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1 Sammanfattning 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens arbete kring insatser för vuxna med fokus på samarbete mellan 
socialförvaltningen, regionen och arbetslivsförvaltningen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen var att på en övergripande nivå bedöma om Härnösands 
kommuns arbete kring vuxna med missbruksproblematik är tillräckligt och 
ändamålsenligt. 
Vår uppfattning är att Addiction Severity Index (ASI) som utredningsmetodik används i 
allt för liten omfattning. Tanken med att utreda individer med missbruks- och 
beroendeproblematik enligt ASI är för att få till en systematisk och standardiserad 
modell för att kunna säkerställa mätbarhet och rättssäkerhet i utredningsförfarandet. 
Dessutom möjliggörs en systematisk uppföljning på såväl individ- som aggregerad 
nivå.  
Vi kan konstatera att det finns en viss problematik kring samverkan mellan kommunen 
och regionen. Både vad gäller den lokala samverkansgruppen samt samverkan kring 
missbruks- och beroendevården. Trots upprättade överenskommelser kring samverkan 
mellan kommunerna och regionen i Västernorrland finns det stora problem kring att 
upprätta samordnade och samtidiga insatser kring individer med samsjuklighet.  
Det sker uppföljning om än en begränsad sådan av verksamheten. I enlighet med det 
som framkom vid intervjuerna bedömer vi att en systematisk uppföljning behöver 
komma till stånd och kan exempelvis ske genom att använda sig av ASI-uppföljning. 
Detta för att kunna utvärdera, följa upp och säkerställa att insatserna som bedrivs är 
ändamålsenliga och effektiva. 
Vi noterar att det finns problem vid uppföljningsmomenten av den samordnade 
individuella planen. Vi bedömer att en tid för uppföljning av den individuella planen bör 
fastslås i samband med upprättandet av planen. Detta för att säkerställa att en 
uppföljning blir av och att tid avsätts för att kunna följa upp och säkerställa att 
individens behov tillgodoses.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns rutiner för 
arbetet kring vuxna med missbruksproblem. Däremot behöver arbetsmetodiken 
utvecklas för att kunna bedriva ett adekvat uppföljningsarbete samt att samverkan 
internt och externt behöver utvecklas och säkerställas. 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att: 

— följa upp och säkerställa arbetet med kvalitetsledningssystemet, se avsnitt 3.1.1 
— säkerställa att en standardiserad utredningsmetodik används i 

utredningsförfarandet, se avsnitt 3.1.1 
— upprätta rutiner och riktlinjer i den interna samverkan, se avsnitt 3.2.1 
— se över och utveckla samverkan med regionen för att få en fungerande verksamhet, 

se avsnitt 3.2.1 
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— upprätta en systematisk uppföljning av verksamheterna, se avsnitt 3.3.1 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens arbete kring insatser för vuxna med fokus på samarbete mellan regionen 
och arbetslivsförvaltningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialtjänsten utforma och genomföra sina insatser 
tillsammans och i samförstånd med den enskilde. I socialtjänstlagens 4 kap. 1§ 
regleras den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om 
han eller hon inte kan tillgodose sina behov på något annat sätt. Detta inkluderar även 
insatser för vård och behandling för missbruks- och beroendeproblem. I 
socialtjänstlagens 3 kap framgår att socialnämnden i sin verksamhet ska främja den 
enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Vidare framgår det att kommunen ska 
tillsammans med regionen upprätta en individuell plan om behov finns1 samt att 
kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om 
personer med missbruksproblematik2. 
I Härnösands kommun hade drygt 31 procent av de som avslutat en utredning eller 
insats återkommit till missbruksvården inom ett år efter avslut under 2018, vilket är 
högre än riksgenomsnittet samt genomsnittet i länet. 
Härnösands kommuns revisorer har bedömt att det finns en risk att uppdraget inte styrs 
eller organiseras i den omfattning som är nödvändig för att säkerställa att individer med 
missbruksproblematik för det stöd och hjälp de är berättigade till. 
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att kommunens arbete kring vuxna med missbruksproblematik behöver 
granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att på en övergripande nivå bedöma om Härnösands 
kommuns arbete kring vuxna med missbruksproblematik är tillräckligt och 
ändamålsenligt. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:   

— Är processen för och rutiner kring arbetet med individer med missbruksproblem 
kartlagd och tydliggjord? 

