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1. Sammanfattning  
 
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av den 
kommunala missbrukarvården. På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en uppföljande 
granskning av vilka åtgärder socialnämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser 
och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2014 samt i vilken utsträckning gransk-
ningens rekommendationer har beaktats och implementerats. 
 
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att socialnämnden i tillfredställande om-

fattning har genomfört ett antal åtgärder i linje med rekommendationer och synpunkter som 

lämnades vid revisorernas granskning 2014.  

 

Vi vill framhålla vikten av att socialnämnden kontinuerligt bevakar utvecklingen av om ge-
nomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov gör anpassningar av verksamheten.  
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2. Bakgrund 

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp ge-
nomförda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas 
granskning har genomförts1. 
 
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av den kommunala miss-
brukarvården. Granskningen skulle besvara den övergripande revisionsfrågan om social-
nämnden säkerställde att missbrukarvården var effektiv och ändamålsenlig samt hade den 
kvaliteten som lagstiftning och nämndens mål angav. Revisorerna bedömde att socialnämn-
den till vissa delar bedrev en ändamålsenlig och effektiv missbrukarvård. Detta grundade de 
på att socialnämnden hade ett förebyggande arbete främst genom serviceinsatser. Det fanns 
insatser som mötte de mest förekommande typerna av missbruk och behov, evidensbase-
rade metoder användes i stor utsträckning samt att det fanns insatser för att möta klientens 
behov av eftervård i samband med avslutad placering. Ett antal förbättringsområden angavs 
för att fullt ut bedöma verksamheten som ändamålsenlig. Socialnämnden lämnade ett svar 
på revisionsrapporten 28 april 2015, med komplettering 27 oktober 2015. 
 
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åt-
gärder socialnämnden har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som 
lämnades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer 
beaktats och implementerats. 

2.1. Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har genomfört åtgärder med an-
ledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 
2014 samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer har beaktats och imple-
menterats. 
 
Granskningens inriktning är begränsad till uppföljning av revisionens rekommendationer och 
iakttagelser som lämnades i samband med tidigare granskning. Uppföljningen syftar inte till 
att göra en ny granskning utan avser att inhämta nämndens och förvaltningens beskrivning 
av vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.  

2.2. Revisionsfrågor 

Uppföljning har skett av vilka åtgärder som socialnämnden har vidtagit avseende följande 
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014: 
 

 Det saknas riktlinjer för missbrukarvården  

 Utveckla användandet av uppföljningsintervjun inom ASI så att aggregerad data tas 

fram om klientgruppen 

 Det saknas riktade insatser till kvinnor  

 Det saknas riktlinjer och rutiner för serviceinsatserna  

 Tydligare rutiner för eftervård behöver tas fram  

 Samverkan och samsynen internt inom förvaltningen behöver förbättras  

 Samverkan med frivilligorganisationerna kan utvecklas ytterligare 

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47. 
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 Omorganisationen av missbrukarvården har ännu inte fått önskvärd effekt 

2.3. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna 
av förekomsten av socialnämndens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendationer 
vid granskningen 2014. 

2.4. Metod och genomförande 

Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med för-
troendevalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med socialnämndens ordfö-
rande, socialchef och verksamhetschef verksamhetsområde missbruk/socialpsykiatri. I bilaga 
1 framgår granskade dokument och intervjuade personer. Samtliga intervjuade har beretts 
tillfälle att faktagranska rapporten.  
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/synpunkt 

I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som läm-
nades i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i social-
nämndens svar på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget 
avseende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår bedömning av 
huruvida socialnämnden har genomfört tillfredställande åtgärder med anledning av rekom-
mendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2014. 

3.1. Det saknas riktlinjer för missbrukarvården  

Enligt revisionsrapporten bedöms inte socialnämnden i tillräcklig omfattning bedriva en tydlig 
styrning av missbrukarvården eftersom nämnden inte har antagit riktlinjer för verksamheten.  
 
Socialnämndens svar 2015-04-28 
I nämndens svar framgår att riktlinjer är under framtagande och fattas beslut om i maj månad 
av socialnämnden. Ambitionen har varit att få en samstämmighet med Nationella riktlinjer för 
missbruks- och beroendevård, som släpps i april månad.  
 
