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Föredragningslista
Socialnämnden

2020-09-09

Sammanträde

Socialnämnden

Plats och tid

Stadshuset, lokal Bäve kl 08:30 onsdagen den 16 september 2020

Ordförande

Stefan Skoglund

Sekreterare

Charlotte Larsson

Föredragningslista
1.

Föredragande

Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering

I tur att justera: Lars Eide Andersson (MP) alternativt Ann-Charlott
Gustafsson (UP)
Beräknad tid: onsdag 23 september 2020, kl 16:00
2.

Information från förvaltningen

Roger Granat

3.

Information om avtalsuppföljning enligt LOV

Åsa Jarhag Håkansson
Sandra Jägesten

4.

Information, med anledning av fråga från Stefan Skoglund (S), om
anhörigstöd

Kim Johansson Nilsson

5.

Medborgarförslag om ökad habiliteringsersättning inom LSS daglig
verksamhet

Lars Alfredsson

Dnr SN 2020/00057
6.

Delårsrapport augusti 2020 socialnämnden

Dnr SN 2020/00178
(Handlingar kommer senare)
7.

Upphandling avseende drift av kommunal vård och omsorg i
Ljungskile

Roger Granat
Emma Åkerblom

Roger Granat

Dnr SN 2019/00222
8.

Beställning av vård- och omsorgsboende 2025

Roger Granat

Dnr SN 2020/00181
9.

Beställning av idéstudie inför vård- och omsorgsboende 2028

Roger Granat

Dnr SN 2020/00182
10. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande vård-och
omsorgsboende, dnr 3.5.1-31578/2020-2

Dnr SN 2020/00169

Marion Vaern
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Föredragningslista
Socialnämnden

2020-09-09

Föredragningslista

Föredragande

11. Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns Plan

Lisa Svanberg

Integration 2030

Dnr SN 2020/00139
12. Tidiga samordnande insatser - team med mobilt arbetssätt
Dnr SN 2020/00183

Ninni Söderving

13. Sammanträdesdagar 2021 för socialnämnd och arbetsutskott
Dnr SN 2020/00174
14. Socialnämndens månadsmått 2020
Dnr SN 2020/00005
15. Information, med anledning av fråga från Mikael Bjuhr (C), om vård
och läkarkontakt m m för äldre

16. Information, med anledning av fråga från Camilla Josefsson (M), om
socialtjänstens arbete under covid-19

17. Information från ordföranden
18. Sammanställning av inkomna synpunkter 2020
Dnr SN 2020/00006
19. Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning
2020

Dnr SN 2020/00004
20. Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020
Dnr SN 2020/00003
21. Socialnämndens ärendebalanslista 2020
Dnr SN 2020/00002
INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare
samt nämndsekreterare.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar samt medtag ej nötter eller citrusfrukt.
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Socialtjänsten

2020-08-28

Handläggare

Administrativ chef Lars Alfredsson
Telefon 0522-69 70 23
lars.g.alfredsson@uddevalla.se

Medborgarförslag om ökad habiliteringsersättning inom LSS
daglig verksamhet
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att Habiliteringsersättningen inom LSS daglig
verksamhet skall höjas.
Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-12, § 56, att överlåta till socialnämnden att besluta
i ärendet.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-28
Medborgarförslag om att Habiliteringsersättningen inom LSS daglig verksamhet skall
höjas.
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-02-12, § 56.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att som svar på medborgarförslaget avge socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-28

Ärendebeskrivning

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet
inom LSS kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller
föreskrift men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten.
Socialnämnden tar ställning årligen i samband med upprättande av driftsbudget om
olika ersättningar skall höjas eller vara kvar på oförändrad nivå.
När det gäller habiliteringsersättningen så har den fastställts till 45 kr/dag och under en
period har ersättningen höjts till 90 kr/dag, då socialtjänsten fått statsbidrag för att
kunna höja habiliteringsersättningen.
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Socialtjänsten

2020-08-28

Socialnämnden konstaterar att habiliteringsersättningen idag ligger på denna nivå och
att det i den fastställda budgeten inte finns möjlighet att öka dagersättningen eller införa
en timpeng för personer som deltar i daglig verksamhet.

Roger Granat
Socialchef

Skickas till

Förslagsställaren
Sektionschef Anders Paulin
Administrativ chef Lars Alfredsson

Lars Alfredsson
Administrativ chef

Dnr SN 2020/00057

·------·--UDDEVALLA KO;
Socialtjöns1en Stad:

-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>
Skickat: den 22 januari 2020 19:14
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>
Ämne: Medborgarförslag
Medborgarförslagets ärende :
Habiliteringsersättning LSS
Ditt medborgarförslag:
Mitt medborgarförslag är att Habiliteringsersättningen inom LSS daglig verksamhet skall höjas. Den
är idag på 45kr/dag om man inte äter lunch på sin dagliga verksamhet. Ersättningen är för låg, alla
personer inom LSS har inte samma diagnoser eller problematik. Jag har en förvärvad hjärnskada som
jag fått i vuxenålder, jag har två barn jag skall försörja förutom mig själv och jag skall på detta betala
mina räkningar, busskort, mat mm. Jag upplever det som att vi som har daglig verksamhet arbetar för
att få lunch och detta motiverar inte många. Om habiliteringsersättningen höjs och dessutom betalas
som timpeng kommer fler personer med daglig verksamhetsbeslut motiveras att vilja gå till sin
sysselsättning. Under juli-december var ersättningen höjd till 90 kr, detta var bättre än de nuvarande
4Skr dock är 90kr fortfarande lågt men ändå bättre än dagens ersättning. Ersättningen som den är nu
skapar ångest hos många då man utför ett viktigt arbete men inte upplever att man tas på allvar eller
uppskattas av kommunen då man inte får betalt för sitt arbete.
Dagens datum:
2020-01-22

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-02-12

UDDEYALG~. , ::~

:1 , .·;·_.·\\.J 1 ,

Socialtjä nsten Stad:.h.;:':;

2020 -02- 1 9
§56

Dnr KS 2020/00090

Medborgarförslag om ökad habiliteringsersättning inom LSS
daglig verksamhet
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till socialnämnden att besluta i ärendet.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2020-02-17 av
E1ving Andersson (C), Inge la Ruthner (M) och Paula Berger (S)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-1 7
Sebastian Johansson
Skickat 2020-02-18 till
F örs l agsställ aren
Socialförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialtjänsten

2020-08-28

Handläggare

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson
Telefon 0522-69 70 31
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Upphandling avseende drift av kommunal vård och omsorg i
Ljungskile
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att pröva alternativa
driftsformer. Socialnämnden har 2019-10-16 § 171 beslutat om att upphandla driften av
vård- och omsorgsboendet Arödsdal samt den kommunala utförarens hemtjänst i
Ljungskile. Under våren 2020 avbröts upphandlingen på grund av spridningen av
coronaviruset Covid-19 samt de åtgärder som vidtogs i samband med detta.
På grund av Covid-19 kan inte upphandlingen slutföras inom en överskådlig tid. Den
politiska inriktningen har under våren och sommarens också förändrats.
Utifrån denna bakgrund föreslås att socialnämndens beslut gällande upphandling i
Ljungskile upphävs. Förvaltningen får istället i uppdrag att undersöka möjligheterna att
driva vård- och omsorgsboendet Arödsdal som intraprenad.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-28
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att upphäva socialnämndens beslut 2019-10-16 § 171 om att upphandla driften av vårdoch omsorgsboendet Arödsdal samt den kommunala utförarens hemtjänst i Ljungskile.
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att driva vård- och
omsorgsboendet Arödsdal som intraprenad.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att pröva alternativa
driftsformer. Socialnämnden har 2019-10-16 § 171 beslutat om att upphandla driften av
vård- och omsorgsboendet Arödsdal samt den kommunala utförarens hemtjänst i
Ljungskile. Under våren 2020 avbröts upphandlingen på grund av spridningen av
coronaviruset Covid-19 samt de åtgärder som vidtogs i samband med detta.
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Socialtjänsten

2020-08-28

På grund av Covid-19 kan inte upphandlingen slutföras inom en överskådlig tid. Den
politiska inriktningen har under våren och sommarens också förändrats.
Utifrån denna bakgrund föreslås att socialnämndens beslut gällande upphandling i
Ljungskile upphävs. Förvaltningen får istället i uppdrag att undersöka möjligheterna att
driva vård- och omsorgsboendet Arödsdal som intraprenad.