— Finns det en fungerande samverkan mellan berörda kommunala verksamheter 
kring målgruppen? 

— Finns en fungerande samverkan och samordning med andra aktörer, t ex. regionen, 
och frivilligorganisationer?  

                                                
1 SoL 2 kap., § 7 
2 SoL 5 kap., § 9a 
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— Finns ett systematiskt planerings- och uppföljningsarbete för att minska antalet 
individer med missbruksproblematik? 

Ansvaret för vården av människor med beroende- och missbruksproblematik är delat 
mellan kommun och region, granskningen omfattar de delar som kommunens 
socialnämnd ansvarar för 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Socialtjänstlagen (2001:453) 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument såsom: Rutiner avseende handläggning 
och dokumentation inom vuxenenheten, verksamhetsplan socialnämnden 2019, 
rutin för intern samordning i enskilda ärenden och länsgemensam samverkan vid 
LVM  

— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland verksamhetschef individ- och 
familjeomsorg, enhetschef ekonomi och vuxenenheten, enhetschef LSS boende och 
socialpsykiatri, förvaltningschef samhällsförvaltningen, verksamhetschef elevhälsan, 
verksamhetschef omsorg om funktionshindrade och enhetschef arbete och 
integration. 
 

Rapporten är faktakontrollerad av verksamhetschef individ- och familjeomsorg, 
enhetschef ekonomi och vuxenenheten, enhetschef LSS boende och socialpsykiatri, 
förvaltningschef samhällsförvaltningen, verksamhetschef omsorg om funktionshindrade 
och verksamhetschef elevhälsan och enhetschef arbete och integration. 
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3 Resultat av granskningen 
I Härnösands kommun hade drygt 31 procent av de som avslutat en utredning eller 
insats återkommit till missbruksvården inom ett år efter avslut under 2018, vilket är 
högre än riksgenomsnittet samt genomsnittet i länet. Andelen har dock minskat under 
2019, se figur nedan.   

 
Figur 1: Källa: Kolada (U35409) 

 
Kostnaden för missbruksvården har minskat kraftigt mellan 2017 och 2018. 
Härnösands kommuns kostnader är lägre än både riket och länet 2018. Vi kan även 
notera att kommunens köp av vård för vuxna med missbruksproblem har minskat 
kraftigt sedan 2016. Andelen är dock fortfarande högre än genomsnittet i riket, men 
lägre än genomsnittet i länet, se figur nedan. 

 
Figur 2: Källa: Kolada (N3509,N3510 och N35030) 
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3.1.1 Organisation och styrning 
Av verksamhetsplanen3 för socialnämnden framgår att nämndens övergripande uppgift 
är se till att verksamheten bedrivs enligt det mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat 
om samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Inom socialförvaltningen sorterar 
individ- och familjeomsorgen och består av tre enheter underställda 
verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg. De tre enheterna består av 
ekonomi- och vuxenenhet, barn- och familjeenhet samt resursenhet. Inom ekonomi- 
och vuxenenheten handläggs ärenden rörande vuxna med missbruksproblematik. Inom 
Barn- och familjeenheten sker verkställandet av insatserna och sker bland annat via 
öppenvården och resursteamet. 

 
Bild 1: Organisationsschema, källa: Härnösands kommuns kvalitetsledningssystem 

Ekonomi- och vuxenenheten består av 13 socialsekreterare varav 2,75 av dessa 
arbetar riktat mot missbruks- och beroendeproblematik. Utöver detta finns även 
socialsekreterare inom bl.a. ekonomiskt bistånd och budget och skuldrådgivning. 

