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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat vård, 
omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Granskningen 
ingår i en samgranskning mellan Region Halland och kommunerna i Halland, som syftar till 
att bedöma om Region Halland och kommunerna har säkerställt att vård, omsorg och stöd 
fungerar på ett tillfredsställande sätt genom att inrätta ändamålsenliga arbetsformer, 
samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring. Resultatet redovisas i en 
gemensam rapport. Denna delrapport beskriver vad som framkommit i granskningen av 
missbruksvården i Hylte kommun. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån syftet och grunderna för ansvarsprövning vad gäller 
Hylte kommun är att arbets- och näringslivsnämnden behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av missbruksvården. 
 
Vi har bl.a. gjort följande iakttagelser:  
 
 På övergripande nivå finns det en överenskommelse som är ändamålsenlig och aktuell. 

Överenskommelsen bedöms dock inte vara fullt ut implementerad. Det finns inte lokala 
rutiner för samordning av huvudmännens verksamheter i Hylte kommun  

 Det finns en tjänstegaranti avseende missbruksvården, men i övrigt inga av arbets- och 
näringslivsnämnden fastställda målsättningar. 

 Det finns skriftliga rutiner för socialtjänstens arbete. Arbets- och näringslivsnämnden 
måste dock säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå så att de utredningsmetoder 
m.m. som fastställs i rutinerna kan användas. 

 Arbets- och näringslivsnämnden har en svagt utvecklad uppföljning av missbruksvården. 
Följsamheten till rutiner kontrolleras inom ramen för nämndens interna kontroll vilket är 
positivt. 

 Det har hittills inte skett någon systematisk uppföljning av samverkan som arbets- och 
näringslivsnämnden tagit del av. 

 Det finns inte i Hylte kommun en lokal samordningsgrupp som arbetar i enlighet med de 
regionala riktlinjerna. 

 
Vi rekommenderar arbets- och näringslivsnämnden att: 
 
 Tillse att lokala rutiner för samordning av huvudmännens verksamheter samt en lokal 

samordningsgrupp utvecklas i enlighet med den regionala överenskommelsen 
 Utveckla systematisk uppföljning av resultat på individ- och verksamhetsnivå som kan 

ligga till grund för verksamhetsförändringar. 
 Utveckla uppföljningen av samverkan. Metoder bör utarbetas för att följa upp om och hur 

regionala och lokala överenskommelser följs. 
 Säkerställa att personer som får insatser från såväl kommun som region erbjuds att göra 

en samordnad individuell plan (SIP). 
 Säkerställa att samarbetet med Familjecentralen stärks.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och syfte 
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att förebygga missbruk och att erbjuda 
vård och behandling. Landstingen ska erbjuda god och säker hälso- och sjukvård. Arbetet 
med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt minska och lindra 
lidande ska ske på lika villkor och för hela befolkningen.  
 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård gäller medicinska och 
sociala insatser som ges inom kommunernas socialtjänst och landstingens beroendevård. 
De ger rekommendationer om åtgärder inom vården, målgrupp samt dokumenterad effekt. 
Här framhålls även användning av bedömningsinstrument för att avgöra val av insats, 
behandlingsplanering och uppföljning samt att behandling av personer med både missbruk 
och annan, främst psykiatrisk sjuklighet, bör samordnas.  
 
I propositionen ”God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården” 
(prop. 2012/13:77) föreslog regeringen att det i hälso- och sjukvårdslagen och i 
socialtjänstlagen skulle införas bestämmelser om att kommuner och landsting ska ingå 
överenskommelser om ett samarbete med varandra i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Den 
1 juli 2013 trädde lagen i kraft, och infördes i hälso-och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. 
Lagens syfte är att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose 
behovet av vård, stöd och behandling för målgruppen. 
 