Socialnämndens svar 2015-10-27 
Socialnämnden beslutade om riktlinjer vid nämndssammanträde den 29 september 2015.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Socialnämnden har antagit lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård som bygger på 

de nationella riktlinjerna från 2014. De lokala riktlinjerna gäller ”Missbruks- och beroende-

vård”2 och ”Boendestöd missbruk”3 och inryms i socialförvaltningens verksamhetshandbok.  

Vid framtagandet av riktlinjerna har förvaltningen beaktat aktuella domslut/domar inom ex-

empelvis området serviceinsatser. Förvaltningen går igenom alla dokument i verksamhets-

handboken årligen och kommer revidera riktlinjerna vid behov. 

 

Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 

åtgärder.  

3.2. Utveckla användandet av uppföljningsintervjun inom ASI  

I revisionsrapporten rekommenderas socialnämnden att utveckla användandet av uppfölj-
ningsintervjun inom bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index), så att aggrege-
rad data tas fram om klientgruppen.  
 
Socialnämndens svar 2015-04-28 
Förvaltningen har gått med i forskningsprojektet UBÅT som bedrivs av Umeå universitet. 
Genom deltagandet i UBÅT krävs att uppföljningsintervjuer görs kontinuerligt. Forskningspro-
jektet kommer regelbundet att tillhandahålla aggregerad data om klientgruppen och den ver-
kan de beviljade insatserna har haft.  
 
 
 

                                                
2 Fastställt av socialnämnden 2015-09-29. 
3 Fastställt av socialnämnden 2016-02-02. 
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Socialnämndens svar 2015-10-27 
Deltagande i projekt UBÅT har pågått sedan mars 2015. Uppföljningsintervjuer görs varige-
nom aggregerad data om klientgruppen kan följas. 
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Uppföljningsintervjuer kopplade till bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index) 

fortskrider kontinuerligt. Förvaltningen deltar fortsatt i forskningsprojektet UBÅT vilket ger 

samlad data om klientgruppen. Det finns ännu inte tillräckligt med underlag för att analysera 

vilken verkan beviljade biståndsinsatser har haft för missbrukarvården. Underlag för analys 

väntas inkomma allteftersom forskningsprojektet fortgår.   

 

Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 

åtgärder.  

3.3. Det saknas riktade insatser till kvinnor  

Enligt revisionsrapporten är det en brist att nämnden saknar riktad verksamhet gentemot 
kvinnor. Det är av flera anledningar viktigt att inom missbrukarvården ha skilda verksamheter 
för kvinnor och män.  
 
Socialnämndens svar 2015-04-28 
I nämndens svar framgår bland annat att under våren 2014 har Alkohol- och drogmottag-

ningen startat riktade kvinnogrupper. Kvinnor som anhöriga har en stor andel av stödet i 

grupper riktade till anhöriga, det har nått 57 kvinnor jämfört med 9 män under 2014. Plane-

ring finns för särskilda kvinnoplatser, med möjlighet till behandling, i Slussboendet kopplat till 

Smedbacken. Processen med bygglov fördröjer starten av platserna.  

 

Fortsatt faktainsamling kommer att ske för att få tillräckliga underlag att bedöma vilka ytterli-

gare riktade insatser som behövs för kvinnor med missbruk.  

 

Socialnämndens svar 2015-10-27 
I nämndens svar framgår bland annat att Alkohol- och drogmottagningen erbjuder behand-

ling i riktade kvinnogrupper. Det finns också anhöriggrupper för kvinnor. Särskilda kvinno-

platser med möjlighet till behandling på Slussboendet kopplat till Smedbacken är inte åtgär-

dat. Bygglovet av ny lokal för Slussboendet beviljades i augusti 2015. Tidsplanen är bero-

ende på fastighetsägarens byggnation och trolig tidplan är färdigställande under våren 2016.  

 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Såväl riktade kvinnogrupper inom Alkohol- och drogmottagningen som anhöriggrupper för 

kvinnor består. Slussboendet kopplat till Smedbacken med möjlighet till kvinnoplatser har 

färdigställts i juni 2016.  