Roger Granat
Socialchef

Skickas till
Marion Vaern, avdelningschef
Jessica Eriksson, sektionschef
Edina Cehic, sektionschef

Åsa Jarhag Håkansson
Utvecklare
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Socialtjänsten

2020-09-01

Handläggare

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson
Telefon 0522-69 70 31
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Beställning av vård- och omsorgsboende 2025
Sammanfattning

Enligt befolkningsprognosen för Uddevalla kommun kommer antalet äldre med behov
av vård- och omsorgsboende att öka de kommande åren. En förstudie gällande
nybyggnation av vård- och omsorgsboende finns framtagen. Utifrån förstudien och
investeringsplanen för 2021–2030 föreslås att projektering och nybyggnation med minst
40 platser startas.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse
Förstudie nybyggnation vård- och omsorgsboende i Uddevalla
Befolkningsprognos
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att starta projektering och nybyggnation av vård- och omsorgsboende med minst 40
antal platser på Hovhults knallar i enlighet med förstudien och investeringsplanen för
2021–2030.
Ärendebeskrivning

Befolkningsprognosen för Uddevalla kommun visar att antalet 80 år och äldre ökar fram
till 2029 från 3 454 till 4 306. Enligt Kolada kommer cirka 12,3 procent av dessa ha
behov av vård- och omsorgsboende. Även gruppen 65–70 år ökar och i denna grupp
finns också ett visst behov av vård- och omsorgsboende. Det innebär att ett behov av
minst 100 nya platser på vård- och omsorgsboende fram till 2028.
I befintlig investeringsplan för 2021–2030 finns behov av vård- och omsorgsboende
2025 och 2028 redovisat. En förstudie gällande nybyggnation av vård- och
omsorgsboende finns framtagen.

Roger Granat
Socialchef

Åsa Jarhag Håkansson
Utvecklare

Dnr SN 2020/00181

Tjänsteskrivelse
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Socialtjänsten

2020-09-01

Skickas till
Socialchef
Administrativ chef
Avdelningschef för social omsorg
Lokalplanerare

Dnr SN 2020/00181

Förstudie
inför investeringsbeslut
2020-05-25
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Handläggare

Petter Larsson
Mark och Exploateringsingenjör
Telefon 0522-697939
Petter.larsson@uddevalla.se

Förstudie Nybyggnation Vård och
Omsorgsboende i Uddevalla
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Förstudien avser: Nybyggnation Vård och Omsorgsboende i Uddevalla
1. Bakgrund
Syftet med förstudien är att utreda möjligheten att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i
Uddevalla.
Socialtjänsten har inkommit med en ny beställning på en förstudie där man uppger att boendet ska
vara i enplans utförande med 6 – 8 avdelningar som innehar 10 - 12 vårdtagare samt 11 personal per
avdelning. Varje avdelning kräver ca 800 Byggnad totalarea (BTA), Utöver det tillkommer soprum
uteförråd mm. på ca 700 BTA. Ett vårdboende på 8 avdelningar upptar en yta om ca 7000 BTA.
Socialtjänsten vill även ha möjlighet att bygga ut boendet till det dubbla om behovet uppstår.
Boendet skulle då ha en yta på ca 14 000 BTA.
Verksamheten måste kunna ta emot matleveranser, förbrukningsmaterial mm. Alternativt bygga
tillagningskök och ovanpå det lokaler för hemtjänst och SSK (SSK - sjuksköterskor som jobbar i
hemsjukvården och med brukare på äldreboenden.) Verksamheten behöver vara insynsskyddad och
ogenerat läge med gångavstånd till stadstrafikens linjenät. Socialtjänsten gör bedömningen att
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boendet bör vara klart för inflyttning 2025 för att möta de behov som finns.
Förstudien är tänkt att belysa de frågor som uppkommer runt ett nytt vård- och omsorgsboende samt
att undersöka förutsättningarna för att kunna bygga på det området.

2. Beställarens syfte och mål
Syftet med förstudien är att reda ut förutsättningarna för ett nytt vård- och omsorgsboende
innehållande 6 – 8 avdelningar och som innehar 10 – 12 vårdtagare per avdelning. Lokaliseringen
behöver vara insynsskyddad och ogenerat läge med gångavstånd till stadstrafikens linjenät samt ha
en yta om cirka 7000 kvm och lika mycket för utomhusvistelse.
Utredningen syftar till att beskriva förutsättningar samt kostnader för projektet och skall fungera
som underlag för beslut om fortsatt arbete och arbetssätt. Återrapportering görs till beställande
avdelning.

3. Förstudiens omfattning och avgränsning







Placering
Tillgänglighet, allmänna kommunikationer samt trafik
Markområde samt grov disponering av markytan
Gällande bestämmelser och planer
Behov av ny eller ändrad detaljplan
Kuperad mark
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Fördjupade översiktsplanen (FÖP)
Vatten och avlopp
Elanslutning
Fiberanslutning
Fjärrvärme
Skog
Fornlämningar
Uppförandet av bygganden
Tidplan

4. Tillvägagångssätt/metod
Inhämtning av information har skett främst genom utredningar, beräkningar, mail, telefon och
möten. Funktioner och kompetenser som tagit del i förstudien:











Socialtjänsten – Bertil Hjertell
Trafikingenjör – Joakim Bergman
Skogsförvaltare – David Alfredsson
Kommunekolog – Sofia Stengavel
Planarkitekt - Karl Samuelsson
Översiktsplanerare – Lynn Joel
Uddevalla energi- Anders Adolfsson
Uddevalla energi – Magdalena Beyrouti
Västvatten – Katarina Bjelke
Projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen – Charles Hörnstein
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5. Resultat
5.1 Placering

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lokaliserat ett område som skulle lämpa sig för nytt
vård- och omsorgsboende. Området är del av fastigheten Hovhult 1:5 och benämns även
som Hovhults knallar. Området ägs av Uddevalla kommun och är lokaliserad i norra
Uddevalla i anslutning till bostadsområdet Hovhult.
I förstudien har två stycken stukturskisser tagits fram, en där byggnaden är i ett plan och
en där byggnaden är i två plan. Båda förslagen ska kunna inrymma 16 avdelningar med
10–12 vårdtagare per avdelning. Förstudien föreslår att området byggs ut i etapper allt
eftersom nytt behov av vårdplatser uppstår.
Området har ett insynsskyddad och ogenerat läge med gångavstånd till stadstrafikens
linjenät.
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5.2 Tillgänglighet, allmänna kommunikationer samt trafik

Området har god tillgänglighet via gång- och cykelstråk på allmän plats.
Busshållplats finns på Gånglåtsvägen ca 700 meter öster om Området.
Det finns en befintlig bussgata direkt norr om området vilket gör att busstrafiken skulle kunna
komma betydligt närmare om en ny busshållplats anläggs där. Det går inte någon busstrafik på
bussgatan och har inte gjort så på flera år.
Gång- och cykelvägen utmed Fasserödsvägen som sträcker sig väster om området slutar idag vid
Stekelgatan. ”Gång- och cykelvägen” mellan Polonäsvägen och Oxdansvägen behöver rustas upp
då den är smal och delvis saknar asfalt. Hovhultsvägen saknar helt gång- och cykelväg.
Hovhultsvägen är mellan Fasserödsvägen och Kabelvägen endast 4 meter bred. När det gick
busstrafik på den sträckan så gick trafiken endast i väst-östlig riktning.
Hovhultsvägen behöver breddas så det går att ha dubbelriktad trafik mellan den föreslagna infarten
till området och Kabelvägen. Hovhultsvägen bör inte öppnas upp för genomfartstrafik.
Fasserödsvägen, norr om Stekelgatan, är inte anpassad för varken dubbelriktad trafik eller någon
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större trafikökning.
Personalparkering kan anläggas i anslutning till verksamheten.
Biltillfart för personal samt varutransporter föreslås ske via Hovhultsvägen norr om
området via infartsvägen som är illustrerad i strukturskisserna.
Infarten till området behöver studeras närmare vid projekteringen.

5.3 Markområde samt grov disponering av markytan

Ett nytt vård- och omsorgsboende på del av fastigheten Hovhult 1:5.
Se strukturskiss nedanför. Områdets avgränsning är ungefärlig.
Det inringade områdets markyta är ca 60 000 kvm enligt karta varav tomtyta är ca 25 000 kvm,
vilket innebär att det finns gott om plats för vårdbyggnader, parkeringar, komplementbyggnader och
rekreationsområden.
Vård- och omsorgsboendet byggs i antingen ett eller två plan, bygger man i två plan är det givetvis
med hiss. Området som föreslås ägs av Uddevalla kommun.
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En förprojektering i samband med detaljplan får fastställa bästa utformning tillsammans med
verksamheten. Bearbetad markyta bör beräknas till ca 2,2 ha och mer yta krävs för en
enplansbyggnad. Färdig markyta är en kostnadsdrivande faktor i denna bergiga terräng.
5.4 Gällande bestämmelser och planer

Gällande stadsplan över området antogs 1968 och anger område för Park eller plantering.
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5.5 Behov av ny eller ändrad detaljplan

En ny detaljplan måste upprättas på det aktuella området.
Utredningar som har bedöms nödvändiga i planarbetet är:



Dagvattenutredning
Geoteknisk utredning
Handläggningen av detaljplanen beräknas till ca 24 - 36 månader.