Syftet med samgranskningen är att bedöma om Region Halland och kommunerna har 
inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för 
informationsöverföring i syfte att tillgodose behov av vård, omsorg och stöd för personer med 
missbruksproblem. Granskningen utgår från huvudmännens respektive uppdrag och ansvar 
samt styrning, uppföljning och samverkan. Vidare granskas risk för brister i kommunikation 
som kan påverka patient/klientsäkerheten negativt, såväl mellan som inom huvudmännen. 
Detta omfattar också att analysera att gränssnitt/ansvarsgränser är tydliga mellan regionen 
och kommunerna. Resultatet redovisas i en gemensam rapport. Denna delrapport beskriver 
vad som framkommit i granskningen av missbruksvården i Hylte kommun. 

2.2. Revisionsfrågor  
Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras är om Region Halland och kommunerna 
har säkerställt att vård, omsorg och stöd fungerar på ett tillfredsställande sätt genom att 
inrätta ändamålsenliga arbetsformer, samverkansformer samt rutiner för 
informationsöverföring.  
 
Den övergripande revisionsfrågan ska besvaras med följande underliggande revisionsfrågor: 
 

 Sker en ändamålsenlig styrning genom avtal och överenskommelser mellan Region 
Halland och berörda kommuner? 

 Finns det en ändamålsenlig styrning genom riktlinjer, instruktioner och direktiv inom 
Hylte kommun? 

 Vilken uppföljning sker inom området och på olika nivåer samt hur kommuniceras 
resultatet av uppföljningen?  

 Hur säkerställs informationsflödet och kommunikationen inom och mellan 
huvudmännen?  
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2.3. Revisionskriterier 
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

 Hälso- och sjukvårdslagen 
 Socialtjänstlagen 
 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården, publicerade av 

Socialstyrelsens 2007, uppdatering publicerad 2014 
 Länsövergripande överenskommelse mellan Region Halland och de sex 

kommunerna i länet, 2015 
 

2.4. Genomförande  
Samgranskningen avser alla verksamhetsformer inom vård, omsorg och stöd för vuxna 
personer (över 18 år) med missbruks- och beroendeproblem som förekommer inom regionen 
och de deltagande kommunerna. Detta omfattar inte det stöd som erbjuds inom kommunal 
verksamhet i form av s.k. serviceinsatser eller förebyggande insatser. En webbenkät har 
lämnats ut till utvalda befattningar/personer i berörda verksamheter samt i alla medverkande 
kommuner för att få underlag inför intervjuer men också för att förankra granskningens 
genomförande. Styrdokument, instruktioner och direktiv samt formerna och innehåll i 
informationsöverföringen har granskats och analyseras.  
 
I Hylte kommun har tjänstemän intervjuats avseende bl.a. aktuella styrdokument, 
målsättningar och former för uppföljning inom området. Vidare har ärendegranskning skett av 
tio akter. Fokus har varit på bedömningar av enskildas behov av vård och stöd, beslut samt 
uppföljningar i de enskilda ärendena. Granskningen omfattar också om respektive 
huvudmans kompetens kommer den enskilde till del, förekomst av gemensam vårdplanering 
samt tydlighet i ansvarsgränser mellan huvudmännen i de enskilda ärendena.   
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3. Resultat 

3.1. Ändamålsenlig styrning 

3.1.1. Styrning av samverkan 

På regional nivå finns följande styrdokument från 2015: ”Regional överenskommelse om 
samverkan. Insatser till vuxna och ungdomar med riskbruk/missbruk/beroendeproblem och 
deras närstående.” Syftet med överenskommelsen är att med utgångspunkt i gällande 
regelverk tygliggöra respektive huvudmans ansvarsområde. Överenskommelsen innehåller 
bl.a. mål, utgångspunkter, ansvarsfördelning och beskrivning samt mall för samordnad 
individuell plan. Länsöverenskommelsen preciserar att det ska finnas rutiner för samlat 
ansvarstagande när insatser behövs från flera aktörer samt att evidensbaserade vård- och 
behandlingsinsatser ska erbjudas. Vård och stöd ska samordnas mellan huvudmännen för 
att skapa helhetssyn, kontinuitet och effektiva insatser.  
 
