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 1. BAKGRUND

 1.1 Psykiatrireformen 
Psykiatrireformer som genomfördes 1995 syftade till att reformera vården och omsorgen av
de psykiskt funktionshindrade i vårt samhälle. Målsättningen med psykiatrireformen är att
höja kvaliteten i de psykiskt funktionshindrades liv och främja jämlikhet i levnadsförhållan-
dena.

Socialtjänstlagen förstärktes med ytterligare en lagstiftning, en s k rättighetslagstiftning LSS
(lagen om stöd och service) för denna grupp funktionshindrade. Den reform som den nya lag-
stiftningen innebär kännetecknas av humanistisk människosyn. Valfrihet och integritet är två
viktiga begrepp i lagarna. 

Reformen innebar att personer som sedan länge vårdats på institutioner skulle få ett eget
anpassat boende, meningsfull sysselsättning och fritid samt större möjligheter att leva ett
normalt liv i samklang med resten av samhället. Socialstyrelsens utvärderingar av reformens
genomslag visar på ett positivt resultat. De psykiskt funktionshindrade överlag har fått en
bättre livssituation. Men det finns också grupper psykiskt funktionshindrade som inte får
någon vård och omsorg. 

Vi vet av socialstyrelsens utvärderingar att psykiatrireformen inte har fått förväntat genom-
slag i kommunernas ledning. Det genomförs inte inventeringar för att kartlägga målgruppens
behov. Endast 20 % av kommunerna har en kompetensutvecklingsplan för personalen i verk-
samheten för psykiskt funktionshindrade. Dagverksamheterna medger inte en meningsfull
sysselsättning utifrån deras behov. I samverkan med landstingen hamnar deras behov mellan
stolarna. 

Bl a mot bakgrund av detta tillsatte regeringen riktade stimulans och utvecklingsresurser till
kommunernas och landstingens förfogande för att utveckla samverkan och insatserna till
gruppen psykiskt funktionshindrade (de s k Miltonpengarna). Arbetet pågår under 2005 och
2006.  



2

 2. Uppdrag och revisionsfråga

 2.1 Revisionsfråga
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bodens kommun har Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers granskat socialnämndens socialpsykiatri. Granskningen syftar till att
bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt som nämndens styrning är
tydlig samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

I granskningen har följande revisionsfrågor särskilt granskats:

 På vilket sätt styr nämnden verksamheten inom socialpsykiatrin?

 Motsvarar verksamhetsinriktningen de behov som kommunen har av socialt stöd till
olika grupper av psykiskt funktionshindrade?

 På vilket sätt kontrollerar nämnden verksamhetens kvalitet, effektivitet, säkerhet och
måluppfyllelse?

 Bedriver verksamheten ett målinriktat och individuellt arbete?

 Bedrivs verksamheten utifrån gällande lag, målsättningar och riktlinjer?

 Bedriver nämnden ett systematiskt kvalitetsarbete (kvalitetssäkring, kvalitetsutvärde-
ring och kvalitetsutveckling)?

 2.2 Metod
Granskningen har genomförts genom sedvanlig dokumentationsgranskning. Vi har tagit del
av nämndens:

 Strategiska plan för verksamheten

 Verksamhetsberättelse 

 Ekonomisk uppföljning 

 Statistik
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Vi har även tagit del av förvaltningens verksamhetsplanering samt ett stickprov i enheternas
verksamhetsplaner. Även ett stickprov i klienternas individuella arbets-/stödplaner har
genomförts. 

Vi har intervjuat följande funktioner:

 Verksamhetsansvarig för socialpsykiatriverksamheten

 Enhetschef för socialpsykiatrin 

 Arbetslag Åsen (3)

 Arbetslag Vallen (3)

 Arbetslag Lyktan (3)

 Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

 Rehabiliteringsassistenter (2)

 2.3 Avgränsning
Granskningen är avgränsad till att studera verksamheten vid Åsen, Vallen och Lyktan samt
personligt ombud. Klienterna har inte varit involverade i granskningen. 
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 3. LAGENS KRAV PÅ KOMMUNEN

 3.1 Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen (SoL) omfattar alla som har ett funktionshinder och som inte kan tillgodose
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Lagen ska se till att den enskilde får
en skälig levnadsnivå. Av 7 § SoL framgår att socialnämnden ska verka för att människor
som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. 

Nämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på
ett sätt som är anpassat till hans eller hennes behov av stöd. Kommunen har en skyldighet att
inrätta bostäder med särskild service för denna målgrupp. 

För att kunna ge ett adekvat stöd och service till målgruppen ska nämnden göra sig väl för-
trogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med fysiska och psykiska
funktionshinder. 

Nämnden ska planera sin verksamhet för människor med fysiska och psykiska funktions-
hinder. I planeringen ska nämnden samverka med landstinget och andra organisationer. 

Den uppsökande verksamheten är ytterligare ett ansvar som vilar på nämnden. I de upp-
sökande insatserna ska nämnden informera om socialtjänsten och erbjuda grupper och en-
skilda sin hjälp. 

Nämnden har även en skyldighet enligt socialtjänstlagen att bedriva verksamheten med god
kvalitet samt systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten.  

 3.2 Lagen om stöd och service
Lagen om stöd och service (LSS) omfattar inte alla som har funktionshinder. För att få ta del
av lagens insatser krävs att den psykiskt funktionshindrade tillhör personkrets 3, dvs upp-
fyller det kriterier som medger vård och omsorg enligt lagen. 

När det gäller målgruppen psykiskt funktionshindrade fordras att personen har andra var-
aktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppkommer av normalt åldrande, som
är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett om-
fattande behov av stöd eller service. 



 4. GRANSKNINGSRESULTAT

 4.1 Bedrivs verksamheten på ett ändamålsenligt sätt?
 4.1.1 Organisation och ansvarsfördelning 

I sociala avdelningens verksamhet för funktionshindrade finns nämndens socialpsykiatri. I
figuren nedan redovisas verksamhetens organisatoriska indelning.
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fogenheter i verksamheten. Vi gör bedömningen att personalens ansvarstagande överlag är
gott men att personalens engagemang och initiativförmåga tydligt varierar mellan personal-
grupperna. 

Granskningen visar att verksamheten har förtroende för ledningen som man upplever som
tydlig.  

 4.1.2 Samverkan
Personal och arbetsledare har regelbundna arbetsplatsträffar ca 1ggn per månad då informa-
tion omkring ekonomi, verksamhet och personalfrågor diskuteras. Arbetsplatsträffarna kom-
bineras med s k vårdmöten då man följer upp den enskildes livssituation, vårdplan och akti-
viteter. Av granskningen framkommer att detta fungerar på ett ändamålsenligt och bra sätt. 

Personliga ombuden har egna träffar med arbetsledaren. 

Verksamhetens interna samverkansorgan kallas Lyktan-möten eftersom de hålls vid Lyktans
dagverksamhet. Till mötena kallas en personalrepresentant från varje arbetsplats i syfte att
hålla ihop bl a samordningsfrågorna i verksamheten. Gruppen träffas 1ggn/vecka. Av gransk-
ningen framkommer att detta möte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 

Den externa samverkan har formaliserats i stödplaneringsgruppen i vilken arbetsledaren ingår
tillsammans med biståndsbedömare, personliga ombud, missbruksenheten samt närpsykiatrin.
Syfte med stödplaneringsgruppen är att få till stånd en säker och kvalitativ ärendehandlägg-
ning och ärendehandledning inför biståndsbeslut samt snabba beslutsvägar. Av granskningen
har framkommit att detta fungerar på ett ändamålsenligt och bra sätt. 

Samverkan med patientansvariga läkare vid vårdcentralerna fungerar i stort bra. Socialpsyki-
atrins sjuksköterska gör årliga uppföljningar av klienternas medicinska status och läkemedel
en gång per år. Det bästa samarbetet finns mellan socialpsykiatrin och närpsykiatrin. Sam-
arbetet med vuxenpsykiatrin och akutpsykiatrin upplevs som bristfällig. Det finns exempel på
utskrivningar från slutenvården utan erforderligt vårdplaneringsmöte med närpsykiatri och
socialpsykiatri.   