5.6 Fördjupade översiktsplanen (FÖP)

Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort redovisar inget annat för området än att det är
detaljplanerat. Åtgärden skulle därmed inte strida mot den Fördjupade översiktsplanen för
Uddevalla tätort.

10 (14)
Dnr:

Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort
5.7 Kuperad mark

Markområdet består av kuperat berg och markarbeten behöver göras i form av både sprängning och
fyllning av massor. Tiden för markarbetena är redovisade i tiden för byggnation av Vård- och
omsorgsboendet.
Markarbetena beräknas kosta ca 59 miljoner kronor.

5.8 Vatten- och avlopp

Ledningar för vatten och avlopp finns i närheten.
Dricksvatten
För dricksvattnet föreslår Västvatten fyra alternativ på anslutningspunkter, se bild nedan.
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Spillvatten
Spillvattnet kan även anslutas till anslutningspunkterna 1–4 enligt bilden ovan.
Västvatten uppger att flera vattengångar saknas i området för punkt 1, 2 och 3 men översiktligt
bedöms anslutningen vara ok. Västvatten kommer att mäta in vattengångar för att närmare titta på
kapaciteten.
Oavsett kommer en spillvattensträcka nedströms området behöva dimensioneras upp på grund av
liten kapacitet. Det rör sig om en sträcka på ca 350 meter. Västvatten kan i dagsläget inte precisera
när detta kommer att ske men uppger att det är tidigast under 2021.
Om ålderdomshemmet ansluts till punkt 4 behöver Västvatten, utöver ovan, när ålderdomshem
nummer två blir aktuellt kontrollera kapaciteten på en annan spillvattensträcka på cirka 250 meter i
området mer i detalj. Denna sträcka bedöms eventuellt vara begränsad för två ålderdomshem.
Dagvatten
Dagvattnet föreslås att i första hand ledas norrut mot befintlig dike/bäck. Om LSS-boendet (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Störtloppsgatan byggs så måste Västvatten
lägga större ledningar på en cirka 40 meter lång sträcka. Från en ledning på 200 mm till en ledning
på 600 mm. Om LSS-boendet på Störtloppsgatan inte byggs så är det detta projekt som gör att
Västvatten måste byta ut ledningen på den 40 meter långa sträckan. Om dagvattnet leds söderut
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skapas betydligt större problem, om ingen fördröjning på området sker.
5.9 Elanslutning

Uddevalla energi har kapacitet i nätet för att ansluta den nya Vård- och omsorgsboendet men
behöver förstärka lågspänningsnätet.
Kostnaden för att förstärka nätet i form av en ombyggnation av en befintlig transformatorstation
samt schakt av serviskablarna är ca 750 000 kr.
Utöver den kostnaden tillkommer det en anslutningsavgift på 200 000 kr för 1000 A abonnemang
som Vård- och omsorgsboendet kräver.
Totalt är den uppskattade kostnaden elanslutningen ca 950 000 kr.
5.10 Fiberanslutning

Uddevalla energi har i dagsläget inte något fiberstråk direkt i anslutning till det tänkta
ålderdomshemmet. Den närmaste anslutningspunkten är vid Hovhultsverket som ligger cirka 800
meter bort.
Uddevalla Energi Stadsnät har anslutit de flesta av kommunens fastigheter där det finns personal
och som ska anslutas till kommunens verksamhetsnät, de ansluter även gruppboenden mm. som
Byggts eller byggs och som Kommunens IT-avdelning avropar.
Uddevalla energi har i dessa fall ett avtal med Uddevalla Kommun gällande så kallad svartfiber,
fiber som används för administration mm.
Uddevalla energi kan bygga fiber till ett nytt kommande ålderdomshem men de kan i dagsläget inte
sätta en kostnad för det då de inte vet om de kan samförlägga med andra nyttigheter i schakter för
att nå fram till området.

5.11 Fjärrvärme

Strax sydöst om det tänkta området för ålderdomshem finns fjärrvärmeledningar. Ledningarna har
kapacitet att koppla in ett ålderdomshem på 7000 kvm. Uddevalla energi har utifrån byggnadsarean
och verksamhetstyp antagit en energiförbrukning på 245MWh med en dygnsmedeleffekt på 82kW.
Om en framtida utbyggnad med ytterligare 7000 kvm skulle bli aktuellt ser det i dagsläget ut som
att ledningarna har kapacitet att klara det. Fjärrvärmeledningarna skulle anslutas enligt bild nedan.
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5.12 Skog

Området består i dagsläget av mycket skog.
Enligt skogsbruksplanen är det 2336 kubikmeter skog och kommunens skogsförvaltare gör
bedömningen att ca hälften tas i anspråk, dvs. 1168 kubikmeter skog.
tidsåtgången för att avverka skogen bedöms till cirka tre dagar.
5.13 Fornlämningar

Det aktuella området berörs inte av några kända fornlämningar
5.14 Uppförandet av byggnaden

Byggnationen föreslås ske i två etapper allt eftersom nytt behov av vårdplatser uppstår. Det vill säga
att man uppför en byggnad om ca 7000 BTA i ett första skede och när behov av fler platser uppstår
bygger man ut befintligt boende alternativt uppför en ny byggnad på platsen.
Nybyggnation av ett vårdhem på 8 avdelningar som innehåller ca 80 platser med en preliminär
byggnad total area på 6300 kvm beräknas kosta ca 169 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer
markarbeten på ca 59 miljoner kronor. Utöver själva vårdhemmet tillkommer byggnader i form av
soprum, uteförråd etc. totalt blir byggnaderna ca 7 000 BTA. I kostnaden ingår upprättande av
detaljplan, projektering, byggnation av vårdhem samt markarbete i bergsterräng.
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5.15 Tidplan

Detaljplanearbete 24–36 månader
Förprojekteringen av byggnaden, exempelvis ta fram bygglovshandlingar beräknas kunna göras
under tiden som upprättandet av detaljplanen pågår.
Projektering av byggnaden 6–12 månader.
Upphandlingen av byggnationen ca 3 månader
Byggtiden är minst 2,5 år.
Totalt ca 5 – 6,5 år från det att ett positivt detaljplanebesked ges.

6. Slutsatser och rekommendationer
Området ligger i ett strategiskt bra läge med utbyggda vägar fram till området samt
närhet till allmänna kommunikationer. I områdets närhet finns befintlig infrastruktur i
form av vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme.
En fördjupad förstudie av byggnad och gård bör göras av arkitektkonsult i
projekteringsskedet.
I det fortsatta arbetet är det av vikt att studera tomten och anpassa den utifrån
verksamhetens behov.
Den totala kostnaden för att uppföra ett ålderdomshem på 7 000 kvm det aktuella
området för ca 80 boende uppgår till ca 284 miljoner kronor och beräknas ta 5 – 6,5
år från det att ett positivt planbesked ges till en färdig byggnad att tas i bruk står på
plats.

7. Återrapportering
Resultatet återrapporteras till Socialförvaltningen
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Tabellbilaga befolkningsprognos 2020
Folkmängd efter åldersklasser 2019–2029
Faktisk befolkning 2019. Prognosvärden för 2020–2029.
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

659

661

665

670

674

689

701

714

726

738

748

1-5

3 427

3 434

3 467

3 473

3 465

3 491

3 523

3 561

3 607

3 661

3 720

6-9

2 900

2 864

2 851

2 863

2 882

2 883

2 909

2 910

2 906

2 929

2 945

10-12

2 044

2 117

2 194

2 241

2 217

2 216

2 196

2 208

2 236

2 250

2 248

13-15

1 949

2 003

2 054

2 096

2 165

2 237

2 280

2 261

2 261

2 243

2 256

16-18

1 886

1 945

2 004

2 038

2 089

2 133

2 172

2 240

2 307

2 346

2 330

647

645

623

693

700

677

718

746

723

753

803

20-64

31 260

31 378

31 551

31 751

31 940

32 141

32 369

32 628

32 852

33 057

33 243

65-79

8 507

8 577

8 716

8 790

8 819

8 841

8 812

8 806

8 894

8 917

9 037

19

80-w

3 424

3 454

3 474

3 543

3 626

3 739

3 885

4 009

4 088

4 225

4 306

Totalt

56 703

57 076

57 599

58 158

58 577

59 047

59 565

60 082

60 600

61 118

61 636

Folkmängdsutveckling, ackumulerad 2019–2029
För startåret 2019 redovisas antalet folkbokförda invånare. För 2020–2029 visas ackumulerad
befolkningsförändring.
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