I överenskommelsen beskrivs den regionala stödstrukturen för samverkan. Det finns en 
strategisk grupp som har ett övergripande ansvar för gemensam utveckling i länet inom 
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Det finns vidare en taktisk grupp för 
missbruk och beroende som ansvarar för länsgemensamt utvecklingsarbete kring vård och 
behandling av personer med missbruks- och beroendeproblem. I den strategiska och 
taktiska gruppen finns representanter för respektive kommun och Region Halland. Från Hylte 
kommun ingår arbets- och näringslivschefen i den strategiska gruppen och enhetschefen för 
arbetsmarknadsenheten i den taktiska gruppen.  

I länsöverenskommelsen fastställs att det är den regionala stödstrukturen som ansvarar för 
att samverkan enligt överenskommelsen följs på regional nivå och att det årligen görs en 
gemensam utvärdering av vad som fungerar i samverkan och vad som behöver utvecklas.  

Enligt styrdokumentet ska lokala rutiner för samordning av huvudmännens verksamhet 
utvecklas inom respektive kommun. Några sådana lokala rutiner finns inte i Hylte kommun. 

3.1.2. Arbets- och näringslivsnämndens styrning och uppföljning 

I Hylte kommun fullgör arbets- och näringslivsnämnden enligt reglementet1 kommunens 
uppgifter för vuxna från och med 20 år enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Häri avses 
IFO:s vuxenverksamhet, försörjningsstöd samt åtgärder enligt Lagen om vård av 
missbrukare (SFS 1988:870).  
 
Det finns en tjänstegaranti avseende missbruksvård, och i arbets- och näringslivsnämndens  
delårsbokslut 2015 (efter sex månaders utfall) redovisas följande måluppfyllelse:   
 
Delmål Målnivå enligt budget 2015 Kommentar 

Du som söker hjälp för ditt missbruk 

erbjuds träff med en handläggare inom 

fem arbetsdagar 

Avvikelsen från åtagandet får vara 

högst 5 %, mäts genom 

avvikelserapport 

Avvikelsen är 0 %  

 

                                                
1 Reglemente för arbets- och näringslivsnämnden, antaget av KF 2006-12-19/§99, senast reviderat 
2011-11-17/§82. 
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I övrigt har arbets- och näringslivsnämnden inte antagit några mål för missbruksvården. På 
förvaltningsnivå finns det skriftliga rutiner avseende missbruksvård. Av rutinerna framgår att 
vård på hemmaplan i första hand ska ha prövats innan vård på behandlingshem erbjuds den 
sökande. Alternativt görs en bedömning tidigt att tyngden i sökandens missbruk inte kan 
klaras av på hemmaplan. 
 
I arbets- och näringslivsnämndens internkontrollplaner 2014 och 2015 ingår kontroll av att 
serviceåtaganden, rutiner och riktlinjer vid ansökan om vård följs. Kontrollmetoden är 
aktgranskning, Enhetschefen genomför två gånger per år stickprov av akter.  Uppföljningen 
2014 visade att rutinerna följs. Resultatet redovisas årligen för arbets- och 
näringslivsnämnden.  
 
Det sker ingen övrig uppföljning av missbruksvården. Nyckeltal utöver antalet placerade 
redovisas ej. Enligt intervjuade finns det ett pågående arbete i kommunen med att utveckla 
målstyrning och nyckeltal. 

3.1.3. Kommunens kostnader 

Budgeten för institutionsvård för vuxna uppgår 2015 till 1 350 tkr, och prognosen för helåret 
uppgick vid delårsbokslutet till 1 800 tkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 450 
tkr. Efter första halvåret 2015 fanns det två placeringar enligt Lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall (LVM), en avslutad och en pågående. Vidare fanns det ett par frivilliga placeringar. 
Vid arbets- och näringslivsnämndens uppföljning per augusti 2015 kvarstod prognosen om 
ett underskott på 450 tkr.  

Nedanstående jämförelse visar kostnad per invånare för missbruksvården 2012-2014 för 
respektive kommun i Hallands län, genomsnittet för kommunerna i Hallands län (valda 
kommuner) samt genomsnittet för riket (alla kommuner). Uppgifterna har hämtats från 
kommun- och landstingsdatabasen Kolada. 

