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Frågor till Eskilstunas Socialnämnd
Vi, Sverigedemokraterna, anser att samarbetet mellan Socialnämnden
och Södermanlands läns Landsting är väsentligt för framgångsrik vård
av våra missbrukare i Kommunen. Därmedelst vore vi tacksamma att
få veta följande från Socialnämnden:
1. Vilka gemensamma mål har man kommit överens om med
Södermanlandläns Landsting angående vård av missbrukare?
Svar: Det övergripande, gemensamma målet för huvudmännen är att
den enskilde, utifrån en helhetssyn, ska ges råd, stöd och behandling till
social funktion, psykisk och somatisk hälsa. Stödet ska, så långt det är
möjligt, ges på ett sådant sätt och i den miljö som individen väljer.
Insatserna ska leda till ett självständigt och värdigt liv, ett upplevt
välbefinnande och ett aktivt deltagande i samhället. (Lokal
överenskommelse om samarbete kring personer med psykiatriska
funktionsnedsättningar – inom närvårdssamverkan.)
2. Hur fungerar kommunikationen och samarbetet i praktiken för att
åstadkomma dessa mål?
Svar: ANP (Arbetsgrupp Norra Psykiatri) samverkansorgan med
representanter från socialtjänsten i E-tuna, T-hälla och S-näs, både IFO
och socialpsykiatri, samt vuxenpsykiatrin och representanter från
primärvården, som följer den lokal överenskommelsen. ANP har ett
”utskott” som är styrgrupp för BeC (Beroendecentrum). ANB
(Arbetsgrupp Norra Barn) samverkansorgan med fokus på barn,
socialtjänsten och skola/elevhälsa från E-a, T-hälla och S-näs, samt
barnhälsovården/barnkliniken, primärvården, habiliteringen och
barnpsykiatrin. ANB följer den lokala överenskommelsen och har ett
”utskott” som är styrgrupp för BeC ung (Beroendecentrum ung). Dessa
grupper har kontinuerliga träffar för att diskutera och planera arbetet
för en bra kvalitet för brukarna. Gemensamma utbildningar bedrivs.

3. Vilka objektiva resultat har vi haft från samarbetet?
Svar: Att våra brukare snabbt får samordnat stöd. Samt att vi
gemensamt har startat BeC och BeC-ung.
4. Vilka svårigheter har funnits som hindrar ett bättre samarbete (om
några)?
Svar: Innan fanns diskussionen om att brukaren skulle vara ”drogfri
först” innan psykiatrisk hjälp, nu samordnar vi våra insatser.
5. Hur har samverkan mellan socialtjänsterna och psykiatrin varit när
man får ett nytt fall?
Svar: Mottagande socialsekreterare på BeC tar upp ärendet på
”remissgrupp” där nya ärenden diskuteras och fördelas. Likadan
hantering på BeC-ung.
6. Hur har samverkan varit mellan socialtjänsterna och primärvården
för att aktivt identifiera och minimera riskfaktorerna till missbruk?
Svar: I ANP finns primärvården representerad, primärvården ingår
också i den ”Lokala överenskommelsen” (se ovan). Men oftast bedriver
primärvården sitt arbete kring alkoholmissbruk i ärenden där
socialtjänsten inte är inkopplad. Det är först när ärendet hamnar på
BeC som socialtjänsten finns med. I ANB finns också primärvården
representerad.
Vi är härmed tacksamma i förväg för eventuella svar.
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