659

0

5

10

15

30

42

55

67

79

89

1-5

3 427

7

40

46

38

64

96

134

180

234

293

6-9

2 900

-36

-49

-37

-18

-17

9

10

6

29

45

10-12

2 044

73

150

197

173

172

152

164

192

206

204

13-15

1 949

54

105

147

216

288

331

312

312

294

307

16-18

1 886

59

118

152

203

247

286

354

421

460

444

647

-2

-24

46

53

30

71

99

76

106

156

20-64

31 260

118

291

491

680

881

1 109

1 368

1 592

1 797

1 983

65-79

8 507

70

209

283

312

334

305

299

387

410

530

80-w

3 424

30

50

119

202

315

461

585

664

801

882

Totalt

56 703

373

896

1 455

1 874

2 344

2 862

3 379

3 897

4 415

4 933

19

2029
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Befolkningsförändringar 2019–2029
Faktiska befolkningsförändringar för 2019 samt prognos för 2020–2029.
År

Folkmängd

Födda

Döda

Födelsenetto

Inflyttande

Utflyttande

Flyttningsnetto

Folkökning

2019

56 703

654

574

80

2 794

2 461

333

444

2020

57 076

654

592

62

2 742

2 430

312

374

2021

57 599

656

591

65

2 890

2 431

459

524

2022

58 158

660

592

68

2 938

2 448

490

558

2023

58 577

666

591

75

2 814

2 468

346

421

2024

59 047

681

593

88

2 862

2 480

382

470

2025

59 565

693

594

99

2 916

2 497

419

518

2026

60 082

706

597

109

2 927

2 518

409

518

2027

60 600

719

599

120

2 942

2 543

399

519

2028

61 118

730

603

127

2 959

2 568

391

518

2029

61 636

740

607

133

2 979

2 595

384

517
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Folkmängd per delområde 2019–2024

Folkbokförd befolkning 2019. Avrundade prognosvärden 2020–2024.
Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0001 Skansberget

1 330

1 320

1 319

1 415

1 416

1 417

0002 Centrala staden

2 904

2 891

2 893

2 926

2 926

2 927

0003 Söder

2 046

2 052

2 059

2 061

2 059

2 057

0004 Walkesborg-Skeppsviken

712

708

708

707

706

704

0005 Bohusgården

1 954

1 952

2 030

2 035

2 102

2 216

0006 Kapelle

1 352

1 354

1 353

1 353

1 353

1 352

0010 Karlsberg

749

743

742

742

742

741

0011 Östrabo-Stenbacken

476

472

472

472

471

471

0012 Hönsebergshagen

725

731

734

735

736

737

0013 Barkhögarne

539

593

599

664

747

753

0014 Tureborg

1 946

1 917

1 907

1 902

1 898

1 894

0015 Äsperöd

996

1 003

1 007

1 010

1 010

1 135

0020 Underås

466

461

460

460

459

458

0021 Västra Ramneröd

435

434

434

434

434

433

0022 Skogslyckan

1 814

1 864

1 865

1 865

1 907

1 959

0023 Unneröd

1 662

1 661

1 663

1 665

1 666

1 667

0024 Boxhult

708

711

712

713

712

711

0025 Hovhult

2 369

2 366

2 368

2 370

2 372

2 373

0026 Fasseröd

1 312

1 317

1 319

1 335

1 336

1 336

0027 Sörvik
0028 Kurveröd
0030 Östra Ramneröd
0031 Elseberg

33

33

33

33

33

33

1 410

1 409

1 409

1 411

1 413

1 415

604

612

611

611

611

611

629

623

674

674

674

674

0032 Hedegärde

1 267

1 261

1 259

1 258

1 256

1 254

0033 Bleket

1 640

1 632

1 629

1 626

1 624

1 622

0034 Dalaberg

2 827

2 811

2 805

2 800

2 794

2 791

97

96

97

97

97

97

0035 Bräcke-Kuröd
0036 Lillesjö
0037 Helenedal

10

10

10

10

10

11

1 316

1 313

1 312

1 312

1 312

1 312

0038 Björbäck-Gräskärr

66

66

66

66

67

67

0040 Stadsfjället

118

118

118

119

119

119

0041 Uddevalla Glesbygd

916

920

923

928

932

936

0042 Lane Ryr

1 586

1 595

1 599

1 605

1 609

1 613

0050 Ljungskile tätort

4 089

4 107

4 142

4 175

4 221

4 224

0051 Ljungskile Glesbygd

1 226

1 230

1 232

1 234

1 236

1 237

0052 Ulvesund

627

653

669

686

705

723

0053 Ammenäs

2 041

2 176

2 400

2 536

2 591

2 643

0054 Forshälla

1 224

1 234

1 239

1 244

1 248

1 252

0060 Herrestads tätort

2 676

2 680

2 680

2 680

2 679

2 678

0061 Herrestad Glesbygd

2 455

2 486

2 514

2 546

2 578

2 625

0062 Hogstorp

717

718

717

717

717

716

Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024
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0063 Skredsvik

617

621

622

624

624

625

0064 Berg Östra

1 638

1 717

1 764

1 855

1 912

1 943

0065 Berg Västra

899

910

920

931

942

952

0066 Bokenäs Västra

781

785

787

789

790

791

0067 Bokenäs Östra

647

660

668

677

684

691

REST

52

52

52

52

52

52

Totalt

56 703

57 075

57 599

58 158

58 577

59 047

Folkmängdsutveckling, ackumulerad per delområde per delområde 2019–2024
Folkbokförda invånare 2019. Prognostiserad ackumulerad befolkningsförändring 2020–2024.
Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0001 Skansberget

1 330

-10

-11

85

86

87

0002 Centrala staden

2 904

-13

-11

22

22

23

0003 Söder

2 046

6

13

15

13

11

0004 Walkesborg-Skeppsviken

712

-4

-4

-5

-6

-8

0005 Bohusgården

1 954

-2

76

81

148

262

0006 Kapelle

1 352

2

1

1

1

0

0010 Karlsberg

749

-6

-7

-7

-7

-8

0011 Östrabo-Stenbacken

476

-4

-4

-4

-5

-5

0012 Hönsebergshagen

725

6

9

10

11

12

0013 Barkhögarne

539

54

60

125

208

214

0014 Tureborg

1 946

-29

-39

-44

-48

-52

0015 Äsperöd

996

7

11

14

14

139

0020 Underås

466

-5

-6

-6

-7

-8

0021 Västra Ramneröd

435

-1

-1

-1

-1

-2

0022 Skogslyckan

1 814

50

51

51

93

145

0023 Unneröd

1 662

-1

1

3

4

5
3

0024 Boxhult

708

3

4

5

4

0025 Hovhult

2 369

-3

-1

1

3

4

0026 Fasseröd

1 312

5

7

23

24

24

0027 Sörvik
0028 Kurveröd

33

0

0

0

0

0

1 410

-1

-1

1

3

5

0030 Östra Ramneröd

604

8

7

7

7

7

0031 Elseberg

629

-6

45

45

45

45

0032 Hedegärde

1 267

-6

-8

-9

-11

-13

0033 Bleket

1 640

-8

-11

-14

-16

-18

0034 Dalaberg

2 827

-16

-22

-27

-33

-36

97

-1

0

0

0

0

0035 Bräcke-Kuröd
0036 Lillesjö

10

0

0

0

0

1

1 316

-3

-4

-4

-4

-4

0038 Björbäck-Gräskärr

66

0

0

0

1

1

0040 Stadsfjället

118

0

0

1

1

1

Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0041 Uddevalla Glesbygd

916

4

7

12

16

20

0037 Helenedal
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0042 Lane Ryr

1 586

9

13

19

23

27

0050 Ljungskile tätort

4 089

18

53

86

132

135

0051 Ljungskile Glesbygd

11

1 226

4

6

8

10

0052 Ulvesund

627

26

42

59

78

96

0053 Ammenäs

2 041

135

359

495

550

602

0054 Forshälla

1 224

10

15

20

24

28

0060 Herrestads tätort

2 676

4

4

4

3

2

0061 Herrestad Glesbygd

2 455

31

59

91

123

170

0062 Hogstorp

717

1

0

0

0

-1

0063 Skredsvik

617

4

5

7

7

8

0064 Berg Östra

1 638

79

126

217

274

305

0065 Berg Västra

899

11

21

32

43

53

0066 Bokenäs Västra

781

4

6

8

9

10

0067 Bokenäs Östra

647

13

21

30

37

44

REST

52

0

0

0

0

0

Totalt

56 703

372

896

1 455

1 874

2 344

Tjänsteskrivelse

1(2)

Socialtjänsten

2020-09-01

Handläggare

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson
Telefon 0522-69 70 31
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se

Beställning av idéstudie inför vård- och omsorgsboende 2028
Sammanfattning

Enligt befolkningsprognosen för Uddevalla kommun kommer antalet äldre med behov
av vård- och omsorgsboende att öka de kommande åren. För att möta behovet på sikt
behöver en beställning av idéstudie inför nytt vård- och omsorgsboende inför år 2028
med minst 40 platser göras.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-01
Befolkningsprognos
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att till samhällsbyggnadsnämnden beställa en idéstudie om var ett nytt vård- och
omsorgsboende inför år 2028 med minst 40 platser kan byggas.
Ärendebeskrivning

Befolkningsprognosen för Uddevalla kommun visar att antalet 80 år och äldre ökar fram
till 2029 från 3 454 till 4 306. Enligt Kolada kommer cirka 12,3 procent av dessa ha
behov av vård- och omsorgsboende. Även gruppen 65–70 år ökar och i denna grupp
finns också ett visst behov av vård- och omsorgsboende. Det innebär att ett behov av
minst 100 nya platser på vård- och omsorgsboende fram till 2028.
I befintlig investeringsplan för 2021–2030 finns behov av vård- och omsorgsboende
2025 och 2028 redovisat. En idéstudie om var ett nytt vård- och omsorgsboende inför
2028 med minst 40 platser kan byggas behöver beställas.