 

Hylte kommun har en kostnad per invånare som understiger genomsnittet i länet och riket. 
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3.1.4. Bedömning  

Det finns en ändamålsenlig och aktuell regional överenskommelse om samverkan och en 
regional stödstruktur för samverkan. Det är en brist att det saknas lokala rutiner för 
samordning av huvudmännens verksamhet i Hylte kommun. 

Arbets- och näringslivsnämndens styrning och uppföljning av missbruksvården är svagt 
utvecklad. Det är dock positivt att följsamheten till serviceåtagande, riktlinjer och rutiner 
kontrolleras inom ramen för det interna kontrollarbetet.   

 

3.2. Ändamålsenliga arbetsformer 

3.2.1. Arbetsformer inom kommunen 

Arbets- och näringslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsenheten som bl.a. arbetar med 
omsorg och behandling vid missbruk. För att få en bättre och tydligare struktur har en 
omorganisation gjorts inför 2015, som innebär att det som tidigare var en 
utvecklingsledartjänst nu är en enhetschefstjänst och att en av de befintliga 
socialsekreterarna har blivit 1:e socialsekreterare.  
 
Det finns en handläggare och en beroendepedagog som arbetar med missbruksfrågor. 
Ärendemängden uppgår till cirka 100 per år och det handlar mest om alkoholmissbruk och 
missbruk i kombination med psykisk funktionsnedsättning. Antal placeringar enligt LVM 
uppgår till mellan 0 och 3 per år. Cirka tre ärenden per år avser substitutionsbehandling vid 
opiatmissbruk. Intervjuade uppger att det sker en ökning av nya ärenden främst genom att 
anhöriga hör av sig. Det finns med nuvarande bemanning inget utrymme för att bedriva 
uppsökande arbete. 
 
Handläggaren utreder och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om vård 
av missbrukare i särskilda fall (LVM). Av de skriftliga rutinerna för arbetet framgår att den 
standardiserade utredningsmetoden ASI (Addiction Severity Index) ska användas. 
Handläggaren är dock ny på tjänsten och har vid granskningstillfället ännu inte gått utbildning 
i ASI. Vuxna med alkohol-, bland- eller narkotikamissbruk kan också vända sig direkt till 
beroendepedagogen för samtal vid 1-2 tillfällen innan möte sker med handläggaren. Därefter 
kan personen göra en ansökan som utreds av handläggaren. Om utredningen visar på 
behov av kontakt med beroendepedagogen beviljas i regel en insats under tre månaders tid 
med en avstämning efter halva tiden och sedan ett avslutande/uppföljande samtal. 
Behandlingspedagogen använder screeninginstrumenten Audit och Dudit, som mäter 
förekomst och grad av alkohol- respektive drogmissbruk och erbjuder stödjande och 
motiverande samtal.  

Vid arbetsmarknadsenheten kan även insatser i form av boendestöd, boendesamordnare 
och sysselsättning erbjudas. I övrigt köper kommunen insatser. Öppenvård köps t.ex. av 
Halmstads kommun i mån av plats. Samarbete sker med vårdcentralen i Hyltebruk, som har 
en anställd alkoholsjuksköterska som bistår med medicinering, provtagning och samtal. 
Samarbete sker också med psykiatriska öppenmottagningen i Hyltebruk som tillgodoser 
behov av medicinering och samtal. Vilka insatser som kan tillhandhållas av hälso- och 
sjukvården beskrivs i socialtjänstens rutiner för missbruk. Vidare finns aktuella 
kontaktuppgifter i rutinerna. 
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För varje person som är aktuell ska det finnas en individuell behandlingsplan, som upprättas 
utifrån klientens enskilda behov i samråd mellan handläggaren och klient. Planen ska 
innehålla kort- och långsiktiga mål som följs upp regelbundet. Aktgranskningen visar att det 
finns individuella behandlingsplaner och att det är preciserat i planen när uppföljning ska ske. 
Uppföljning sker endast på individnivå och intervjuade uppger att det inte alltid hinns med 
inom fastställd tid. En brukarundersökning kommer att genomföras med frågor som SKL tagit 
fram som mäter individernas upplevelse av vården. Det blir den första brukarundersökningen 
som genomförs för målgruppen i kommunen. Det finns inga brukarorganisationer i Hylte 
kommun att samverka med på lokal nivå. 