                                                
3 Socialnämnden, 2018-11-22, § 180  
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Härnösands kommun har fastställda rutiner och riktlinjer för handläggning och 
dokumentation inom vuxenenheten4. I riktlinjen för handläggning och dokumentation 
framgår bl.a. processen för handläggning vid orosanmälan, förhandsbedömning, 
handläggning och beslut samt genomförandeplan.  
Vid intervjuerna framkom att det inom vuxenenheten finns relativt lite rutiner upprättade 
jämfört med övriga verksamheter inom socialförvaltningen, samtidigt som en del av 
dessa ingår i kvalitetsledningssystemet. Däremot framkom det att samtliga processer 
ännu inte är inlagda i kvalitetsledningssystemet samtidigt som kommunen just nu 
befinner sig i en övergångsfas mellan två olika IT-stödsystem för kvalitetsledning. 
Tanken är att processerna ska upprättas i kvalitetsledningssystemet och i samband 
med detta ska även tillhörande rutiner kopplas till processkartorna i systemet.  
ASI5 är ett utredningsinstrument riktat mot vuxna med missbruks- eller 
missbruksrelaterade problem och är en standardiserad bedömningsmetod i 
intervjuform och används i huvudsak för utredning och uppföljning. Enligt 
socialstyrelsens nationella riktlinjer6 framgår det att både hälso- och sjukvården samt 
socialtjänsten bör använda ASI för att bedöma hjälpbehov för personer med alkohol- 
och narkotikaproblem (prioritet 1).  
Vidare framkom det att utredningsmetodiken ASI används i väldigt liten omfattning av 
socialsekreterarna. Anledningen till detta anses vara svårt att genomföra ASI-intervjuer 
med klienterna7 på grund av exempelvis drogpåverkan, intellektuella 
funktionsnedsättningar, språkproblematik samt att det relativt ofta är ont om tid för att 
genomföra utredningarna enligt ASI metoden då den upplevs ta längre tid att 
genomföra.  
Vid faktakontrollen framkom att det genomförts 75 utredningar enligt ASI samt 15 
AUDIT8 för klienter med alkoholberoende. En av socialsekreterarna har inte erhållit 
någon ASI utbildning, denna gör istället utredningar enligt DUDIT9. Vi noterar att det 
däremot genomförts väldigt få ASI-uppföljningar. 
Enligt nämndens verksamhetsplan för 201910 framkommer det inom omsorg och 
funktionshindrade att en stor andel av målgruppen psykiskt funktionshindrade med 
inslag av missbruk och kriminalitet verkställs av andra aktörer än kommunen och att ett 
arbete pågår för att erbjuda stöd inom kommunens verksamheter. Under 2017 
inrättades en ny tjänst som behandlare inom resursteamet för målgruppen unga vuxna 
med missbruksproblematik. Detta för att kunna arbeta mer med öppenvårdsinsatser 
inom kommunens verksamhet och på så sätt minska placeringskostnaderna inom 
missbruksområdet. Utifrån det ekonomiska läget har dock denna tjänst avvecklats 
under 2019.  