Datakommunikationen är begränsad i verksamheten vilket innebär att man inte kan använda
dokumentationssystemet Meddix. Detta får också konsekvenser på samverkan i vårdkedjan
eftersom informationsöverföringen mellan landsting och kommunen sker i Meddix inför ut-
skrivning och vårdplanering. Dokumentationen inom verksamhetens boenden sker i individu-
ella dagböcker. Enligt verksamhetens ansvariga sjuksköterska fungerar detta på ett säkert och
ändamålsenligt sätt. 
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 4.1.3 Utbildning och handledning
1-2 ggr per år träffas all personal och arbetsledning i två gemensamma utbildnings-/utveck-
lingsdagar. Av granskningen framgår att utbildningen i kognitivt förhållningssätt, som vissa i
personalgrupperna fått under de senaste åren, har varit bra och efterfrågad. 

Verksamheten ges löpande extern handledning, dels från närpsykiatrin i det individuella
klientarbetet och dels från upphandlad konsultresurs i kognitiv metodik. Av granskningen
framkommer att detta upplevs som mycket värdefullt och effektivt för ett bra resultat i klient-
arbetet men också för att få personlig feedback på det egna arbetet som upplevs som ensamt
och krävande

Av granskningen framkommer att personalen har behov av tydligare och mer kontinuerlig
feedback från ledningen. Det upplevs som viktigt att få tydlig och konkret återkoppling i det
löpande arbetet som i vissa situationer känns tungt och svårlösligt. Arbetsrotation mellan
boendeenheterna har förekommit i varierande grad i verksamheten i syfte att pröva nya
arbetsuppgifter. Av granskningen har framkommit att det saknas individuella kompetens-
utvecklingsplaner i verksamheten. 

Vi gör bedömningen att personalen överlag har den utbildning och erfarenhet som krävs för
verksamheten. De flesta i verksamheten är utbildade mentalskötare, undersköterskor och
vårdare. Det finns dock en del outbildad personal med lång erfarenhet av verksamheten.
Sammantaget framgår av granskningen att personalkontinuiteten är hög.   

 4.1.4 Boende för psykiskt funktionshindrade 
Av granskningen framgår att Åsen och Vallen är gruppbostäder med dygnet runt bemanning
för dem med hög vårdtyngd. Verksamheten bedrivs som traditionella gruppbostäder. Det
finns dokumenterade rutiner, regler i och mål för verksamheten, tydlig verksamhetsstruktur
samt gemensamt schema för aktiviteterna i boendet. 

Vid inflyttning till boendet hålls ett inskrivningsmöte där man går igenom rutinerna och
reglerna vid boendet. För alla klienterna upprättas en individuell arbetsplan/stödplan och en
individuell kontaktperson utses i boendet. Kontaktpersonen ansvarar för att arbetsplanen är
aktuell samt att följa upp klientens situation på enhetens månatliga vårdmöten.  

Klienterna bor i egna lägenheter men delar gemensamhetsutrymmena med övriga i boendet.
Alla måltider intas gemensamt. Det finns allmänna rutiner för tillagning av måltider och
städning och personalen involverar klienterna i varierande grad i arbetet. 

Av granskningen framgår skillnader i boendena avseende de rehabiliterande inslagen. Det
finns dem bland personalen som anser att gruppbostäderna institutionaliserar klienten på ett
otillfredsställande sätt och att personalen blir klientens enda sociala nätverk. Av gransk
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ningen framgår att personalen uppmuntrar klienterna att ta kontakt med intresseorganisatio-
nen RMSH (riksföreningen för mental och social hälsa). Sociala nätverk i övrigt med familj
och vänner förekommer i mycket liten utsträckning. Granskningen visar att verksamheten har
ett eget fritidshus vid Killingholmen som nyttjas i alltför liten utsträckning. Personalen menar
att det är mycket svårt att motivera klienterna att delta i dessa aktiviteter. 

Det finns dem bland personalen som anser att det saknas ändamålsenliga boendealternativ för
klienter som inte bör bo i gruppbostad och som inte kan bo i egen lägenhet. Det saknas kate-
goriboenden vilket innebär att man idag tvingas blanda klienter med olika psykiska funk-
tionshinder på ett otillfredsställande sätt. Boende för yngre psykiskt funktionshindrade saknas
helt. Medelåldern på Åsen och Vallen är kring 50/55 år. 

Granskningen visar också att det inte finns tillräckligt med egna övergångslägenheter för ut-
slussarbetet. Det leder till risker att klienterna blir kvarboende i gruppbostaden trots att det
skulle finns möjligheter till en fungerande utsluss i samhället. 