Enligt riktlinjerna skall familjecentralen kopplas inom in om det finns barn i familjen, och ett 
gemensamt hembesök ska göras vid behov. Vid intervjuer framkommer att samarbete sker 
med familjecentralen men att det behöver utvecklas.  

När Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård gavs ut 2007 
gjordes utbildningsinsatser i länet. De har gett effekt bl.a. på så sätt att enheten är noga med 
att behandlingar ska vara evidensbaserade när behandlingshem väljs. Regionala 
utbildningar erbjuds, så som nationell baskurs, MI och ASI. Det saknas regionalt forum för 
handläggare, vilket intervjuade ser som önskvärt då det är svårt att vara ensam handläggare 
i en liten kommun. Intervjuade uppger att det är svårt för enheten att rekrytera 
socialsekreterare med erfarenhet. Det har varit en viss omsättning på tjänsten som 
handläggare. Hylte beskrivs som en kommun som anställer och lär upp nyutexaminerade 
socionomer, men som efter ett par år förlorar upplärda socionomer till större kommuner med 
högre löneläge.   

3.2.2.   Bedömning  

Det finns skriftliga rutiner för arbetet vilket är positivt. Arbets- och näringslivsnämnden måste 
säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå så att de utredningsmetoder m.m. som fastställs 
i rutinerna kan användas. Systematisk uppföljning av resultat på individ- och 
verksamhetsnivå bör utvecklas och ligga till grund för verksamhetsförändringar.  
 
Vi vill också påtala Socialtjänstlagens bestämmelse om att nämnden ska arbete för att 
förebygga och motverka missbruk av beroendeframkallade medel, bland annat genom 
information och uppsökande verksamhet2. 
 

3.3. Ansvarsfördelning  
Enligt den regionala överenskommelsen ska rutiner utvecklas för samordning av 
huvudmännens verksamhet inom respektive kommun. Det finns inte några skriftliga lokala 
samverkansrutiner med vårdcentralen eller öppenpsykiatriska mottagningen i Hyltebruk. 
Skriftliga rutiner finns för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning, men 
enligt intervjuade behövs det även specifika riktlinjer som avser samverkan kring personer 
med missbruks- och beroendeproblematik. Dock är de intervjuades uppfattning att 
samverkan i praktiken fungerar väl med Region Hallands enheter som är belägna i 
kommunen. 

Samarbetet fungerar enligt de intervjuade generellt sämst med PIVA (psykiatriska 
intagnings- och vårdavdelningen vid länssjukhuset i Halmstad).  Ett återkommande problem 
är att personer skrivs ut innan kommunen har hunnit förbereda någon insats. Det kan 
                                                
2 Socialtjänstlagen 3 kap 7 § 
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exempelvis vara svårt att med kort varsel hitta en plats på ett behandlingshem. Vid 
samsjuklighet uppstår frågan när psykiatrin ska göra sin del. Enligt de intervjuade vill 
psykiatrin gärna att personen är nykter först. Det uppges vara svårt att få till samtidiga 
insatser. Vidare uppfattar de kommunala företrädarna att avståndet mellan vårdcentral och 
specialistpsykiatri är långt. 

Det finns bland de intervjuade en upplevelse av att psykiatrin gör LVM-anmälan istället för att 
använda LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Det kan i så fall innebära risk för att 
personer inte får rätt vård. De kommunala företrädarna kan i sådana situationer uppleva att 
psykiatrin frånskriver sig sitt ansvar.  

Ytterligare ett bekymmer är att PIVA släpper iväg personer som har fått beslut om 
omhändertagande enligt LVM. Personer som avviker inför transport till behandlingshem 
riskerar att fara illa. Detta har enligt de intervjuade varit uppe för diskussion i den taktiska 
gruppen.   