                                                
4 Socialförvaltningen, 2018-06-04 
5 Addiction Severity Index 
6 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, 2019-1-16 
7 Enligt socialstyrelsens definition: brukare som delvis med egen medverkan får hjälp vid ofta regelbundet 
återkommande möten med anställda inom socialtjänsten. 
8 Alcohol Use Disorders Identification Test 
9 Drug Use Disorders Identification Test 
10 Socialnämnden, 2018-11-22, § 180 
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Enligt de intervjuade var tanken med tjänsten att kunna arbeta uppsökande och 
motiverande och är en av anledningarna till att köp av missbruksvård minskat under de 
senaste två åren. Risken i och med avvecklingen av tjänsten är att kvaliteten på det 
förebyggande och motiverande arbetet sänks och att förvaltningen inte kan fånga upp 
brukaren11 i ett tidigt skede av missbruket. Vidare nämns vid intervjuerna att 
behandlarna har en mycket lång erfarenhet och att det tidigare funnits en övertro på att 
missbruksvård utanför kommunens verksamhet varit mer verksam än om den bedrivs 
inom kommunen.  
Kommunen har en behandlingsgrupp gentemot klienter med missbruksproblem. 
Gruppen samlas utifrån behov och underlag under våren och hösten och sträcker sig 
totalt över sex veckor. Både före och efter klientens deltagande i behandlingsgruppen 
har behandlarna på kommunen kontakt med klienten. Klienterna upplyses även om 
föreningar så som AA (Anonyma Alkoholister) och NA (Anonyma Narkomaner). Vidare 
så finns en motivationsgrupp som leds av behandlare och som inte grundar sig på 
biståndsbeslut. Motivationsgruppen är en öppen arena och träffar hålls varje vecka. 
Utöver detta finns fältteamet som arbetar mycket med uppsökande och 
motivationsarbete ute i samhället.  
Missbruksproblematik återfinns även inom LSS12- och socialpsykiatrins-verksamheter. 
Enligt de intervjuade har målgruppen förändrats och det är allt vanligare att individer 
har flera olika hälsoproblem samtidigt, så kallad samsjuklighet samt att detta även kan 
vara kombinerat med blandmissbruk. Detta kan bl.a. bero på att åldern bland klienterna 
är lägre samt att självmedicineringen i den gruppen ökar. Inom kommunen återfinns 
brukare med boendebeslut enligt SoL och LSS som även har beroendeproblematik. En 
stor problematik som lyfts fram vid intervjuerna är att SoL- och LSS-lagstiftningen inte 
påtalar någon form av behandlingsverksamhet trots att det många gånger finns behov 
av detta. Detta medför problem på både socialpsykiatrins boenden samt LSS-boenden 
där brukare behöver en beroendebehandling vilket i sin tur leder till 
arbetsmiljöproblematik där hot och våld är vanligt förekommande. Det kan även i vissa 
fall/situationer påverka de övriga brukarna vid boendet genom en ökad frekvens av hot 
och våld-situationer som bland annat kan skapa rädsla och oro. Vid intervjun med 
enhetschefen för socialpsykiatri och LSS-boende upplevs det att resurser och 
kompetens inte finns inom verksamheten att kunna möta behovet som finns hos denna 
målgrupp. Det finns inte heller någon evidensbaserad metod som personalen i dessa 
verksamheter arbetar efter. Personalen inom socialpsykiatrin och LSS-boendena har 
möjlighet att få handledning via öppenvården genom ett avtal som är upprättat med 
regionen. Denna handledning upprättas endast i specifika fall kring enskilda individer 
och sker i regel en till två gånger.      
Under 2017 genomförde IVO13 en tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden i 
missbruksvården. Denna tillsyn genomfördes på åtta kommuner där Härnösand var en 
av kommunerna som tillsynats. Av tillsynen framgick bland annat att ingen av 
kommunerna uppfyllt kraven i bestämmelserna om att en förhandsbedömning skett 

                                                
11 Enligt socialstyrelsens definition: (inom socialtjänst:) person som får, eller som är föremål för en 
utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten. 
12 Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, SFS 1993:387 
13 Inspektionen för vård och omsorg 
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inom 14 dagar för personer mellan 18-20 år. Vid intervjun konstaterades att kommunen 
tidigare inte levt upp till kraven gällande förhandsbedömningen men att detta nu är 
åtgärdat.  

3.1.2 Bedömning 
Vi kan konstatera att det finns upprättade rutiner för myndighetsutövningen däremot är 
inte processerna i kvalitetsledningssystemet upprättade. Vi ser positivt på att 
förvaltningen avser att koppla rutiner till processkartorna i samband med dess 
upprättande.  
Vår uppfattning är att ASI som utredningsmetodik används i allt för liten omfattning. 
Tanken med att utreda individer med missbruks- och beroendeproblematik enligt ASI 
är för att få till en systematisk och standardiserad modell för att kunna säkerställa 
mätbarhet och rättssäkerhet i utredningsförfarandet. Dessutom möjliggörs en 
systematisk uppföljning på såväl individ- som aggregerad nivå.  
Vidare kan vi konstatera att det i nuläget inte finns någon evidensbaserad metod som 
personalen i verksamheterna arbetar efter. Vidare ser vi oroväckande på att det inte 
finns kompetens inom LSS- och socialpsykiatrins verksamheter för att kunna bemöta 
och hantera brukare med missbruksproblematik.  