 

Förvaltningen kan inte urskilja en trend med ökande externa placeringar av kvinnor med 

missbrukarproblematik som en följd av att den riktade verksamheten till kvinnor via boendet 

Esmeralda och verksamheten Ekbacken upphörde 2013. Mängden externa placeringar väx-

lar över tid. 
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De senaste åren har förvaltningen vidtagit åtgärder varigenom insatser riktade till kvinnor i 

missbruk säkerställs. Detta sker genom att förstärkning har skett av personalen inom mobilt 

team missbruk, tidigare benämnd boendegruppen. Följaktligen kan fler stödinsatser numera 

ske i klienters eget hem, vilket också minskar problematiken med att behöva skilja manliga 

och kvinnliga klienter åt. Personalens arbetstider har vidare utökats till kvällar och helger 

vilket enligt förvaltningen har medfört utökad service och tillgänglighet för hela klientgruppen 

missbrukare.  

 

Förvaltningen har noterat en ökad andel samsjuklighet bland gruppen kvinnor i missbruk. För 

att bättre kunna stödja klienter med samsjuklighet har socialförvaltningen etablerat arbetssätt 

som innebär att olika delar inom verksamhetsområdet överbryggas i högre utsträckning. Fo-

kus ligger på att bedöma och tillgodose varje enskild klients unika behov av stödinsatser, 

oavsett till vilket verksamhetsområde det hänför sig till.  

 

Övriga insatser som berör kvinnor med missbruk är exempelvis att förvaltningen analyserar 

statistik för hemlösa. Underlag för behov av stödboende är i färd med att granskas på indi-

vidnivå. Vidare ska två vålds- och boendehandläggare anställas som särskilt uppmärksam-

mar kvinnors behov av stödinsatser i situationer där våld på hemmaplan förekommer.  

 

Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 

åtgärder.  

3.4. Det saknas riktlinjer och rutiner för serviceinsatserna  

Enligt revisionsrapporten bedriver socialnämnden ett förebyggande arbete främst genom 
serviceinsatser. Det är en brist att det saknas riktlinjer och rutiner för serviceinsatserna.   
 
Socialnämndens svar 2015-04-28 
I nämndens svar framgår att i riktlinjerna som är under framtagande, kommer det att framgå 
vad som ingår i serviceinsatserna. En rutin som innehåller vilken information som ges till kli-
enter kommer också att upprättas.  
 
Socialnämndens svar 2015-10-27 
I den förvaltningsövergripande riktlinjen för missbrukarvården framgår avgränsningar för ser-
viceinsatserna. Riktlinjen antogs av socialnämnden den 29 september.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
I de framtagna riktlinjerna ”Missbruks- och beroendevård – riktlinjer” och ”Boendestöd miss-

bruk – riktlinjer” framgår såväl avgränsningar som innehåll i serviceinsatserna. Gränsdrag-

ning mellan insatsen boendestöd och hemtjänst anges i riktlinjerna och har föregåtts av dia-

log och samråd mellan socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen.  

 

Införandet av riktlinjer har bidragit till en förstärkt uppföljning avseende de insatser som ges.  

Tidigare behövde inte klienter registreras inom missbrukarvården för att motta serviceinsat-

ser, d.v.s. en hög andel av insatserna bedrevs utan biståndsprövning. De införda riktlinjerna 

reglerar att serviceinsatser numera kan erbjudas till enskilda vid maximalt tre tillfällen. Däref-

ter sker utredning och bedömning av mottagningsenheten avseende behovsprövade insat-

ser. Följaktligen sker biståndsbedömningar numera i större utsträckning än tidigare och klien-

ter erhåller mer behovsanpassat stöd. Genom deltagandet i forskningsprojektet UBÅT för-
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väntar sig förvaltningen att få ta del av framtida utvärderingar avseende effekter av att klien-

ter som mottar biståndsbedömda insatser inte längre kan vara anonyma.  

 

Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 

åtgärder.  

3.5. Tydligare rutiner för eftervård behöver tas fram  

Enligt revisionsrapporten saknas skriftliga rutiner för eftervård, hur processen ska se ut och 
när öppenvården ska kopplas in i ärendet. Det finns behov av att utveckla samarbetet mellan 
nämndens olika verksamheter för att få till en god eftervård.  
 
