarderat resultat och effekter for 
vard, omsorg och stod till personer med beroende- och missbruksproblematik 
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1.3. Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedomningsgrunder som bildar underlag for revisionens 
analyser, slutsatser och bedomningar. Revisionskriterier kan ofta hamtas fran lagar och 
forarbeten, foreskrifter och interna regelverk, policys och fullmaktigebeslut. 

I denna granskning utgors revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen 6 kap. 7 § 

• Socialtjanstlagen 2 kap. 7 §, 3 kap. 3 §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 9 §, 5 kap. 9 a §. 

• Halso- och sjukvardslagen 3 f §, 8 b §, 18 § 

• Patientsakerhetslagen 3 kap. 1 § 

• Nationella riktlinjer for missbruks- och beroendevarden, publicerad av Socialstyrel-
sen 2015 

• Lokala styrande och stodjande dokument 

1.4. Avgvcinsning och metod 
Granskningen har avgransats till vuxna personer med beroende- och missbruksproblema
tik och revisionsobjekt i granskningen ar socialnamnden. 

Granskningen har skett genom analys av for granskningen relevant dokumentation samt 
intervjuer. Intervjuer har genomforts med socialdirektor, enhetschef for vuxenstod, en-
hetschef for stod och behandling samt socialsekreterare pa enheten for \aixenstod. Samt-
liga intervjuade personer har haft mojlighet att faktagranska rapporten. 

Foljande dokument har revisionen tagit del av vid granskningen: 

• Socialnamndens delegationsordning, reviderad 2017-01-19 

• Riktlinjer for missbruks- och beroendevard i Osterakers kommun, antagna 2010-11
26 

• Socialnamndens budget 2017 och plan 2018-19, 

• Rutin flodesschema ansokan/anmalan - utredning - uppfoljning inom Beroende-
mottagningen, 2014-10-14 

• Rutiner pa Akersberga beroendemottagning, Beroendecentrum, Maria Ungdom, 
Socialforvaltningen, reviderade 2016-10-01 

• Samverkan kring personer med missbruk/beroende, overenskommelse mellan 
Stockholms lans landsting och kommuner i Stockholms lan 

• Samverkansoverenskommelse mellan socialnamnden Osterakers kommun och 
Stockholms lans landsting genom Prima vuxenpsykiatri, Beroendecentrum Stock
holm och de lokala huslakarmottagningarna, 2015-10-20 
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2. Granskning sresultat 
2.1. Styrning och organisation 
Osterakers kommuns socialforvaltning har sedan arsskiftet 2016/17 en ny organisation. I 
den nya organisationen har fyra enheter blivit elva med syfte att fortydliga roller inom 
organisationen, ge enhetscheferna en battre overblick inom enheterna samt skapa ett nara 
ledarskap dar den operativa driften och arbetsmiljon star i fokus. 

Figur 1, Organisationsskiss ny organisation fr.o.m. 1 januari 2017 

Enheten for barn- och ungdomsstod 

Enheten for flykti ngstod 

Enheten for ekonomiskt hi stiind 

Enheten for stod till aldrc och 
^ funktionsnedsatta 

Enheten for administratis , 
stod och service 

Socialdirektor Enheten for vuxenstod 

stab § 

Enheten for stod och behandling 

Enheten fOr iamiljeratt och rekrytering 

Personligt ombud 

Ungdomsmottagningen 

For beroende- och missbruksvarden innebar den nya organisationen att handlaggningen 
och oppenvarden separeras till olika enheter, vilka tidigare tillhorde samma enhet. I den 
nya organisationen aterfinns handlaggningen av beroende och missbruk samt LSS och 
socialpsykiatri inom Enheten for vuxenstod medan Enheten for stod och behandling be-
star av missbruksvard, oppenvard och familjemottagning. Malsattningen med att samla 
utredningar och beslut 0111 insatser ar att fa till stand en narmare samverkan kring kli-
enter/brukare som berors av olika slags insatser. 

