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Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfort en 

granskning av missbruksvarden. Syftet med granskningen har varit att granska och prova 

om regionstyrelsen sakerstallt en andamalsenlig verksamhet for att bereda vard till 

personer med missbruk och beroende. Vi har i var granskning bitratts av sakkunniga fran 

PwC. 

Var samlade revisionella bedomning ar att regionstyrelsen inte belt sakerstallt en 

andamalsenlig verksamhet for att bereda vard till personer med missbruk och beroende. De 

granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund for var bedomning redovisas i 

bifogad revisionsrapport. 

For att utveckla granskningsomradet lamnas foljande rekommendationer till 

regionstyrelsen: 

• Sakerstfill att det finns mal och indikatorer som kan foljas upp i syfte att bedoma

andamalsenlighet och jamlikhet i missbruksvarden.

• Sakersta.11 att overenskommelsen om samarbetefor personer med psykisk- och

neuropsykiatriskfunktionsnedsiittning samtfor individer med missbruk/beroende

av alkohol, droger och spel gors kand i verksamheten och att det inom regionen

tydliggors vad ansvaret enligt overenskommelsen innebar, exempelvis avseende

ansvar for insatser till barn och ung samt insatser vid spelmissbruk.

• Sakerstfill att organisationen for kunskapsstyrning kommer pa plats. Vi ser att det
bor tas sarskild hansyn till att missbruksvarden bedrivs i samverkan med kommu
nerna varfor organisationen for kunskapsstyrning med fordel kopplas samman med
strukturen for samverkan med kommunerna.

• Sakerstall att vard- och insatsprogrammet for missbruk och beroende

implementeras samt att den tydliggor aktuella insatser avseende spelmissbruk.

• Sakerstfill att det sker en systematisk uppfoljning och utveckling av

missbruksvarden.

Revisorerna overlamnar harmed granskningen for kannedom och yttrande fran 

regionstyrelsen senast 2022-03-31. Revisorerna vill aven informera om att vi redan under 

ar 2022 har for avsikt att folja upp den aktuella granskningen med anledning av patalade 

brister. 

For Region Norrbottens revisorer 

Robert Edin 
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