Roger Granat
Socialchef

Åsa Jarhag Håkansson
Utvecklare

Dnr SN 2020/00182

Tjänsteskrivelse
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Socialtjänsten

2020-09-01

Skickas till
Socialchef
Administrativ chef
Avdelningschef för social omsorg
Lokalplanerare
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Tabellbilaga befolkningsprognos 2020
Folkmängd efter åldersklasser 2019–2029
Faktisk befolkning 2019. Prognosvärden för 2020–2029.
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

659

661

665

670

674

689

701

714

726

738

748

1-5

3 427

3 434

3 467

3 473

3 465

3 491

3 523

3 561

3 607

3 661

3 720

6-9

2 900

2 864

2 851

2 863

2 882

2 883

2 909

2 910

2 906

2 929

2 945

10-12

2 044

2 117

2 194

2 241

2 217

2 216

2 196

2 208

2 236

2 250

2 248

13-15

1 949

2 003

2 054

2 096

2 165

2 237

2 280

2 261

2 261

2 243

2 256

16-18

1 886

1 945

2 004

2 038

2 089

2 133

2 172

2 240

2 307

2 346

2 330

647

645

623

693

700

677

718

746

723

753

803

20-64

31 260

31 378

31 551

31 751

31 940

32 141

32 369

32 628

32 852

33 057

33 243

65-79

8 507

8 577

8 716

8 790

8 819

8 841

8 812

8 806

8 894

8 917

9 037

19

80-w

3 424

3 454

3 474

3 543

3 626

3 739

3 885

4 009

4 088

4 225

4 306

Totalt

56 703

57 076

57 599

58 158

58 577

59 047

59 565

60 082

60 600

61 118

61 636

Folkmängdsutveckling, ackumulerad 2019–2029
För startåret 2019 redovisas antalet folkbokförda invånare. För 2020–2029 visas ackumulerad
befolkningsförändring.
Ålder

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

659

0

5

10

15

30

42

55

67

79

89

1-5

3 427

7

40

46

38

64

96

134

180

234

293

6-9

2 900

-36

-49

-37

-18

-17

9

10

6

29

45

10-12

2 044

73

150

197

173

172

152

164

192

206

204

13-15

1 949

54

105

147

216

288

331

312

312

294

307

16-18

1 886

59

118

152

203

247

286

354

421

460

444

647

-2

-24

46

53

30

71

99

76

106

156

20-64

31 260

118

291

491

680

881

1 109

1 368

1 592

1 797

1 983

65-79

8 507

70

209

283

312

334

305

299

387

410

530

80-w

3 424

30

50

119

202

315

461

585

664

801

882

Totalt

56 703

373

896

1 455

1 874

2 344

2 862

3 379

3 897

4 415

4 933

19

2029

DNR: KS 2020/00368

2020-05-27

Befolkningsförändringar 2019–2029
Faktiska befolkningsförändringar för 2019 samt prognos för 2020–2029.
År

Folkmängd

Födda

Döda

Födelsenetto

Inflyttande

Utflyttande

Flyttningsnetto

Folkökning

2019

56 703

654

574

80

2 794

2 461

333

444

2020

57 076

654

592

62

2 742

2 430

312

374

2021

57 599

656

591

65

2 890

2 431

459

524

2022

58 158

660

592

68

2 938

2 448

490

558

2023

58 577

666

591

75

2 814

2 468

346

421

2024

59 047

681

593

88

2 862

2 480

382

470

2025

59 565

693

594

99

2 916

2 497

419

518

2026

60 082

706

597

109

2 927

2 518

409

518

2027

60 600

719

599

120

2 942

2 543

399

519

2028

61 118

730

603

127

2 959

2 568

391

518

2029

61 636

740

607

133

2 979

2 595

384

517

DNR: KS 2020/00368

2020-05-27

Folkmängd per delområde 2019–2024

Folkbokförd befolkning 2019. Avrundade prognosvärden 2020–2024.
Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0001 Skansberget

1 330

1 320

1 319

1 415

1 416

1 417

0002 Centrala staden

2 904

2 891

2 893

2 926

2 926

2 927

0003 Söder

2 046

2 052

2 059

2 061

2 059

2 057

0004 Walkesborg-Skeppsviken

712

708

708

707

706

704

0005 Bohusgården

1 954

1 952

2 030

2 035

2 102

2 216

0006 Kapelle

1 352

1 354

1 353

1 353

1 353

1 352

0010 Karlsberg

749

743

742

742

742

741

0011 Östrabo-Stenbacken

476

472

472

472

471

471

0012 Hönsebergshagen

725

731

734

735

736

737

0013 Barkhögarne

539

593

599

664

747

753

0014 Tureborg

1 946

1 917

1 907

1 902

1 898

1 894

0015 Äsperöd

996

1 003

1 007

1 010

1 010

1 135

0020 Underås

466

461

460

460

459

458

0021 Västra Ramneröd

435

434

434

434

434

433

0022 Skogslyckan

1 814

1 864

1 865

1 865

1 907

1 959

0023 Unneröd

1 662

1 661

1 663

1 665

1 666

1 667

0024 Boxhult

708

711

712

713

712

711

0025 Hovhult

2 369

2 366

2 368

2 370

2 372

2 373

0026 Fasseröd

1 312

1 317

1 319

1 335

1 336

1 336

0027 Sörvik
0028 Kurveröd
0030 Östra Ramneröd
0031 Elseberg

33

33

33

33

33

33

1 410

1 409

1 409

1 411

1 413

1 415

604

612

611

611

611

611

629

623

674

674

674

674

0032 Hedegärde

1 267

1 261

1 259

1 258

1 256

1 254

0033 Bleket

1 640

1 632

1 629

1 626

1 624

1 622

0034 Dalaberg

2 827

2 811

2 805

2 800

2 794

2 791

97

96

97

97

97

97

0035 Bräcke-Kuröd
0036 Lillesjö
0037 Helenedal

10

10

10

10

10

11

1 316

1 313

1 312

1 312

1 312

1 312

0038 Björbäck-Gräskärr

66

66

66

66

67

67

0040 Stadsfjället

118

118

118

119

119

119

0041 Uddevalla Glesbygd

916

920

923

928

932

936

0042 Lane Ryr

1 586

1 595

1 599

1 605

1 609

1 613

0050 Ljungskile tätort

4 089

4 107

4 142

4 175

4 221

4 224

0051 Ljungskile Glesbygd

1 226

1 230

1 232

1 234

1 236

1 237

0052 Ulvesund

627

653

669

686

705

723

0053 Ammenäs

2 041

2 176

2 400

2 536

2 591

2 643

0054 Forshälla

1 224

1 234

1 239

1 244

1 248

1 252

0060 Herrestads tätort

2 676

2 680

2 680

2 680

2 679

2 678

0061 Herrestad Glesbygd

2 455

2 486

2 514

2 546

2 578

2 625

0062 Hogstorp

717

718

717

717

717

716

Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024

DNR: KS 2020/00368
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0063 Skredsvik

617

621

622

624

624

625

0064 Berg Östra

1 638

1 717

1 764

1 855

1 912

1 943

0065 Berg Västra

899

910

920

931

942

952

0066 Bokenäs Västra

781

785

787

789

790

791

0067 Bokenäs Östra

647

660

668

677

684

691

REST

52

52

52

52

52

52

Totalt

56 703

57 075

57 599

58 158

58 577

59 047

Folkmängdsutveckling, ackumulerad per delområde per delområde 2019–2024
Folkbokförda invånare 2019. Prognostiserad ackumulerad befolkningsförändring 2020–2024.
Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0001 Skansberget