Vid intervjuerna framkommer att det ar delade meningar kring hur den nya uppdelningen 
fungerar. T.ex. betonas de positiva synergieffekter som forvantas komma av att samordna 
missbruk, oppenvard och familjemottagning inom samma utforarenhet. Det framkommer 
aven att mal och syfte med den nya organisationen inte ar helt tydliggjort trots att det un-
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der ar 2016 successivt vid forvaltningsmoten informerats om detta. Detta skapar viss 
oklarhet kring uppdrag for respektive enhet, inte minst i forhallande mellan bestallare-
utforare och hur arenden inkommer till verksamheten och arendegangen mellan bestal-
lar-utforare. Exempelvis framkommer att arenden till utforarna inkommer fran saval En-
heten for vuxenstod som direkt fran oppenvarden. 

Ytterligare en utmaning som lyfts fram i intervjuerna ar det kortvariga ledarskapet som 
har praglat organisationen under den senaste tiden. Detta paverkar fortroendet for den 
egna organisationen samt det dagliga arbetet. Hos Enheten for vuxenstod fanns vid inter-
vjutillfallet en t.f. enhetschef och i mitten av augusti skulle en ordinarie enhetschef till-
trada tjansten. 

2.1.1. Mai och riktlinjer 
Inom beroende- och missbruksvarden finns som namnts ovan nationella riktlinjer fran 
Socialstyrelsen fran ar 2015. Dessa har konkretiserats till bl.a. regionala overenskommel-
ser kring samverkan. 

Socialnamnden i Osterakers kommun har riktlinjer fran ar 2010. Vid intervjuerna fram
kommer att revidering har gjorts ar 2013 men att dessa inte ar antagna av namnd och li-
kasa framhalls att det ar oklart vad som ar gallande och aktuellt. Riktlinjerna upplevs som 
otydliga och ger inte ett tillrackligt stod i det dagliga arbetet. Istallet arbetar handlaggarna 
i huvudsak efter egna framtagna dokument och rutiner. Vid intervjuerna betonas att 
mycket kunskap finns hos erfarna kollegor och att det kollegiala stodet ar viktigt. Dock 
finns fa aktuella gemensamma rutiner nedskrivna. 

Vid intervjutillfallet pagick en oversyn av gallande styrdokument och rutiner inom Enhet
en for \oixenstod. Syftet ar att siikerstalla rattssakerheten i respektive process. I den nya 
organisationen ar det den centrala kvalitetsledningsgruppen som ansvarar for oversynen. 
Det fanns \dd inteiyjutillfallet ingen tidsram for arbetet men den nya enhetschefen plane-
rades ta over arbetet vid tilltradet. 

Kopplat till verksamhetens mal namns aven att Osterakers kommun haller pa att infora 
ett nytt styrsystem vilket innebar att mer konkreta aktiviteter uttrycks for forvaltningarna. 
Kommunfullmaktige har antagit overgripande inriktningsmal och i budget a r 2017 for 
socialnamnden omnamns foljande fem resultatmal som ar kopplade till dessa inrikt
ningsmal: 

• Nojdheten med forvaltningens service och bemotande ska oka 

• Finansiering av alia beslut med ekonomisk baring ska tydliggoras 

• Samarbetet mellan socialtjansten och skolan ska forbattras 

• Aldre personer med missbruk ska erbjudas stod till ett vardigt liv 

• Valdsutsatta personer och barn som bevittnat vald i nara re lationer ska erbjudas 
hjalp och stod 
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Utifran resultatmalen ska varje enhet i sin tur formulera ataganden och aktiviteter 
som ska genomforas under ar 2017. Dessa ataganden och aktiviteter syftar till att na 
de av namnden antagna resultatmalen. I delars- och arsbokslut kommer en samlad 
uppfoljning av resultatet av enheternas handlingsplaner att redovisas tillsammans 
med uppfoljningen av de siirskilda satsningar som redovisas i detta dokument. 

Revisionen har inte tagit del av enheternas ataganden eller aktiviteter kopplade till 
resultatmalen. Dock konstateras att det endast finns ett mal som explicit beror mal-
gruppen for denna granskning - aldre personer med missbruk ska erbjudas stod till ett 
vdrdigt liv. Malet ar brett formulerat och saknar indikationer for matbarhet. 

