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Utvärdering och underlag för nytt beslut avseende
förstärkning i arbetsgrupp öppenvård vuxna
Bakgrund
Under 2015 och 2016 ökade kostnaderna för externa placeringar vuxna stadigt. Efter en genomgång
av samtliga placeringar kunde arbetsgruppen konstatera dels att placeringarna i flera fall inte gett
det resultat som önskats men också att det hade varit möjligt att erbjuda insatser på hemmaplan
som hade tillgodosett stora delar av behoven. Utifrån detta genomfördes under 2017 en
kompetenshöjning i arbetsgruppen med syfte att kunna erbjuda fler medborgare
öppenvårdsinsatser på hemmaplan som alternativ till institutionsvård eller för att möjliggöra
kortare placeringstider. Samtidigt utökades öppenvården missbruk/beroende med en tjänst under
en period av två år. Ökning togs som ett separat beslut i nämnden och kostnaden skulle belasta
budgeten för institutionsplaceringar vuxna. Tanken var att man kunde arbeta mer strukturerat och
systematiskt om man är två än om man är ensam behandlare.

Underlag
Budgeten för externa placeringar institutionsvård vuxna 2018 var 4 200 000 kr, utfallet var cirka
1 876 000 kr, exklusive momsbidrag mm.
Budgeten för externa placeringar institutionsvård vuxna 2019 var 3 200 000 kr, utfallet var 1 228 000
kr exklusive momsbidrag mm.
För 2020 finns budgeterat 2 000 000 kr för externa placeringar institutionsvård missbruk/beroende.
Separat budget för skyddade boende har tillkommit i år på 1 200 000.
Lönekostnaden som ska läggas till kostnaderna för respektive år uppgick 2018 till
499 000:- och 2019 till 539 000:-.

Aktuell situation
Vi har idag ett väl genomarbetat förhållningssätt och arbetssätt som möjliggör för fler människor
att få sin behandling på hemmaplan, och därigenom få bättre förutsättningar till ett hållbart nyktert
och/eller drogfritt liv. Efter att ha arbetat så här under några år ser vi att det arbetet är det som är
mest framgångsrikt även på lång sikt.
Att vi har kunnat vara två behandlare inom missbruk och beroendeområdet har varit helt avgörande
för möjligheten att utföra det arbete vi avsett. Detta gäller både för individuella insatser och för
grupper. För närvarande ser vi över kompetensbehovet ytterligare i öppenvården för att möjliggöra
ännu bättre individanpassade insatser och flexibilitet.
Efter IFO:s omorganisation 2019 består arbetsgruppen som arbetar med öppenvårdsinsatser för
vuxna av 2 behandlare (2 x100%) som arbetar både med enskilda och med grupper samt med
anhörigstöd. Redovisning av deras insatser har lämnats varje månad till nämnden. Behandlarna
ingår i sin tur i den enhet som arbetar med insatser och förebyggande arbete inom hela IFO. Här
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ingår öppenvården, familjebehandlare, fältassistent, familjehemssekreterare och barnsekreterare
med sina respektive uppdrag, men man arbetar också gemensamt i ärenden där det är lämpligt.
Vi tror och hoppas att vi genom att permanenta utökningen av behandlarkompetens kan bidra till
att även framöver hålla nere kostnaderna för externa placeringar vuxna både på kort och på lång
sikt. Detta är däremot inte görbart med en ensam behandlare.
Det är förstås inte möjligt att möta alla medborgares behov med dessa insatser, i vissa fall kommer
vi fortfarande att behöva erbjuda vuxna insatser i form av behandlingshem och besluta om
tvångsinsatser. Tillgången till bostäder är t ex något som även fortsättningsvis kommer att påverka
möjligheten att arbeta med varaktig förändring på hemmaplan. Dock har vi sett att vårt arbete dels
resulterar i färre antal externa placeringar men också i kortare vistelser när placeringar väl är
nödvändiga. Detta beror på att vi snabbt kan mobilisera på hemmaplan och lyfta denna möjlighet
redan i utredningsfasen tillsammans med den enskilde kommunmedborgaren och hens nätverk.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå socialnämnden besluta att:
-

Den 100% förstärkning inom individ och familjeomsorgens öppenvård missbruk/beroende
som beslutats om för de senaste 2 åren avslutas med nuvarande finansiering 200831 och
att den istället permanentas i ordinarie verksamhet fr o m 200901.

Christina H Jönsson
Verksamhetschef
Individ och familjeomsorgen

Karin Frank
Enhetschef vuxengrupp
Individ och familjeomsorgen
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