Socialnämndens svar 2015-04-28 
Rutiner ska utarbetas i samband med beslut om riktlinjer. Eftervård ska erbjudas alla som 
går i behandling.  
 
Socialnämndens svar 2015-10-27 
I den förvaltningsövergripande riktlinjen för missbrukarvården framgår ramarna för eftervård. 
Riktlinjen antogs av socialnämnden den 29 september. I respektive verksamhetsbeskrivning 
inom missbrukarvården ska rutinen för eftervård tydliggöras senast 30 november 2015.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Skriftliga rutiner och ramar för eftervård ingår i ”Missbruks- och beroendevård - riktlinjer”. 

Genom att individuella behovsbedömningar införts i större utsträckning, uppfattar förvaltning-

en att det är tydligt när öppenvården ska kopplas in i ärenden. 

 

I dagsläget uppfattar verksamheten att det inte finns behov av att tydliggöra rutinen för efter-

vård i missbrukarvårdens verksamhetsbeskrivningar.  Genom att bättre rutiner har införts för 

biståndsbedömning och att individuell bedömning sker i samverkan mellan personal som 

arbetar med insatserna, anser förvaltningen att verksamheten säkerställer att alla berörda 

klienter erbjuds eftervård. Vidare är det numera samma enhetschef för såväl Smedbacken 

HVB (hem för vård och boende) som för öppenvården, vilket bidrar till en god överblick över 

vårdkedjan och ingående processer.  

 

Samarbete och dialog mellan nämndens olika verksamheter har enligt förvaltningen utveck-

lats i rätt riktning för eftervården, både på enhetschefs- och medarbetarnivå. Alla insatser 

finns samlade under verksamhetschefen för missbruk och socialpsykiatri.  

 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 

åtgärder.   

3.6. Samverkan och samsynen internt inom förvaltningen behöver förbättras  

Enligt revisionsrapporten bedöms inte samverkan internt inom socialnämnden vara fullt ut 
fungerande. Det gäller främst inom verksamhetsområde missbruk och psykiatri. Det saknas 
en samsyn inom verksamheten på missbrukarvården och hur den bäst ska bedrivas. 
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Socialnämndens svar 2015-04-28 
Kommande riktlinjer och skriftliga rutiner ska bidra till styrning och samsyn. Forum tillskapas 
för regelbunden intern samverkan, med start i april 2015.  
 
Socialnämndens svar 2015-10-27 
Skriftliga riktlinjer och rutiner som grund för ledning och styrning samt samverkan och sam-
syn är delvis färdiga, alternativt finns i redovisad tidsplan. Enhetschefer inom myndighetsde-
len respektive insatserna har regelbundna träffar för samverkan. Det har anordnats möten för 
all personal på insatssidan samt mellan handläggare, behandlare från alkohol- och drogmot-
tagningen och deras chefer. Syftet är forum för samverkan och insyn.  
 
Fortsatt arbete för samverkan och samsyn fortsätter i samma former som beskrivits ovan, 
och är en grund för implementering av såväl förvaltningsgemensamma som nationella riktlin-
jer.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Implementeringen av de förvaltningsövergripande riktlinjerna ”Missbruks- och beroendevård”, 

som i ett särskilt avsnitt behandlar samverkan, har bidragit till en förbättrad samverkan såväl 

intern som extern och till samsyn inom förvaltningen. Det införda arbetet med mötesforum 

och träffar för samverkan fortgår och omfattar medarbetare på olika nivåer i verksamheten. 

Olika enheters samsyn på missbrukarvården har förstärkts genom tydliggjord styrning med 

riktlinjer samt att Smedsbacken och Alkohol- och drogmottagningen numera har samma en-

hetschef.   

 

Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 

åtgärder.   

3.7. Samverkan med frivilligorganisationerna kan utvecklas ytterligare 

Enligt revisionsrapporten finns förutsättningar att utveckla samverkan med frivilligorganisat-
ioner. 
 
Socialnämndens svar 2015-04-28 
Vad gäller samverkan med frivilligorganisationer pågår regionalt arbete för brukarmedverkan 
med frivilligorganisationer på regional nivå. Inom denna samverkan planeras brukarstyrda 
revisioner. En plan för en mer strukturerad samverkan med frivilligorganisationerna ska tas 
fram. 
 