2.1.2. Ratt och tillracklig kompetens 
Socialforvaltningen har haft en besvarlig vakanssituation p.g.a. hog personalomsattning. 
Enheterna har drabbats av saval underbemanning som forlust av erfarenhet och kompe
tens. I intervjuerna framkommer att det aven har varit en stor omsattning pa chefssidan. 

Flera satsningar har gjorts for att underlatta personalforsorjningen, i merparten har lonen 
anvants som instrument. Under ar 2015 gjordes en satsning - som ar pagaende - med en 
lonetrappa for socialsekreterare. Under ar 2016 gjordes en satsning pa medarbetarna som 
innebar en genomsnittlig loneokning mellan 7-8 procent. 

I intervjuerna med Enheten for vuxenstod betonas den turbulenta tid som har varit och 
att resultatet har blivit att medarbetarna alltmer har "stangt in sig" och arbetat pa utan 
tydligt ledarskap eller koppling till den ovriga organisationen. Det framhalls dock att en
heten sedan ungefar ett ar tillbaka har gjort flera rekiyteringar och att enheten nu bestar 
av kompetent personal dar det kollegiala stodet ar starkt. Handlaggarna upplever att de 
kan avlasta varandra och fa stod av varandra i det dagliga arbetet. 

Ett utvecklingsomrade som namns ar introduktion for nyanstiillda. Likasa bedoms det att 
det finns behov av kompetensutveckling kring nya typer av beroenden, t.ex. spelberoende, 
inom enheten. 

Under foregaende ar forstarktes oppenvarden med en tjanst med fokus pa sysselsattning 
och boendestod. De forvantade effekterna av forstarkningen ar att den medverkar till 
battre vard och framforallt till lagre externa kostnader, vilket kommer att foljas upp under 
ar 2017.1 intervjuer med enheten framhalls att personalstyrkan idag ligger pa en bra niva 
men det finns en oro over att det vid eventuella okningar av arenden kan behova andras. 

2.1.3. Bedomning 
Var bedomning ar att namnden i dagsliiget saknar tydliga och aktuella riktlinjer och ruti-
ner for missbruks- och beroendevarden. En oversyn av gallande dokument pagar men 
detta arbete ar annu inte avslutat. Det finns ett nytt styrsystem med fullmaktiges inrikt-
ningsmal som kopplar samman med namndens resultatmal. Upprattat resultatmal kopp-
lat till malgruppen ar dock brett formulerat och var bedomning ar darfor att det saknas 
specifika och matbara malsattningar for malgruppen. 

Vidare gors bedomningen att namnden delvis sakerstaller att det finns ratt och tillracklig 
kompetens for att mota vard- och omsorgsbehovet hos personer med beroende- och miss-
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bruksproblematik. Efter en orolig tid har flera rekryteringar lett till att enheterna nu har 
en personalstyrka med kompetent och erfaren personal vilket ar positivt infor framtiden. 
Dock betonas behovet av kompetensutveckling samt att organisationen fortfarande ar 
sarbar p.g.a. omorganiseringen och det kortvariga ledarskapet. Annu har inte en stabil 
organisation etablerats. 

2.2. Arbetet i praktiken 
2.2.1. Tillgangliga insatser 
Vid intervjuerna framkommer att det har skett en okning inom vissa placeringar. Det ar 
framfor allt kostnader for placeringar vid hem for vard eller boende (HVB) som aterigen 
har okat under ar 2016. Enligt den senast tillgangliga uppfoljningen (per 30 juni 2017) har 
kostnaderna for HVB varit hogre an budgeterat. 

Tillsammans med socialpsykiatri, PRIMA vuxenpsykiatri och landstingets beroendemot-
tagning har ett arbete paborjats for att utveckla stodet kring dem med bade psykiatrisk-
och missbruksproblematik. Malsattningen ar att under ar 2017 utveckla det arbetet. Be-
domningen ar att arbetet kan bedrivas inom ram och med statliga projektmedel, s.k. PRIO 
medel. 