Intervjuade menar att socialtjänsten och PIVA ibland har en övertro på varandras förmåga. 
Det finns svåra långvariga fall där alla går bet och det påverkar samverkan negativt. Parterna 
behöver ha rätt förväntningar på varandra, ett bättre bemötande och mer ödmjukhet. 
Samarbetet beskrivs vara personbundet, då det fungerar bra med viss personal men sämre 
med andra. 

Det är ovanligt att överenskommelse nås om delade kostnader mellan huvudmännen vid 
placering. Det blir allt som oftast så att kommunen betalar då missbruket anses vara det 
största bekymret.  

Intervjuade uppger att SIP (samordnad individuell plan) görs men inte i tillräcklig 
utsträckning. Det finns en mall för SIP som ingår som bilaga till den regionala 
överenskommelsen. I kommunen har det tidigare funnits en vikarierande handläggare som 
inte kände till blanketten och som därför enligt uppgift har gjort en egen dokumentation av 
genomförda SIP. I de akter som granskats finns det inte några dokumenterade samordnade 
individuella planer trots att personerna har fått insatser av såväl kommun som region. 
Gemensam planering mellan region och kommun görs sålunda i liten omfattning.  

3.3.1. Bedömning  

Den regionala överenskommelsen om samverkan bedöms inte vara fullt ut implementerad. I 
överenskommelsen fastställs bl.a. att behandling vid samsjukslighet ska ges för både den 
psykiatriska och missbruks/beroendeproblematiken samtidigt. Region Halland och 
kommunerna har ett gemensamt ansvar för att personer med samsjuklighet får vård och 
behandling. Valet av behandling ska dokumenteras i en SIP. Samordnad individuell plan är 
lagstadgad sedan 2010 enligt socialtjänstlagen (2 kap § 7) och hälso- och sjukvårdslagen (3 
f §). Det är av vikt att arbets- och näringslivsnämnden i sin uppföljning och/eller interna 
kontroll säkerställer att personer som får insatser från såväl kommun som region erbjuds att 
göra en SIP. Detta ses också som en förutsättning för att säkerställa att kompetens hos de 
olika huvudmännen kommer enskilda till del. 
 
Den taktiska gruppen ansvarar för att samverkan enligt överenskommelsen följs på regional 
nivå och att det årligen görs en gemensam utvärdering av vad som fungerar i samverkan och 
vad som behöver utvecklas. Överenskommelsen är från 2015 och har därför ännu inte 
utvärderats. Lokala rutiner för samordning av huvudmännens verksamhet i enlighet med den 
regionala överenskommelsen saknas i Hylte kommun, vilket är en brist. 
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3.4. Samverkansformer 
Enligt styrdokumentet Regional överenskommelse om samverkan. Insatser till vuxna och 
ungdomar med riskbruk/missbruk/beroendeproblem och deras närstående ska det i 
respektive kommun finnas en samordningsgrupp med verksamhetsansvariga chefer från 
kommunens socialtjänst samt regionens psykiatri, förvaltningen för hälsa och funktionsstöd 
samt närsjukvård, som gemensamt ansvarar för strategisk planering och samordning. Till 
gruppen kan även övriga berörda myndigheter som försäkringskassa, arbetsförmedling, polis 
och företrädare för brukare/anhöriga kopplas. Arbetet ska utgå från god kännedom om 
målgruppens behov. Behoven ska kontinuerligt inventeras gemensamt och omvärldsanalyser 
ska ligga till grund för planeringsarbetet regionalt och lokalt. Samordningsgruppen ska ha 
regelbundna träffar och ansvarar för att samverkan utvecklas och upprätthålls.  