1 330

-10

-11

85

86

87

0002 Centrala staden

2 904

-13

-11

22

22

23

0003 Söder

2 046

6

13

15

13

11

0004 Walkesborg-Skeppsviken

712

-4

-4

-5

-6

-8

0005 Bohusgården

1 954

-2

76

81

148

262

0006 Kapelle

1 352

2

1

1

1

0

0010 Karlsberg

749

-6

-7

-7

-7

-8

0011 Östrabo-Stenbacken

476

-4

-4

-4

-5

-5

0012 Hönsebergshagen

725

6

9

10

11

12

0013 Barkhögarne

539

54

60

125

208

214

0014 Tureborg

1 946

-29

-39

-44

-48

-52

0015 Äsperöd

996

7

11

14

14

139

0020 Underås

466

-5

-6

-6

-7

-8

0021 Västra Ramneröd

435

-1

-1

-1

-1

-2

0022 Skogslyckan

1 814

50

51

51

93

145

0023 Unneröd

1 662

-1

1

3

4

5
3

0024 Boxhult

708

3

4

5

4

0025 Hovhult

2 369

-3

-1

1

3

4

0026 Fasseröd

1 312

5

7

23

24

24

0027 Sörvik
0028 Kurveröd

33

0

0

0

0

0

1 410

-1

-1

1

3

5

0030 Östra Ramneröd

604

8

7

7

7

7

0031 Elseberg

629

-6

45

45

45

45

0032 Hedegärde

1 267

-6

-8

-9

-11

-13

0033 Bleket

1 640

-8

-11

-14

-16

-18

0034 Dalaberg

2 827

-16

-22

-27

-33

-36

97

-1

0

0

0

0

0035 Bräcke-Kuröd
0036 Lillesjö

10

0

0

0

0

1

1 316

-3

-4

-4

-4

-4

0038 Björbäck-Gräskärr

66

0

0

0

1

1

0040 Stadsfjället

118

0

0

1

1

1

Område

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0041 Uddevalla Glesbygd

916

4

7

12

16

20

0037 Helenedal
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0042 Lane Ryr

1 586

9

13

19

23

27

0050 Ljungskile tätort

4 089

18

53

86

132

135

0051 Ljungskile Glesbygd

11

1 226

4

6

8

10

0052 Ulvesund

627

26

42

59

78

96

0053 Ammenäs

2 041

135

359

495

550

602

0054 Forshälla

1 224

10

15

20

24

28

0060 Herrestads tätort

2 676

4

4

4

3

2

0061 Herrestad Glesbygd

2 455

31

59

91

123

170

0062 Hogstorp

717

1

0

0

0

-1

0063 Skredsvik

617

4

5

7

7

8

0064 Berg Östra

1 638

79

126

217

274

305

0065 Berg Västra

899

11

21

32

43

53

0066 Bokenäs Västra

781

4

6

8

9

10

0067 Bokenäs Östra

647

13

21

30

37

44

REST

52

0

0

0

0

0

Totalt

56 703

372

896

1 455

1 874

2 344

Tjänsteskrivelse
2020-09-04

Handläggare

Avdelningschef, Marion Vaern
Telefon 0522-69 70 30
Marion.vaern@uddevalla.se

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande vårdoch omsorgsboende, dnr 3.5.1-31578/2020-2
Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat att genomföra en verksamhetstillsyn
avseende Rosenhälls Vård och omsorgsboende. Tillsynen inleds med anledning av
uppgifter som har inkommit i de anmälningar enligt lex Sarah som Uddevalla kommun
har gjort till IVO i juni 2020. Anmälningarna gällde bland annat utebliven omvårdnad i
samband med skyddsombudsstopp på en av avdelningarna på Rosenhäll i april 2020.
Syftet med tillsynen är att granska hur socialnämnden säkerställer att enskilda får sina
behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda, varpå socialnämnden ska yttra sig
gällande interna rutiner och åtgärder i samband med skyddsombudsstopp.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-04
Socialtjänstens yttrande 2020-08-26
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från inspektionen för vård och
omsorg (IVO) 2020-08-06
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avge socialtjänstens yttrande.

Roger Granat
Socialchef

Skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Marion Vaern, avdelningschef
Mathilda Isaksson, sektionschef
Rufia Abassi, enhetschef

Marion Vaern
Avdelningschef

1(1)
Dnr SN 2020/00169

Yttrande

1 (4)
Dnr:

2020-08-26

SN 2020/169

Yttrande till IVO, diarienummer 3.5.1–31578/2020
Anledning till yttrande

Socialnämnden mottog den 2020-08-07 en underrättelse om att IVO har
beslutat genomföra en verksamhetstillsyn för Rosenhälls vård- och
omsorgsboende med en begäran om ytterligare handlingar och uppgifter.
Bakgrund

Ärendet har föranletts av flera Lex Sarah-anmälningar som rapporterats in
till IVO i juni 2020, rörande uteblivna insatser till brukare i samband med
skyddsstopp på en av verksamhetens avdelningar i april 2020. IVO begärde
då in en komplettering i ärendet med dnr 3.1.2 23742/2020-5, vilken
socialnämnden också lämnat. IVO meddelar att det framkommer uppgifter i
denna komplettering som föranleder IVO att avsluta ärendet dnr 3.1.2
23742/2020-05, med fortsatt tillsyn i det nya ärendet med dnr 3.5.131578/2020.
Yttrande på begärda punkter:

Svar på begärda uppgifter redovisas i turordning nedan.
Bedömer nämnden inte att det var ett faktiskt missförhållande (enligt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex
Sarah) att tillräcklig skyddsutrustning saknades i verksamheten?

Skyddsutrustning, utifrån myndigheternas rekommendationer och
smittskyddsrutiner vid den tidpunkten, fanns tillgänglig i verksamheten. Det
skyddsombud krävde var dock skyddsutrustning utöver denna.
Omfattade skyddsombudsstoppet alla brukare på avdelning 3A eller
endast de brukare som hade misstänkt eller bekräftad covid-19infektion?

Skyddsombudsstoppet omfattade endast de brukare på avdelningen som
hade en misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion.
Vilka åtgärder vidtog socialnämnden för att förebygga att ett
skyddsombudsstopp lades på avdelning 3A den 15 april 2020?

Riskbedömningar genomfördes i dialog med skyddsombud löpande under
våren för de brukare som hade misstänkt eller konstaterad smitta och
handlingsplaner upprättades. Information om smittskyddsrutiner och
Socialtjänsten
Administrativa avdelningen

www.uddevalla.se

Postadress
45181 UDDEVALLA

Besöksadress
Socialkontor Varvsvägen 1
E-post Socialtjänsten@uddevalla.se

Telefon (vx)
0522-69 60 00

Fax
fax
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skyddsutrustning fanns tillgänglig för alla på kommunens intranät, och
skriftlig information om hygienrutiner och skyddsutrustning fanns även
tillgänglig i en pärm på avdelningen.
Under pandemin är enhetschef med på rapport på morgon och
eftermiddagen för dialog och att säkerställa att alla medarbetare fått till sig
nödvändig information. Utbildning av ansvarig sjuksköterska har skett på
APT den 8 april som då utbildade i basala hygienrutiner och
skyddsutrustning i samband med covid-19. Planering fanns vid denna
tidpunkt för vidareutbildning till medarbetarna av MAS under vecka 16.
Skyddsombud lämnade en 6:6a till arbetsgivaren den 13 april, och begärde
svar till den 14 april då svar också lämnades. Arbetsgivaren efterfrågade
dialog med skyddsombud vid överlämnandet av svaret, där skyddsombud
skulle återkomma. Ingen återkoppling sker därefter förrän skyddsstoppet
läggs den 15 april.
Vilka åtgärder vidtogs under tiden mellan onsdag den 15 och
lördagen den 18 april, då det andra skyddsstoppet inträffade?

Under perioden mellan den 15 april till 18 april tillhandahöll arbetsgivaren
skyddsutrustning utöver myndigheternas rekommendationer, såsom
munskydd som ett komplement, till stänkskyddet. Skyddsrockar var
beställda, men var restnoterade nationellt. Det fanns därför ej tillräcklig
tillgång på skyddsrockar förrän den 18 april.
Av inkommen komplettering i Lex Sarah-ärendena framkommer att
man vid eventuella framtida skyddsstopp planerar att ”tillfälligt gå
med på skyddsombudets krav i väntan på Arbetsmiljöverkets
beslut”. Hur avser man göra det, om det t.ex. råder brist på begärt
skyddsmaterial?

Socialnämnden har under vår och sommar 2020 byggt upp ett centralt
buffertförråd av godkänd hygien- och skyddsutrustning.
Av inkommen komplettering framgår vidare att Uddevalla kommun
inte avser bryta skyddsombudsstopp om det inte föreligger risk för att
det påverkar brukare negativt.

