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Yttrande över revisionsrapport "Granskning av
vård, omsorg och stöd för personer med
missbruks- och beroendeproblematik"
Beslut
Socialnämnden beslutar
1. överlämna yttrande daterat den 20 april 2016 till kommunens
revisorer som svar från socialnämnden.
2. paragrafen justeras omedelbart.
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Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland, i samarbete med
kommunernas revisorer, genomfört en granskning av vård, omsorg och
stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Den rapport
som berör Varberg har lämnats till kommunens revisorer, och de har
överlämnat revisionsrapporten till socialnämnden för yttrande.
Revisionsrapporten granskar om Region Halland och kommunerna har
säkerställt att vård, omsorg och stöd fungerar på ett tillfredsställande sätt
genom inrättade ändamålsenliga arbetsformer, samverkansformer samt
rutiner för informationsöverföring. Enligt granskningen sker detta till vissa
delar men den visar också att det finns ett flertal förbättringsområden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbets- och planeringsutskotts protokoll den 16 maj 2016,
§ 87
Socialförvaltningens beslutsförslag den 20 april 2016
Revisionsrapport "Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med
missbruks- och beroendeproblematik"
Yttrande över Revisionsrapport - "Granskning av vård, omsorg och stöd för
personer med missbruks- och beroendeproblematik, 20 april 2016

Övervägande
Förvaltningen har tagit fram förslag till yttrande att överlämna till
kommunens revisorer. Mycket av det som beskrivs i revisionsrapporten är
redan uppmärksammat och på gång att genomföras. Arbete pågår med att
genomföra en ny regional vårdkedja inom området missbruk och beroende.
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Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Varbergs kommuns revisorer
Kommunstyrelsen
Handläggaren

Utdragsbestyrkande

Datum

Yttrande
2016-04-20
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Varbergs kommuns
revisorer

Förvaltningsledningsstaben
Lena Brosché, 0340-889 06

Yttrande över Revisionsrapport - "Granskning av
vård, omsorg och stöd för personer med
missbruks- och beroendeproblematik”
Beskrivning av ärendet
PWC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland, i samarbete med
kommunernas revisorer, genomfört en granskning av vård, omsorg och stöd för
personer med missbruks- och beroendeproblematik. Den rapport som berör
Varberg har lämnats till kommunens revisorer, och de har överlämnat
revisionsrapporten till socialnämnden för yttrande.

Övervägande
Revisionsrapporten granskar om Regions Halland och kommunerna har
säkerställt att vård, omsorg och stöd fungerar på ett tillfredsställande sätt
genom inrättade ändamålsenliga arbetsformer, samverkansformer samt rutiner
för informationsöverföring. Enligt granskningen sker detta till vissa delar men
den visar också att det finns ett flertal förbättringsområden.
Under rubriken Ändamålsenlig styrning framförs att nämndens styrning kan
utvecklas ytterligare genom att särskilda mål för missbruksverksamheten
utarbetas. Sedan denna granskning påbörjades har socialnämnden fastställt mål
för verksamheten, som kommer att följas upp.
För Ändamålsenliga arbetsformer rekommenderas att rutiner för beställning av
internuppdrag tas fram. Förvaltningen måste arbeta med
beställare/utföraruppdrag i relation till utvecklingen av den nya samarbetsform
som beslutats för det fortsatta samarbetet mellan regionen och kommunerna.
Det betyder att kommunens interna arbetssätt kan komma att påverkas och
behöva ändras för att arbetet i regionsamverkan ska bli så effektiv som möjligt.
Under rubriken Ansvarsfördelning och information beskrivs att den
länsövergripande överenskommelsen inte följs i alla delar. Under den tid
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granskningen genomförts har den länsövergripande överenskommelsen
reviderats (2015), och den regionala överenskommelsen har ännu inte brutits
ner till en lokal sådan, och därför inte kunnat verkställas. Orsak till detta är bl.a.
att regionen inte haft möjlighet att möta upp pga. organisationsöversyn av
psykiatrin. Arbetet med få till stånd lokala överenskommelser kommer dock att
påbörjas så snart regionen meddelat vilka funktioner som ska delta i arbetet.
Utredningen tar även upp arbetet med SIP (samordnad individuell vårdplan).
Kommunen kallar till möten kring dessa planer men även här har det varit svårt
för regionen att möte upp med ”rätt” deltagare.
När det gäller kostnadsfördelning är det ett utvecklingsområde som inte
prioriterats då det hittills endast rört sig om enstaka ärenden.
Inom Samverkansformer tar utredningen upp arbetet med samordningsgrupp,
samverkan och samarbetsformer. Samtliga områden är viktiga, och arbete pågår
för att det ska fungera på bästa sätt. Precis som tidigare angivits i texten, är en
del i att detta inte fungerar fullt ut ännu, den översyn som regionen arbetet med
för att utforma sin organisation. Dessa områden kommer att finnas med i den
lokala överenskommelse som ska beslutas.
Avslutningsvis vill förvaltningen framföra att mycket av det som beskrivs i
revisionsrapporten redan är uppmärksammat och på gång att genomföras.
Revisionen och resultat kommer, som beskrivits ovan, mitt i arbetet med att
genomföra en ny regional vårdkedja inom området missbruk och beroende.
Lokala överenskommelser kommer därtill att formas mellan region Halland och
kommunerna utifrån den reviderade länsövergripande överenskommelsen.
Denna är en tydligare plattform än den tidigare överenskommelsen för det
fortsatta arbetet.

Erland Linjer
Ordförande socialnämnden

Håkan Strömberg
Förvaltningschef