Det finns inte någon sådan lokal samordningsgrupp i Hylte kommun för dessa frågor som 
arbetar i enlighet med den regionala överenskommelsen. Däremot finns det två befintliga 
samverkansgrupper varav en är inriktad på samverkan kring kriminalitet och missbruk och 
har representanter från socialtjänst, polis, frivård, primärvård och psykiatri. Inom ramen för 
den gruppen har det tidigare genomförts en gemensam utbildningsinsats kring 
missbruksfrågor. Den andra gruppen är inriktad på psykiska funktionshinder och har 
representanter från bl.a. socialtjänst, psykiatri, arbetsförmedlingen och försäkringskassa. 
Enligt de intervjuade kommer mötesstrukturen att ses över.  Någon av de befintliga 
grupperna skulle även kunna bli en lokal samordningsgrupp för missbruks- och 
beroendefrågor. I en liten kommun blir det samma personer som träffas och det är därför av 
vikt att inte ha för många forum. I enskilda ärenden sker träffar mellan socialtjänsten, 
psykiatrisk mottagning, vårdcentralen och familjecentralen.   
 
På regional nivå uppger de intervjuade att det har skett en utveckling av samverkan. I den 
taktiska gruppen som enhetschefen ingår i kan problem och utvecklingsbehov lyftas. Den 
taktiska gruppen arbetade under 2014 fram utredningen ”Förslag till utveckling av missbruks- 
och beroendevården i Halland”. I utredningen föreslås bl.a. en länsövergripande avdelning 
med heldygnsvård för personer som behöver tillnyktring, abstinensbehandling samt 
nedtrappning av läkemedel. Till beroendeavdelningen, som enligt förslaget ska ligga i 
Varberg, knyts vårdsamordnare, brukarsamordnare och närståendeombud.  
Beroendeavdelningen (heldygnsvård) planeras att öppna 2016 med 16 vårdplatser varav 4 
tillnyktringsplatser. 
 
Arbets- och näringslivsnämnden behandlade 2015-08-19/§59 utredningen ”Förslag till 
utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland”. För Hylte kommun skulle ett 
beroendecentrum enligt protokollet innebära att nämndens kostnader för övriga externa 
placeringar skulle minska med cirka 200 000 kr per år. Ett införande av ett beroendecentrum 
skulle också leda till en avsevärt förbättrad missbruksvård. Arbets- och näringslivsnämnden 
föreslog kommunstyrelsen att besluta att godkänna rapporten ”Förslag till utveckling av 
missbruks- och beroendevården i Halland”, att ge arbets- och näringslivsnämnden i uppdrag 
att inom sitt ansvarsområde tillsammans med övriga kommuner och Region Halland 
genomföra utvecklingen av missbruks- och beroendevården enligt rapporten, att besluta om 
kommunal finansiering i enlighet med Hylte kommuns remissvar samt att tillföra Arbets- och 
näringslivsnämnden 213 000 kr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-15/§132 att Hylte kommun medverkar i ”Missbruks- 
och beroendevård i Halland” under förutsättning att finansieringsprincipen blir den som 
innebär att kostnaderna fördelas 100 % utifrån kommunernas invånarantal. Det innebär att 
Hylte kommun bidrar med 412 500 kr för 2016. Kommunstyrelsen beslutade att ge arbets- 
och näringslivsnämnden i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde tillsammans med övriga 
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parter genomföra utvecklingen av missbruks och beroendevården i enlighet med rapporten. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att hänskjuta finansieringen till justeringstillfället i 
november. 
 
Enligt de intervjuade är förslaget på ett länsgemensamt beroendecentrum mycket bra. Om 
parterna kommer överens om finansieringsfrågan kan många av de nuvarande svårigheterna 
i samarbetet med PIVA lösas. Intervjuade nämner fördelar som att de som har samsjuklighet 
kommer att få vård, tillnyktring/abstinensvård kommer att erbjudas och kommunen kommer 
att få tid att göra en bra planering för individen. Dock behöver det nya gränssnittet mellan 
PIVA och beroendecentrum tydliggöras.  

3.4.1. Bedömning  

Det är en brist att det i Hylte kommun inte finns någon lokal samordningsgrupp som arbetar i 
enlighet med den regionala överenskommelsen, vilket ses som en förutsättning för att inom 
kommunen nå de intentioner som berörs i den regionala överenskommelsen. 
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4. Bedömning och rekommendationer 
 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 
 
Revisionsfråga Svar 

Sker en ändamålsenlig styrning 
genom avtal och överenskommelser 
mellan Region Halland och berörda 
kommuner? 