3.2 Samverkan 

3.2.1 Samverkan internt 
I samband med tillsynen som genomfördes under 2017 av IVO konstaterades att 
samverkan fortsatt är ett förbättringsområde. Hälften av de åtta kommunerna som 
granskats konstaterade själva att de hade brister i den interna eller externa samverkan 
trots att det finns samverkansavtal mellan kommun och region. 
Inom Härnösands kommun upplevs samverkan mellan myndighetssidan inom 
socialförvaltningen och bland annat skolan fungera bra. Fältarbetarna uppges vara ute 
och arbeta med tidiga insatser och kan därigenom signalera båda parter om individer 
och grupperingar som är på gång och eventuellt kan bli aktuella inom 
socialförvaltningens verksamheter. Samtidigt uppfattas det finnas ett bra samlat grepp 
om familjer och individer tack vare att utförarna finns under Barn- och familjeenheten. 
Däremot uppges det finnas ett förbättringsområde i samverkan mellan omsorg om 
funktionshindrade och skolan där bland annat samverkan med IFO kan förbättras och 
stärkas kring barnärenden. Ofta uppstår en problematik kring sekretessen i dessa 
ärenden vilket försvårar arbetet.  
Vidare uppfattas det finnas ett stort glapp mellan LSS- och socialpsykiatrins 
verksamheter och IFO där samverkan inte upplevs ske naturligt då det inte finns några 
tydliga riktlinjer kring hur samverkan ska ske kring individer i specifika fall där både 
myndighetssidan och verkställighetssidan behöver kopplas samman. Samarbetet med 
arbete- och integrationsverksamheten anges fungera bra och det sker regelbundna 
träffar mellan enhetschefer inom omsorg om funktionshinder och 
Arbetsmarknadskonsulenter.  
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Det framkom vid intervjuerna att arbete- och integration har ett bra samarbete med 
socialförvaltningen samt att det sker regelbundna träffar med bl.a. fältassistenter. 
Träffarna med fältassistenterna sker spontant och omfattar mycket förebyggande 
arbete i syfte att stämma av och utröna trender i samhället. Inom den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen förekommer ofta individer som tidigare haft 
missbruksproblematik och det finns en regelbunden kommunikation med öppenvården 
kring dessa individer. Detta för att aktivt kunna arbeta kring enskilda individer och 
kunna stötta dessa i sitt eget arbete att bli drogfri. Vid misstanke om droganvändning 
vidtas åtgärder och det kan eventuellt bli aktuellt att pausa eller avsluta insatser. 
Det sker även samverkansträffar mellan arbetsmarknadskonsulenter, enhetschef på 
arbetslivsinriktad rehabilitering samt enhetschefer och handläggare på enheten för 
omsorg om funktionshindrade. Utöver det finns även en samverkan kring jobbsatsning 
där personal inom arbetslivsinriktad rehabilitering träffar enhetschef och 
socialsekreterare från ekonomiskt bistånd i syfte att bedöma vilka klienter som kan 
prioriteras för subventionerade anställningar. Detta kan även innefatta klienter med 
tidigare missbruksproblematik.  

3.2.2 Samverkan externt 
Samarbetet mellan LSS- och socialpsykiatrins verksamheter och frivilligorganisationer 
samt näringsliv upplevs av de intervjuade fungera bra där det finns en hög grad av 
företagsplatser. Detta anses vara väldigt värdefullt för individerna och där det även 
förekommer att dessa har missbruksproblem. Platserna har bl.a. skrivits in som ett 
socialt villkor i upphandlingarna med företagen14. Inom den öppna verksamheten finns 
två personer som ansvarar för brukarna om det skulle uppstå problem.  
Inom Västernorrlands södra del återfinns en lokal samverkansgrupp (LSG) kring 
missbruks- och beroendevården. Inom denna grupp återfinns chefer från Sundsvalls 
kommun, Härnösands kommun, Timrå kommun, Ånge kommun samt representant för 
Laro- mottagningen15 och psykiatriska mottagningen på Sundsvalls sjukhus. Gruppen 
träffas regelbundet och ska enligt den övergripande överenskommelsen mellan 
kommuner och regioner bidra till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
huvudmännen samt att lokala rutiner ska utarbetas. 
Vid intervjuerna framkom att arbetet i den lokala samverkansgruppen kan förbättras. 
Bland annat har det pågått en satsning gällande omhändertagande av berusade 
personer där det arbetades fram ett underlag för att inrätta en beroendemottagning. 
Utöver detta har det pratats om en gemensam tillnyktringsenhet. Det kunde dock 
konstateras att det inte skett några framsteg kring detta då regionen inte upplevs 
prioritera området samt att de inte besitter resurser för att vidta nödvändiga åtgärder. 
Tanken är att det inom gruppen ska hittas samarbeten mellan kommunerna och 
regionen men det upplevs inte finnas någon återkoppling från regionledningen.  