Socialnämndens svar 2015-10-27 
Den regionala samverkan med brukarorganisationer är grunden för samverkan på lokal nivå. 
Det finns ett brukarråd inom missbrukarvården på regional nivå. Brukarorganisationer har 
erbjudits att delta i den regionala samordnande gruppen för missbruks- och beroendevård. 
På socialförvaltningen finns utsedda kontaktpersoner som ansvarar för kontakt och samver-
kan med lokala frivilligorganisationer.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Den regionala samverkan med frivilligorganisationer som beskrivs i nämndens svar fortgår. 
Förvaltningens uppfattning är att samverkan med frivilligkrafter är strukturerad och fungerar 
väl.  Planen är att brukarstyrda revisioner ska genomföras under 2017. Genom att brukare 
själva genomför brukarundersökningar involveras klienterna mer och värdefulla insikter för 
verksamheten kan tillvaratas.  



 
 

11 
 

 
En del av förvaltningens samverkan med frivilligorganisationer sker genom att förvaltningen 
ger bidrag till organisationer. Organisationernas efterlevnad av förutsättningar för att erhålla 
bidrag följs löpande upp av förvaltningen genom dialog med och genomgång av dokumentat-
ion från organisationerna.  
  
Bedömning 
Enligt vår bedömning har nämnden, utifrån revisionens synpunkter, vidtagit tillfredställande 
åtgärder. 

3.8. Omorganisationen av missbrukarvården har ännu inte fått önskvärd effekt 

En bedömning i revisionsrapporten var att omorganisationen som skedde av missbrukarvår-
den 2013 inte hade fått önskvärd effekt. Detta grundades bland annat på att någon omfat-
tande överföring av klienter från slutenvård till öppenvård inte hade kommit till stånd.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Effekterna av omorganisationen 2013 har enligt förvaltningen nu börjat framträda. Verksam-
heternas uppdrag och innehåll har tydliggjorts genom införandet av lokala riktlinjer som base-
ras på nationella riktlinjer och normer. En genomgripande förändringsprocess har skett av 
rutiner för missbruks- och beroendevård i samband med implementeringen av riktlinjerna. En 
viktig åtgärd har varit att öka andelen biståndsbedömningar vilket resulterar i att fler insatser 
nu erbjuds efter professionell utredning som därmed bättre svarar mot klienternas reella be-
hov. Genom att personalresurser har omfördelats i verksamheten och förstärkts till förmån 
för öppenvårdsinsatser erhåller en större andel av klientgruppen stöd i den öppna vården i 
jämförelse med innan omorganisationen.  
 
Bedömning 
Mot bakgrund av de åtgärder som nämnden har genomfört i samband med omorganisation-
en år 2013 förefaller verksamheten inom missbrukarvården enligt vår bedömning ha utveck-
lats i rätt riktning. Bedömningen grundas på att en ökad andel insatser enligt förvaltningen 
sker i öppenvård i jämförelse med slutenvård samt att en ökad andel biståndsbedömningar 
sker vilket enligt förvaltningen resulterar i bättre anpassade vårdinsatser för klientgruppen.  
 
Kalmar 2016-10-20 
 
 
 
Anna Nordlöf                                                      
Certifierad kommunal revisor                             
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuer: 
 

 Socialchef  
 Verksamhetschef, verksamhetsområde missbruk/socialpsykiatri 
 Socialnämndens ordförande 

 
 
Dokument: 
 

 Revisionsrapport Kalmar kommun 18 december 2014, Granskning av den kommu-
nala missbrukarvården 

 Socialnämndens protokoll 2015-04-28 § 78 
 Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2015-04-15 av verksamhetschef och socialchef 
 Socialnämndens protokoll 2015-10-27 § 171 
 Tjänsteskrivelse till socialnämnden 2015-09-16 av verksamhetschef och socialchef 
 Missbruks- och beroendevård – riktlinjer, fastställt av socialnämnden 2015-09-29 
 Boendestöd missbruk – riktlinjer, fastställt av socialnämnden 2016-02-02 
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