En synpunkt som framkommit ar att insatskartan for missbruks- och beroendevarden 
behover breddas och bra ytterligare alternativ for placeringar behover komma till stand. 
Det finns en uppfattning om att handlaggarna upplever att de far skapa egna insatser som 
star och faller med den enskilde handlaggarens formaga. Enheten for stod och behandling 
framhaller att det saknas tillrackliga insatser i form av aktiviteter och sysselsattning for 
missbrukare. 

2.2.2. Rutiner for samverkan 
I Stockholms lan finns en samverkansoverenskommelse mellan Stockholms lans landsting 
och kommunerna i Stockholms lan fran ar 2016.1 overenskommelsen tydliggors respek-
tive parts ansvar och roll i arbetet med personer med en beroende-
/missbruksproblematik. Socialnamnden i Osterakers kommun har aven ingatt i en sam
verkansoverenskommelse med Stockholms lans landsting genom PRIMA vuxenpsykiatri, 
Beroendecentrum Stockholm och de lokala huslakarmottagningarna fran oktober 2015. 

Enligt interyjuer med kommunens socialforvaltning ar samverkan med de externa part-
nerna ett utvecklingsomrade. Strukturen for hur arbetet ska se ut finns tydligt nedtecknat 
men behover fungera battre i praktiken. Det finns i dagslaget ingen samverkan med bru-
karorganisationer. 

Inom ramen for granskningen har iiven representanter for PRIMA vuxenpsykiatri och 
landstingets Beroendecentrum intervjuats. Under dessa intervjuer betonas det goda sam-
arbetet med kommunen. Verksamheterna ar samlokaliserade sedan 1997 i en oppenmot-
tagning vilket underlattar det dagliga arbetet kring enskilda patienter. 

Den lokala samverkansoverenskommelsen beskriver hur den lokala samverkansorganisat-
ionen ska ta sig uttryck, t.ex. genom lokala samrad och hur ansvaret for varje part ser ut. 
Enligt de intervjuade representanterna for landstinget fungerar de lokala samraden gene-
rellt val. Dock har de omfattande chefsbytena och omorganiseringen pa socialforvaltning-
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en resulterat i en bristande kontinuitet fran kommunenssida vilket har gjort det svarare 
att driva utvecklingsfragor framat. Motena har snarare fatt en mer informativ karaktar. 

Ett exempel pa ett samarbete som har fungerat mycket val ar projektet Skora modrar som 
bestar av ett samverkansteam som fangar upp gravida i behov av hjalp och stod. Teamet 
bestar av representanter fran bland annat BVC, BUP, beroendemottagning och habilite-
ringen. 

Internt inom socialforvaltningens organisation finns det aven utmaningar kring samver-
kan mellan enheterna. Som namns ovan finns det en viss oklarhet kring respektive enhets 
uppdrag och medarbetarna framhaller att de inte vet fullt ut vem som ska gora vad. Vid 
granskningstillfallet uppges att det saknas en struktur for dialog och kommunikation mel
lan enheterna aven om enskilda medarbetare har en kommunikation pa en daglig basis. 

2.2.3. Bedomning 
Var bedomning ar att det finns tillgangliga insatser for att mota olika typer av beroende-
och missbruksproblematik. Det finns dock behov av att bredda insatskartan och hitta 
vagar for att tillgodose fler och andra behov hos klienterna. Bedomning ar att kontrollma-
let ar delvis uppfyllt. 

Vidare gors bedomningen att det finns rutiner for samverkan externt men att de inte till-
lampas pa ett tillfredsstallande satt. Utover detta saknas tydliga rutiner for samverkan 
internt mellan enheterna, inte minst p.g.a. oklara roller och ansvar i den nya organisat-
ionen. Bedomning ar att kontrollmalet ar delvis uppfyllt. 

2.3. Uppfoljning 
2.3.1. Resultat och effekter - vard, ornsorg och stod 
Det framkommer i intervjuerna att ambitionen for arbetet under lang tid har varit att 
klara av det dagliga men att utvecklingsfragorna inte har fatt tillrackligt utrymme. Fram-
for allt betonas att det franvarande ledarskapet och rotation pa chefsposter har lett till att 
medarbetare inte har lyft fragor om resultat och utveckling for att det inte har funnits na-
gon som har tagit det vidare. Detta trots att ideer och tankar har funnits hos medarbetar
na om forbattringar. Utvecklingsfragorna har saledes varit i ett vantelage och ingen har 
tagit ansvar for att utveckla verksamheten. 