                                                
14 Sociala villkor vid upphandlingar kan exempelvis innebära att den upphandlande organisationen ställer 
krav på den vinnande leverantören att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till 
sysselsättning, eller att bidra till ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. 
15 Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opioidberoende. 
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Det finns även en överenskommelse om samverkan16 kring missbruks- och 
beroendevården mellan kommunerna och regionen i Västernorrland. Syftet med 
samverkan är bland annat att förtydliga det egna och det gemensamma ansvar som 
huvudmännen har enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt att 
utveckla övergripande samarbetsformer kring missbruk- och beroendevård i 
Västernorrlands län. Vidare framgår det bl.a. att huvudmännen ska bidra med 
kompletterande resurser till individer i behov av stöd och ska utgå ifrån de nationella 
riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. Det framgår även att hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten gemensamt har ett ansvar för personer med samsjuklighet samt att 
behandlingen ska vara samordnad och samtidig efter den första akuta insatsen. Där 
behov uppstår att samordna insatserna ska en samordnad individuell plan (SIP) 
upprättas. Huvudmännen ska i ett tidigt skede inleda ett samarbete för att om möjligt 
undvika tvångsåtgärder och glapp i vårdkedjan. Därför har det upprättats en 
länsgemensam samverkan vid LVM17. Den länsgemensamma samverkan omfattar 
kommunerna inom Västernorrland, polisen samt Region Västernorrland. Kommunen 
har även upprättat en rutin för intern samordning i enskilda ärenden inom 
socialförvaltningen18.  
Enligt de intervjuade finns det stora problem i att få till samordnade och samtidiga 
insatser kring individer med samsjuklighet där regionen hävdar att socialtjänsten först 
måste ta hand om missbruket. Detta innebär i sin tur att individerna hamnar mellan 
stolarna då verksamheterna inte kan bedriva de insatserna som krävs samtidigt som 
ofta den psykiska ohälsan lett till så kallad självmedicinering.  
Vidare konstateras att samarbetet mellan socialförvaltningen och regionen är 
personbunden och det uppges finnas förbättringsområden samtidigt som regionen 
upplevs vara medvetna om problematiken och öppna med att de inte har resurserna att 
bedriva ett tillräckligt samarbete kring individerna tillsammans med socialtjänsten.  
Enligt intervjuerna fungerar samarbetet med vårdcentralerna bra där möten hålls varje 
kvartal för att informera varandra om lägesbilden. Även samarbetet med polisen 
upplevs fungera bra.  

3.2.3 Bedömning 
Enligt de intervjuade upplevs det finnas en god samverkan med bl.a. skolan och 
myndighetssidan samt mellan socialförvaltningen och arbete och integration. 
Däremot uppges det finnas svårigheter i samverkan mellan LSS- och socialpsykiatrins 
verksamheter och IFO på grund av avsaknad av rutiner och riktlinjer kring samverkan 
mellan dessa ska ske i de fall där båda behöver kopplas samman.  
Vi ser positivt på samarbetet mellan LSS- och socialpsykiatrins verksamheter och 
frivilligorganisationer, näringsliv samt kommunens arbete- och integrationsenhet.  
Samarbetet mellan socialförvaltningen i kommunen och regionen i Västernorrland 
fungera relativt bra dock framhålls det att samarbetet är personbundet, vilket medför att 

                                                
16 Landstinget Västernorrland, 2017-10-09 
17 SFS: 1988:870, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
18 Socialförvaltningen, 2017-04-11 
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samarbetet är oerhört sårbart. Vi bedömer att samverkan med regionen behöver ses 
över.   
Vi kan dock konstatera att det finns en viss problematik kring samverkan mellan 
kommunen och regionen. Både vad gäller den lokala samverkansgruppen samt 
samverkan kring missbruks- och beroendevården. Trots upprättade överenskommelser 
kring samverkan mellan kommunerna och regionen i Västernorrland finns det stor 
problematik kring att upprätta samordnade och samtidiga insatser kring individer med 
samsjuklighet. Detta då regionen ofta hävdar att det är socialtjänstens ansvar att få 
individen fri från sitt missbruk innan insatser från regionen kan kopplas in.  

