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Granskning av socialnämndens socialpsykiatri

Vi har genomfört en granskning av socialnämndens verksamhet. Granskningen syftar till
att bedöma nämndens styrning och interna kontroll av socialpsykiatriska verksamheten
samt bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen har vi
biträtts av sakkunniga från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

Granskningen baseras på intervjuer med personal och ledare i verksamheten.
Verksamheten vid dagverksamheten Lyktan, boendeenheterna Vallen och Åsen, har
granskats samt rehabiliteringsassistenternas, sjuksköterskans samt de personliga
ombudens stödinsatser.  

Granskningsresultatet visar att socialnämndens styrning av socialpsykiatrin behöver
stärkas och tydliggöras. Mål förekommer, men nämnden behöver framförallt utveckla
tydliga och konkreta verksamhetsmål och verksamhetsplaner för verksamheten. Detta är
enligt vår uppfattning generella utvecklingsområden i nämndens arbete. Vi vill peka på
behovet av en strukturerad verksamhetsplanering och ett målinriktat arbete för att
effektivisera nämndens samlade verksamhetsstyrning. 

Granskningen visar att verksamheten i stort bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vi anser
att nämnden har ändamålsenliga boendeformer och stödformer för nuvarande målgrupp.
För framtida målgrupper (yngre grupper psykiskt funktionshindrade) behöver nya
boendeformer och andra stödformer utvecklas. Det individuella och målinriktade
klientarbetet vid boendeenheterna och i dagverksamheten behöver enligt vår uppfattning
utvecklas ytterligare till innehåll och omfattning. Vi anser att klienternas individuella
arbets-/stödplaner utgör grunden i det habiliterande stödarbetet och denna process
behöver stärkas i verksamheten. Vi ser allvarligt på att personalen signalerar risk för
institutionalisering i verksamhetens boenden.  

Verksamhetens personliga ombud arbetar på ett ändamålsenligt sätt med det
förebyggande och utåtriktade klientinsatserna. Rehabiliteringsassistenterna arbetar även
de på ett ändamålsenligt sätt i det individuella stödet i klienternas eget boende. Vi ser
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med tillfredsställelse på det habiliterande och kognitiva förhållningssätt som de
framhåller som grunden i sitt stödarbete. 

Dagverksamheten bedrivs enligt vår bedömning inte på ett ändamålsenligt sätt. För att
skapa en ändamålsenlig verksamhet behövs enligt vår mening en omstart vad avser mål,
inriktning, plan, lokal, kompetens mm.

För att underlätta vårt uppföljningsarbete behöver vi ta del av nämndens planerade
åtgärder för att utveckla socialpsykiatrin senast april år 2006.  
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