Under intervjuerna framkommer att kunskapen om effekten av beslut och insatser brister. 
Handliiggarna framhaller att de inte vet om deras beslut om insatser har onskad effekt. 
Varken for den enskilde eller pa sammanviigd niva. Det saknas verktyg for analys och upp
foljning av resultat. 

Pa Enheten for stod och behandling finns ett strukturerat arbetssatt for dokumentation av 
resultat och effekter pa individniva och det genomfors uppfoljningssamtal med den en
skilde. Daremot framhalls det fran Enheten for vuxenstod att genomforandeplanerna be-
hover ut\'ecklas och det upplevs vara svart att folja upp enskilda klienters kedja fran beslut 
om behandlingsinsats till resultat. Detta synliggor utmaningar i komm unikation mellan 
enheterna. 
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Inom Enheten for vuxenstod framhalls aven att det inte finns tillracklig kontroll av kvali-
teten pa de placeringar som gors. 

Under hosten 2017 ska dock ett e-halsoinstrument (TripleA) inforas for att mer konkret 
och lattare folja och hjalpa personer med alkoholberoende. 

2.3.2. Bedomning 
Var bedomning ar att namnden inte i tillracklig grad foljt upp och utvarderat resultat och 
effekter for vard, omsorg och stod till personer for beroende- och missbruksproblematik. I 
dagslaget finns ingen som bar ansvaret for utvecklingsfragor och att folja upp verksam-
hetens resultat saval hos den enskilde klienten som pa en sammanvagd niva. 
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3. Slutsatser och rekommendationer 
3.1. Sammanfattande revisionell beddmning 
Kontrollmal Bedomning 

Namnden har tydliga mal och riktlinjer for missbruks-
och beroendevarden 

Namnden har sakerstallt att det finns ratt och tillracklig 
kompetens for att mota vard- och omsorgsbehovet hos 
personer med beroende- och missbruksproblematik. 

Det fmns tillgangliga insatser for att mota olika typer av 
beroende - och missbruksproblematik. 

Det finns och tillampas, tillfredstallande rutiner for 
samverkan intern och externt avseende missbinks- och 
beroendevarden 

Namnden har i tillracklig grad foljt upp och utvarderat 
resultat och effekter for vard, omsorg och stod till per
soner med beroende- och missbruksproblematik. 

3.2. Rekommendationer 
For att utveckla verksamheten lamnas foljande rekommendationer att: 

• Revidera och anta socialnamndens riktlinjer efter Socialstyrelsens nationella rikt
linjer fran ar 2015. 

• Tydliggora roll och ansvar inom ramen for den nya organisationen. I socialnamn
dens budget 2017 beskrivs det att inforandet av den nya organisationen kraver en 
oversyn av rutiner, riktlinjer, interna kontroller, delegation, samverkansformer 
och sekretess samt en systematisk samordning. Medarbetare och chefer ska i 
samverkan genomfora detaljorganisationen inom den egna enheten. Nya 
gransdragningsfragor kommer att uppsta och maste losas efter hand. Det ar 
viktigt att detta genomfors for att forbattra den interna samverkan. Syftet med 
den nya organisationen behover kommuniceras till medarbetarna. 

• Tydliggora och specificera matbara mal for verksamheten. 

• Tydliggora ansvaret for kvalitet och uppfoljning. Arbetet med att folja upp resultat 
och mal bor leda viigen for hur insatskartan ska breddas. Beslut om att tillsatta re-
surser och gora prioriteringar i verksamheten behover bygga pa en tydlig uppfolj
ning av resultat och behov for att undvika kortsiktiga losningar. 

• Anpassa samverkansstrukturen till den nya organisationen. I samverkan med ex
terna aktorer ar avhiingig att den egna organisationen tydliggors. Da kan anpass-
ning ske av den samverkansstruktur som finns. 

# 

Ej uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Ej uppfyllt 
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