3.3 Uppföljning 
Enligt enhetschefen för IFO följs ett årshjul där det bl.a. sker uppföljning varje tertial 
som presenteras inför nämnden. I redovisningen presenteras antal aktualiseringar19, 
dess orsaker samt av vem aktualiseringen är genomförd, antal placerade personer 
samt pågående placeringar. Utöver det sker en löpande uppföljning med handläggare 
där det bl.a. redovisas aktuell status för de individer som är på behandling Det 
genomförs även uppföljningar i IT-systemet Netigate där insatser läggs in i 
uppföljningssystemet. Uppföljningar på individnivå sker i stor omfattning gällande 
placeringar samt att det fortlöpande sker planerade uppföljningar för de klienter som 
beviljats öppenvård. Samtidigt framkom det i intervjuerna att det är ett stort fokus i 
nämnden på kostnader och därigenom glöms ofta resultatet bort i såväl nämndens 
planerings- som uppföljningsarbete. Det framkom även att det skulle behövas en mer 
systematisk uppföljning på samtliga nivåer med fokus på individnivå för att kunna följa 
upp verksamheten på ett bättre sätt.  
Som tidigare nämnt genomförs ASI utredningar i väldigt liten omfattning av 
socialsekreterarna. Enligt socialstyrelsen20 finns två olika varianter av ASI-intervjun där 
den första är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och 
resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Den andra delen omfattar 
uppföljning av klienter med missbruks- och beroendeproblem och används för att 
stämma av personens situation och hjälpbehov samt för uppföljning av insatser. ASI-
intervjun kan även användas för systematisk uppföljning av klientgruppers behov och 
förändring samtidigt som klientuppgifterna kan sammanställas och bilda ett underlag 
för planering och utveckling av insatser. 
Enligt intervjuerna med omsorg om funktionshindrade framkommer att det finns 
problematik att genomföra uppföljningar av SIP inom socialpsykiatrins verksamheter. 
Detta på grund av att det är många inblandade samt att det inte bokas in uppföljningar i 
samband med upprättandet av SIP. Sedan en tid tillbaka har en rehabkonsulent inom 
socialpsykiatrin anställts för att samordna professionerna i samband med SIP vilket 
medfört att arbetet kring SIP:arna har blivit betydligt bättre.  

                                                
19 Aktivitet där ansökan/begärna från enskild, anmälan eller information på annat sätt initierar processen 
hos nämnden 
20 Socialstyrelsen, ASI-manualen, 2017-01-01 
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3.3.1 Bedömning 
Det sker uppföljning om än en begränsad sådan av verksamheten. I enlighet med det 
som framkom vid intervjuerna bedömer vi att en systematisk uppföljning behöver 
komma till stånd och kan exempelvis ske genom att använda sig av ASI-uppföljning. 
Detta för att kunna utvärdera, följa upp och säkerställa att insatserna som bedrivs är 
ändamålsenliga och effektiva. Uppföljningen bör ha ett individfokus för att kunna 
säkerställa att insatserna i slutändan leder till nytta för den enskilde d.v.s. att denne får 
rätt stöd och hjälp de är berättigade till. Dessa individuppföljningar aggregeras sedan 
till verksamhetsnivå för att kunna utgöra underlag för planering och utveckling av 
insatser. 
Vi noterar att det finns problem vid uppföljningsmomenten av den samordnade 
individuella planen. Vi bedömer att en tid för uppföljning av den individuella planen bör 
fastslås i samband med upprättandet av planen.  
Detta för att säkerställa att en uppföljning blir av och att tid avsätts för att kunna följa 
upp och säkerställa att individens behov tillgodoses.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns rutiner för 
arbetet kring vuxna med missbruksproblem. Däremot behöver arbetsmetodiken 
utvecklas för att kunna bedriva ett adekvat uppföljningsarbete samt att samverkan 
internt och externt behöver utvecklas och säkerställas.  
 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

— följa upp och säkerställa arbetet med kvalitetsledningssystemet, se avsnitt 3.1.1 
— säkerställa att en standardiserad utredningsmetodik används i 

utredningsförfarandet, se avsnitt 3.1.1 
— upprätta rutiner och riktlinjer i den interna samverkan, se avsnitt 3.2.1 
— se över och utveckla samverkan med regionen för att få en fungerande verksamhet, 

se avsnitt 3.2.1 
— upprätta en systematisk uppföljning av verksamheterna, se avsnitt 3.3.1 
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