Åsen och Vallen har verksamhetspersonal dygnet runt på boendet. Egen sjuksköterska finns
dagtid. Kväll, natt och helg har verksamheten tillgång till äldreomsorgens sjuksköterska. Av
granskningen framgår att detta fungerar på ett bra och säkert sätt. Rutiner för hantering av
akuta situationer finns på boendena. 

Verksamhetens sjuksköterska gör löpande drogkontroller och viktkontroller i boendena.
Diabeteskontroll sker i samarbete med vårdcentralerna. Beslutad nutritionsanalys har ännu
inte genomförts i socialpsykiatrin. 

 4.1.5 Boendestöd i eget boende
Enhetens två rehabiliteringsassistenter arbetar med boendestöd, inte att förväxla med hem-
tjänstinsatser. Boendestöd är en handledning och ett stöd som i första hand syftar till att
motivera den enskilde till ett fungerande boende, fritid och sysselsättning. Insatsen kräver ett
individuellt biståndsbeslut och utifrån det upprättas en individuell arbetsplan tillsammans
med klienten. I vissa situationer kan närpsykiatrin vara med vid planeringsmötet. 

Vid granskningstillfället arbetade assistenterna med 6 aktiva ärenden. 

Det upprättas konkreta träningsscheman med detaljerade mål och insatser. Assistenterna
anger att detta är ett krävande och svårt arbete eftersom klienterna i stort sett saknar egna
målbilder och egen motivation. 

Insatserna följs löpande upp och planen revideras minst en gång per år.
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Boendestödjarna upplever inte att de når den yngre målgruppen och att det är svårt att
komma i kontakt med dem i ett tidigt skede för stöd i eget boende.    

 4.1.6 Personligt ombud
Kommunens två personliga ombud arbetar på klientens eget uppdrag fristående från social-
nämnden. Ombuden är dock avlönade av nämnden och ingår i arbetsledarens personalansvar. 

Ombuden arbetar självständigt utifrån den enskildes behov. När klienten kontaktar ombuden
eller söker hos ombuden om insatsen startar ett individuellt stödarbete tillsammans med kli-
enten och berörda organisationer (närpsykiatrin, Bodenbo, arbetsförmedling, försäkrings-
kassan etc). En individuell arbetsplan upprättas. Insatsen är begränsad och beslutet omprövas
löpande. 

Vid granskningen framkommer att ombuden arbetar med ca 15 aktiva ärenden och ett antal
rullande ärenden som inte avslutats pga av uppföljnings- och fortsatt stödbehov. 

Ett återkommande problem upplevs vara att enheten inte når de unga psykiskt funktionshind-
rade. Ombuden arbetar målinriktat med ett utåtriktat och uppsökande arbetssätt för att nå
även dessa grupper men upplever att de faller mellan stolarna. Enligt deras uppfattningar
saknas adekvat utbud av boende och meningsfull sysselsättning för den yngre målgruppen. 

 4.1.7 Dagverksamheten Lyktan
Dagverksamheten ska enligt plandokumentet förändras till form och innehåll. Verksamheten
har under många år haft planer på att förändra innehåll och lokaliteterna för att få en bättre
och mera ändamålsenlig dagverksamhet. Förslag och idéer har diskuterats med nämnden utan
resultat. Ett av enhetens förslag om att få starta en personalbutik med arbetstillfällen för mål-
gruppen har refuserats av nämnden. Samarbetet med SAVO i Lyktans gårdshus har inte fun-
gerat som tänkt. Idag bedrivs dagverksamheten vid Lyktan. Insatserna vid Lyktan är inte
biståndsprövad utan frivillig. 

Granskningen visar att dagverksamheten Lyktan inte fungerar på ett tillfredsställande och
ändamålsenligt sätt. Verksamhetens karaktär är mera av träffpunkt än aktivering/syssel-
sättning. Av intervjuerna framgår att aktiviteterna i verksamheten är alltför begränsade och
inriktade på bakning, matlagning, vävning, målning, sömnad etc. Verksamheten efterfrågar
mera differentierade aktiviteter riktade till unga och äldre, män och kvinnor samt att
aktiviteterna är mera inriktade på arbete/sysselsättning. 