-

Ansåg nämnden att sådan risk inte förelåg vid de anmälda
tillfällena?
Både arbetsmiljölagen, hälso- och sjukvårdslagen och
socialtjänstlagen är styrande över verksamheten. Nämndens interna
erfarenheter från de olika lagstiftningarnas inbördes tyngd och
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styrning i samband med ett skyddsstopp var begränsade innan
stoppen.
Eftersom det bedömdes föreligga risk för den enskilde gick
arbetsgivaren med på skyddsombudets krav, varav stoppet hävdes,
och risken kunde åtgärdas.
-

Vem ska göra bedömning om det föreligger (risk för) negativ
påverkan?
Vid medicinsk risk är det ansvarig sjuksköterska som gör
bedömningen om det föreligger risk för negativ påverkan.

-

Hur ska den bedömningen göras?
Tjänstgörande sjuksköterska bedömer risker utifrån patientens
hälsotillstånd och hälso- och sjukvårdslagen.

-

Vilka åtgärder ska vidtas om det föreligger (risk för) negativ
påverkan för brukare?
Sjuksköterska åtgärdar risken under skyddsstoppet och vidtar
relevanta åtgärder.

Hur avser nämnden att möjliggöra att basal hjälp i form av
nödvändiga omvårdnads- och hälso- & sjukvårdsinsatser blir utförda
under omständigheter så som skyddsstopp i verksamheten?

Lokala riktlinjer för att bedöma medicinsk risk för patienten under ett
skyddsstopp håller på att upprättas och ska därefter kommuniceras till
berörda.
Vad innebär den översyn av rutiner som beskrivs i kompletteringen?

En rutin för hur ansvariga chefer ska hantera ett skyddsstopp har upprättats i
april. Gällande rutiner och riktlinjer angående covid-19-pandemin har
samlats och tillhandahållits digitalt i kommunens kvalitets- och
ledningssystem.
Information om skyddsutrustning har uppdaterats kontinuerligt utifrån
myndigheternas aktuella rekommendationer.
Hur säkerställer socialnämnden att information om aktuella rutiner
avseende skyddsombudsstopp har nått berörd personal?

Aktuella rutiner har samlats i kommunens chefs- & personalhandbok på
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intranätet som finns tillgänglig för både chefer och personal. Chef är
ansvarig för att kunskapen blir känd i verksamheterna.

Uddevalla 2020-08-26
Socialtjänsten

Roger Granat
Socialchef

/(\
Inspektionen för vård och omsorg

BEGÄRAN
2020-08-06 Dnr 3.5.1 -31578/2020-2

1(2)

UDDEVALLA KOMMUN
Socialnämnden
Uddevalla kommun
2020 -08- 7
451 81 UDDEVALLA

o

Socialtjänsten
Kilbäckskontoret

Underrättelse och begäran om handlingar
och uppgifter
Underrättelse
Inspektionen får vård och omsorg (IVO) har besluta att genomföra en
verksamhetstillsyn avseende Rosenhälls äldreboende i Uddevalla
kommun.
Tillsynen inleds med anledning av uppgifter som har inkommit i de
anmälningar enligt lex Sarah som Uddevalla kommun har gjort till IVO
i juni 2020:
3.1.2-23707/2020
3.1.2-23751/2020
3.1.2-23746/2020
3.1.2-23742/2020

3.1.2-23740/2020
3.1.2-23733/2020
3.1.2-23731/2020
3.1.2-23 689/2020

Syftet med tillsynen är att granska hur socialnämnden säkerställer att
enskilda får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda.
Tillsynen genomförs med stöd av 13 kap §l socialtjänstlagen
(2001:453), SoL.

Begäran om uppgifter och handlingar
IVO begär fciljande uppgifter från socialnämnden:
•

Bedömer nämnden inte att det var ettfaktiskt missförhållande
(enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah) att tillräcklig skyddsutrustning saknades i
verksamheten?

•

Omfattade skyddsombudsstoppet alla brukare på avdelning 3A
eller endast de brukare som hade misstänkt eller bekräftad covid19-infektion?

•

Vilka åtgärder vidtog socialnämnden för att förebygga att ett
skyddsombudsstopp lades på avdelning 3A den 15 april 2020?

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 3.5.1-31578/2020-2

•

Vilka åtgärder vidtogs under tiden mellan onsdagen den 15 och
lördagen den 18 april, då det andra skyddsombudsstoppet
inträffade?

•

A v inkommen komplettering i lex Sarah-ärendena framkommer
att man vid eventuella framtida skyddsombudsstopp planerar att
"tillfälligt gå med på skyddsombudets krav i väntan på
Arbetsmiljöverkets beslut". Hur avser man göra det, om det t.ex.
råder brist på begärt skyddsmaterial?

•

Av inkommen komplettering framgår vidare att Uddevalla
kommun inte avser bryta skyddsombudsstopp om det inte
föreligger risk för att det påverkar brukare negativt.
Ansåg nämnden att sådan risk inte förelåg vid de anmälda
tillfållena?
Vem ska göra bedömningen om det röreligger (risk för)
negativ påverkan?
Hur ska den bedömningen göras?
Vilka åtgärder ska vidtas om det Töreligger (risk för) negativ
påverkan för brukare?
• Hur avser nämnden att möjliggöra att basal hjälp i form av
nödvändiga omvårdnads- och hälso- och sjukvårdsinsatser blir
utförda under omständigheter så som skyddsstopp i
verksamheten? (IVO bedömer inte att denna fråga blivit
besvarad i inkommen komplettering i lex Sarah-ärendena)
• Vad innebär den översyn av rutiner som beskrivs i
kompletteringen?
• Hur säkerställer socialnämnden att information om aktuella
rutiner avseende skyddsombudsstopp har nått berörd personal?

Handlingar och uppgifter ska ha kommit in till IVO senast den 14
september 2020.
Hänvisa till diarienumret (Dn r) längst upp till höger
IVO begär uppgifter och handlingar med stöd av 13 kap. 4 § SoL.

Har ni frågor?
Välkommen att kontakta oss på telefon: 010-788 50 00.

l-

Häggblom
Inspektör
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Inspektionen för vård och omsorg

2020-08-06 Dnr 3.1.2-23742/2020-5

1(2)

Ert dnr 5278

Socialnämnden
Uddevalla kommun
451 80 UDDEVALLA

KO lA
Ärendet

Anmälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kommun
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Anmälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah eftersom det framkommer uppgifter som
föranleder IV O att fortsätta tillsyn i en verksamhetstillsyn.
Ärendet avslutas därför och fortsatt tillsyn kommer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Anmälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dm 3.1.2-23742/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex
Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt
som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till
missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden
eller risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande
eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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Inspektionen för vård och omsorg

2020-08-06 Dnr 3.1.2-23707/2020-5

1(2)

Ert dnr 5279

Socialnämnden
Uddevalla kommun
451 80 UDD EVALLA

Ärendet
Amnälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kommun
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Amnälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah eftersom det framkommer uppgifter som
föranleder IV O att fortsätta tillsyn i en verksamhetstillsyn.
Ärendet avslutas därför och fortsatt tillsyn kommer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Amnälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

D nr 3.1.2-23707/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex
Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt
som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till
missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden
eller risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande
eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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Inspektionen för vård och omsorg

2020-08-06 Dnr 3 .1.2-23 740/2020-5

1(2)

Ert dnr 5280

Socialnämnden
Uddevalla kornmun
451 80 UDDEVALLA

KOPIA

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kornmun
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Anmälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011: 5) om lex Sarah eftersom det framkornmer uppgifter som
fåranleder IVO att fortsätta tillsyn i en verksamhetstillsyn.
Ärendet avslutas därfår och fortsatt tillsyn kornmer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Anmälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.
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Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 3.1.2-23740/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex
Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missforhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt
som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till
missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missforhållanden
eller risker for sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missforhållande
eller påtaglig risk for allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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Inspektionen för vård och omsorg

2020-08-06 Dnr 3.1.2-23733/2020-5

1(2)

Ert dnr 5281

Socialnämnden
Uddevalla kommun
451 80 UDD EVALLA

\~

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kommun
avseende en påtaglig risk for ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Anmälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah eftersom det framkommer uppgifter som
föranleder IVO att fortsätta tillsyn i en verksamhetstillsyn.
Ärendet avslutas därför och fortsatt tillsyn kommer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Anmälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.

~ (:.