På övergripande nivå finns det en överenskommelse som är 
ändamålsenlig och aktuell. Överenskommelsen bedöms dock 
inte vara fullt ut implementerad. 
Det är en brist att det inte finns lokala rutiner för samordning 
av huvudmännens verksamheter i Hylte kommun. 

Finns det en ändamålsenlig styrning 
genom riktlinjer, instruktioner och 
direktiv inom Hylte kommun? 

Det finns en tjänstegaranti avseende missbruksvården, men i 
övrigt inga av arbets- och näringslivsnämnden fastställda 
målsättningar. 
Det finns skriftliga rutiner för socialtjänstens arbete vilket är 
positivt. Arbets- och näringslivsnämnden måste dock 
säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå så att de 
utredningsmetoder m.m. som fastställs i rutinerna kan 
användas. 

Vilken uppföljning sker inom 
området och på olika nivåer samt 
hur kommuniceras resultatet av 
uppföljningen?  

Arbets- och näringslivsnämnden har en svagt utvecklad 
uppföljning av missbruksvården. Följsamheten till rutiner 
kontrolleras inom ramen för nämndens interna kontroll 
vilket är positivt. 
Det har hittills inte skett någon systematisk uppföljning av 
samverkan som arbets- och näringslivsnämnden tagit del av.  

Hur säkerställs informationsflödet 
och kommunikationen inom och 
mellan huvudmännen?  

På regional nivå finns den taktiska gruppen vilket är positivt. 
Det är en brist att det inte finns någon lokal 
samordningsgrupp som arbetar i enlighet med den regionala 
överenskommelsen. 

4.2. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
 
Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras är om Region Halland och kommunerna 
har säkerställt att vård, omsorg och stöd fungerar på ett tillfredsställande sätt genom att 
inrätta ändamålsenliga arbetsformer, samverkansformer samt rutiner för 
informationsöverföring.  
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån syftet och grunderna för ansvarsprövning vad gäller 
Hylte kommun är att arbets- och näringslivsnämnden behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av missbruksvården. 
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Vi rekommenderar arbets- och näringslivsnämnden att: 
 
 Tillse att lokala rutiner för samordning av huvudmännens verksamheter samt en lokal 

samordningsgrupp utvecklas i enlighet med den regionala överenskommelsen 
 Utveckla systematisk uppföljning av resultat på individ- och verksamhetsnivå som kan 

ligga till grund för verksamhetsförändringar. 
 Utveckla uppföljningen av samverkan. Metoder bör utarbetas för att följa upp om och hur 

regionala och lokala överenskommelser följs. 
 Säkerställa att personer som får insatser från såväl kommun som region erbjuds att göra 

en samordnad individuell plan (SIP). 
 Säkerställa att samarbetet med Familjecentralen stärks.  

 
 
 
Hyltebruk den 18 maj 2016 
 
 
 
Ann-Mari Ek        
EY 
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Källförteckning 
 
 
Intervjuade 
 
Arbets- och näringslivschef 
Enhetschef, arbetsmarknadsenheten 
Handläggare missbruk, arbetsmarknadsenheten 
 
 
Dokument 
 
Arbets- och näringslivsnämndens delårsbokslut 2015 
Arbets- och näringslivsnämndens interna kontrollplan 2014 och 2015 
Arbets- och näringslivsnämndens protokoll 2015-01-01 – 2015-11-09 
Regional överenskommelse om samverkan. Insatser till vuxna och ungdomar med 
riskbruk/missbruk/beroendeproblem och deras närstående, 2015, Region Halland och 
kommunerna i Hallands län 
Reglemente för arbets- och näringslivsnämnden 
Rutiner LVM, arbetsmarknadsenheten 
Rutiner missbruk, arbetsmarknadsenheten 
Överenskommelse, länsgemensamt utvecklingsarbete avseende Lag om omhändertagande 
av berusade personer (LOB) 
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