Lyktan har inskrivningsmöten för nya klienter och arbetsplaner upprättas för dem som är in-
skrivna i dagverksamheten. 
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 4.2 Är nämndens styrning tydlig?
 4.2.1 Mål i strategiska planen  

Nämndens målsättning sammanfattas from 2005 i kommunens gemensamma strategiska plan.
Planens övergripande mål anger vision, strategier och målsättningar bl a avseende kund/
brukare: 

 Varje brukare ska ha en målstyrd arbetsplan som förnyas varje år

 Kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. 

 Socialnämnden ska utforma kvalitetsgarantier.

Nämndens konkreta strategier för att nå visionen ”Ett gott liv i Bodens kommun” samman-
fattas i fem punkter:

• Modernisera förvaltningens organisation

• Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete

• Tydligare politisk styrning av verksamhet och ekonomi

• Effektivare resursnyttjande i verksamheten

• Fokus på mötet mellan kund och personal.

 4.2.2 Ekonomisk ram 
Verksamhetens drift och investeringsbudget är fastställd av socialnämnden. Nettobudgeten
för verksamheten 2005 uppgår till 10,9 mkr. 

Av granskningen framgår att nämnden till följd av regeringens Milton-pengar har fått stats-
bidragstillskott i verksamheten med motsvarande 460 kr för 2005 som ska gå till utveck-
lingen av samverkan kring målgruppen. Statsbidraget ska användas bl a till en behovskart-
läggning i verksamheten och satsningar på unga vuxna. Projektledare är rekryterad till ut-
vecklingsprojektet.  

 4.2.3 Rutiner och riktlinjer
Nämnden saknar samlade riktlinjer för verksamheten (handläggning, beslut eller verkställig-
het). Det pågår dock ett sådant utvecklingsarbete inom förvaltningen och som vid gransk-
ningstillfället inte slutförts. 
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Nämnden har riktlinjer för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården avseende bl a läke-
medelshantering, dokumentation, avvikelser, klagomål. 

 4.2.4 Verksamhetsplanering 2003-2005
I nämndens verksamhetsplanering för den sociala avdelningen framgår följande effektmål för
socialpsykiatrin:

• Vård och rehabiliteringsplaner upprättas och följs upp regelbundet för alla i grupp-
boende samt de som har boendestöd.

• Alla i gruppbostad ska ha ett fungerande kontaktmannastöd bland personen.

• Den enskildes sociala nätverk ska stärkas genom att kontakten med vänner, anhöriga
och intresseorganisationerna underlättas och skapas.

• Verksamheten ska aktivt verka för att erbjuda meningsfull sysselsättning i form av
arbete, utbildning m m i samarbete med myndigheter och organisationer.

• Verksamheten ska aktivt bearbeta, bemöta och förändra attityder och fördomar kring
psykisk ohälsa genom att anordna eller medverka vid minst 2 tillfällen per år. 

Av beslutet framgår vidare att Lyktans verksamhet ska utvecklas till innehåll och form, bl a
att Lyktans funktion som träffpunkt ska profileras och kvällsverksamhet ska eftersträvas,
utökning av cirkelverksamheten, vidareutveckla textil tillverkning och försäljningen samt
skapa en filial till SAVO i gårdshuset. 

Slutligen framgår beslut om verksamhetsutveckling avseende utbildning i kognitivt förhåll-
ningssätt för all personal, utveckla metod för att arbeta med personlighetsstörda, bättre nytt-
jande av sjuksköterskeresursen samt utveckla kamratstöd.  

Socialpsykiatrin har inte upprättat någon handlingsplan/åtgärdsplan eller tidsplan för att kon-
kretisera målen och strategierna i verksamhetsplanen.  

 4.2.5 Systematiskt kvalitetsarbete
Nämnden saknar idag ett systematiskt heltäckande kvalitetsarbete. I den strategiska planen
framgår att en av nämndens strategier är att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete som
ska fokusera såväl kundkvalitet som inre kvalitet i förvaltningen. En parentes i detta
sammanhang är att socialstyrelsens utvärdering av psykiatrireformen visar att ca 30 % av
kommunerna har kompletta kvalitetssystem för sin hälso- och sjukvård enligt SOSFS
1996:24 (M). 
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Enligt planen ska varje arbetsplats under 2005 genomföra en enkätundersökning och med-
arbetarundersökning och redovisa åtgärder för förbättrad kvalitet. Målet är inte uppfyllt inom
socialpsykiatrin.   

Av granskningen framgår att det upplevs finnas ett svagt och relativt otydligt kvalitetsarbete i
verksamheten. Fokus finns på det individuella klientarbetet. Av granskningen framgår att åt-
gärder för att höja och säkra kvaliteten i verksamheten framförallt sker med klientfokus
genom att:

• ge utbildning i kognitivt förhållningssätt

• skapa arbetsplaner/stödplaner för alla klienter

• ge personalen löpande extern handledning i kognitiv metodik 

• verka för rätt beslut i stödplaneringsgruppen

• genom personliga ombuden arbeta på ett utåtriktat sätt.

 4.3 Är nämndens interna kontroll tillräcklig?
 4.3.1 Måluppföljning 

Nämnden följer månatligen upp verksamhetens ekonomiska utfall. Av uppföljningsrappor-
terna framgår att verksamheten lämnar skriftliga kommentarer och analys till utfall samt års-
prognos. 

Enhetschefen går igenom det ekonomiska utfallet och tillsammans med förvaltningens
ekonom gör månadsavstämningen med kommentarer till avvikelser. 

Verksamhetens senaste utfallsrapport visar på god budgetföljsamhet. 

Socialpsykiatrins verksamhetsmässiga måluppfyllelse följs upp i socialnämndens årsredovis-
ning en gång per år. Av dem framgår redovisningen av dels effektmålens måluppfyllelse och
dels effekter av beslutade utvecklingsåtgärder. 

Av 2004 års redovisning framgår att måluppfyllelsen är hög vad avser:

• att varje klient i särskilda boenden/personer med boendestöd ska ha en aktuella vård-
och rehabiliteringsplan 
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• att alla ska ha en kontaktman bland personalen.

I övrigt anges att arbetet pågår enligt målskrivningen i verksamhetsplanen. 

Nämnden har genomfört två behovsinventeringar sedan psykiatrireformen (1995 och 2000).
Ny mätning kommer att ske under 2005/2006. Av granskningen framgår att Boden är en av få
kommuner i länet som genomfört mätningar av målgruppens behov. Det har dock visat sig att
inventeringarna inte har påverkat verksamhetens inriktning eller struktur på nått tydligt sätt. 
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 5. Revisionell bedömning

Vi gör bedömningen att socialnämndens styrning av socialpsykiatrin behöver stärkas och
tydliggöras. Nämnden har ett plandokument som går ut 2005. Vi vill göra nämnden upp-
märksam på att de psykiskt funktionshindrade utgör en av regeringens prioriterade målgrup-
per. Detta kan inte avläsas i nämndens styrdokument på ett tydligt sätt. Vi vill peka på vikten
av att nämnden i samband med att den strategiska planen ska brytas ned i konkreta mål och
planer att fokusera på konkreta verksamhetsdirektiv och mål för enheten. 

Nämndens interna kontroll av verksamhetens målsättning är tillfredsställande och tillräcklig. 

Vi gör bedömningen att det finns ändamålsenliga boenden och stödformer för målgruppen.
I intervjuerna framhålls risken för att klienterna institutionaliseras vid verksamhetens grupp-
bostäder som överhängande och att det rehabiliterande arbetet är svårt pga klienternas
bristande motivation. Vi anser därför att de rehabiliterande insatserna bör bli tydligare i verk-
samheten och att åtgärder bör vidtas för att förstärka det individuella arbetet kring den en-
skildes boende, sociala liv, måltider etc som på sikt medger ett mera självständigt liv i det
egna boendet. 

Vi kan se att alla har en egen arbetsplan/stödplan vilket är tillfredsställande. Det faktiska
arbetet med individen kan dock enligt vår uppfattning stärkas framförallt vid Lyktan men
även i boendet. 

Slutligen gör vi bedömningen att socialpsykiatrins dagverksamhet inte bedrivs på ett ända-
målsenligt sätt. För att skapa meningsfull sysselsättning fordras enligt vår uppfattning ett helt
nytt omtag i verksamheten utifrån nuvarande och framtida målgruppers olika behov. 
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