)<:~

~~

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 3.1.2-23733/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex
Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt
som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till
missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden
eller risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande
eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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2020-08-06 Dnr 3.1.2-23 731/2020-5

1(2)

Ert dnr 5282

Socialnämnden
Uddevalla kommun
451 80 UDD EV ALLA

lA

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kommun
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Anmälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah eftersom det framkommer uppgifter som
föranleder IVO att fortsätta tillsyn i en verksamhetstillsyn.
Ärendet avslutas därför och fortsatt tillsyn kommer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Anmälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 3.1.2-23731/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex
Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt
som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till
missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden
eller risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande
eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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Inspektionen för vård och omsorg

2020-08-05 Dnr 3.1.2-23751/2020-5
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Ert dnr 5287

Socialnämnden
Uddevalla kommun
451 80 UDD EVALLA

KOPIA

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kommun
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Anmälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah eftersom det framkommer uppgifter som
föranleder IVO att fortsätta tillsyn i en verksamhetstillsyn.
Ärendet avslutas därför och fortsatt tillsyn kommer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Anmälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.
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Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 2021 00-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 3.1.2-23751/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex
Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt
som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till
missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden
eller risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande
eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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Inspektionen för vård och omsorg

2020-08-05 Dnr 3.1.2-23689/2020-5

1(2)

Ert dnr 5283

o

Socialnämnden
Uddevalla kommun
451 80 UDD EVALLA

lA

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kommun
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Anmälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah eftersom det framkornmer uppgifter som
föranleder IVO att fortsätta tillsyn i en verksarnhetstillsyn.
Ärendet avslutas därför och fortsatt tillsyn kommer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Anmälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 3.1.2-23689/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av
anmälningar enligt lex Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska
vara att så långt som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i
verksamheten som bidragit till missförhållandet eller risken för
missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande
missförhållanden eller risker för sådana inträffar igen. Om ett
missförhållande är allvarligt eller det finns en påtaglig risk för ett
allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska
huvudmannens utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens
utredning följer gällande bestämmelser och att åtgärder har vidtagits
för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande eller påtaglig
risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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Inspektionen för vård och omsorg

2020-08-06 Dnr 3.1.2-23 746/2020-5

1(2)

Ert dnr 5284

Socialnämnden
Uddevalla kornmun
451 80 UDD EVALLA

PIA

Ärendet
Anmälan enligt lex Sarah från Socialnämnden i Uddevalla kornmun
avseende en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande vid
Rosenhäll äldreboende i Uddevalla.
Anmälan handlar bland annat om utebliven omvårdnad i samband med
ett skyddsstopp.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kornmer
att fortsätta granskningen i ett nytt ärende.

Skälen för beslutet
IVO har inte prövat om huvudmannens utredning uppfyller kraven i 5
kap. 1-5 §§Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2011 :5) om lex Sarah eftersom det framkornmer uppgifter som
föranleder IVO att fortsätta tillsyn i en verksarnhetstillsyn.
Ärendet avslutas därför och fortsatt tillsyn kornmer att ske i ärende
3.5.1-31587/2020 (IVO:s diarienummer).

Underlag
•
•
•

Anmälan
Utredning
Kompletterande redovisning

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson.
Inspektören Jonna Häggblom har varit föredragande.
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Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Fax +46 010-788 56 59
Org nr 202100-6537

Inspektionen för vård och omsorg

Dnr 3.1.2-23746/2020-5

Information om IVO:s uppdrag i hanteringen av anmälningar enligt lex
Sarah
Huvudmannen är skyldig att utreda missförhållanden eller risker för
missförhållanden i verksamheten. Syftet med en sådan utredning ska vara att så långt
som möjligt ta reda på vilka bakomliggande orsaker i verksamheten som bidragit till
missförhållandet eller risken för missförhållandet.
Huvudmannen ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande missförhållanden
eller risker för sådana inträffar igen. Om ett missförhållande är allvarligt eller det finns
en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska även en anmälan till IVO göras.
IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Sarah är att granska huvudmannens
utredning. Om IVO bedömer att huvudmannens utredning följer gällande bestämmelser
och att åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande allvarligt missförhållande
eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande inträffar igen, avslutar IVO ärendet.
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Tjänsteskrivelse

1(2)

Socialtjänsten

2020-08-24

Handläggare

Processtödjare Lisa Svanberg
Telefon 0522-69 70 34
lisa.svanberg@uddevalla.se

Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns
Plan Integration 2030
Sammanfattning

Uddevalla kommuns arbetsmarknadsavdelning har i samverkan med kommunstyrelsens
Arbetsmarknads- och integrationsutskott arbetat fram ett förslag till den övergripande
planen Integration 2030. Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har 2020-06-03
beslutat att sända planen till bland annat nämnder, kommunala bolag och stiftelser för
yttrande.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-24.
Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokoll § 30, Plan Integration 2030 202006-03.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse gällande övergripande Plan Integration 2030
2020-05-20.
Uddevalla kommuns Plan Integration 2030.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att avge socialtjänstens tjänsteskrivelse som svar på remissen avseende Plan Integration
2030.
Ärendebeskrivning

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknadsoch integrationsutskott arbetat fram ett förslag till Plan Integration 2030. Planen är ett
strategiskt långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Den ska vara
vägledande i arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat
våld och förtryck. Arbetet ska ske i stor samverkan med övriga intressenter; så som
myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. Den framtagna planen
innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden som talar om vad
man vill uppnå;
Boende och trygghet
 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö.
 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med
välkomnande offentliga miljöer.
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2020-08-24



Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans
av kriminalitet.
Arbete och studier
 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.
 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egenförsörjning.
 Nyanländas etableringstid ska förkortas.
Demokrati.
 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati
och medinflytande på jämlika villkor.
 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga
offentliga miljöer.
 Allaformer av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas.
Till det strategiska dokumentet Plan Integration 2030 kommer en bilaga att kopplas som
uppdateras varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om
hur arbetet sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess
egna profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att
Plan Integration är ute på remiss. Kommunledningskontoret kommer att ta fram mall
och instruktion för hur detta arbete ska göra i nämnderna.
Synpunkter på förslag till Plan Integration 2030
Nämnden vill framhålla vikten av att planen även omfattar området förskola, vilket
saknas i nuvarande förslag. Utifrån såväl integrationshänseende som motverkande av
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck är det angeläget att man redan i tidig
ålder arbetar förebyggande och påverkande för att motverka detta. Detta omfattar arbete
med såväl barnen som med deras föräldrar.

Roger Granat
Socialchef

Skickas till
Kommunstyrelsen
Maria Kullander, avdelningschef

Lisa Svanberg
Processtödjare
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l. Inledning och bakgrund
Inledning
Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Integration
2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020-2022.
Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av segregation och
hedersrelaterat våld och förtryck.
Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar över partigränser.
Planen ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom
utpekade områden.
Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att
uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration, beskrivs i den bilaga som antas
efter varje politiskt val.
Bakgrund
Från det globala till det lokala
Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara
ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling 1•
Genom att på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål
bygger vi tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och
respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges
möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.
Övergripande är kommunens vision bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna,
må bra och ha stor framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All
verksamhet i kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om
att det är tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
Genom att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen
samtidigt sitt ansvar att bidra till de regionala, nationella och globala hållbarhetsmålen 2 .

'
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2. Omvärldens påverkan
I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt 3 . Det
är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.
Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella
överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.
Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med
en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund.
(Utländsk bakgrund = utrikes född+ svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om
ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista l O åren, så
kommer troligen ca 30% av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.
Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för
integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: "Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter
för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås
främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden
som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också
särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och
samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska
samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och
jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget." 4

3. Syfte och mål
Plan integration är Uddevalla kommuns övergripande underlag gällande planering av det
långsiktiga integrationsarbetet Genom att peka ut den strategiska viljeriktningen är syftet att
stödja och vägleda utformningen av de konkreta politiska uppdrag som tas fram av varje
nämnd, bolag och stiftelse i samband med ny mandatperiod.
Den övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen
och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetet ska ske i stor samverkan med övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer
och det civila samhället.
I ett arbete kring integration måste man ta hänsyn till att världen och samhället ständigt är i
förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Man måste även ta hänsyn till
frågans komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men
även bättre fysisk och psykisk hälsa. Det går med andra ord inte att måla en helt fårdig bild av
lyckad integration och hur den ser ut om tio år. Man.kan dock ha tydliga utgångspunkter som
forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på. Det är det som är syftet med
detta strategiska dokument; att visa åt vilken riktning som vi vill att integrationsarbetet ska
utvecklas de kommande åren.

3

4
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3. 1 Integration, segregation och Hedersrelaterat
våld och förtryck
Integration:
Integration kopplas gärna ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit
tilllandet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att
"integrera" definieras av Svenska Akademiens ordlista som att fårena eller sammanföra till en
helhet. Vi har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom att arbeta
får att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och bekämpa
hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.
segregation:
segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan
handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel
ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med
liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor.
Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i
Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-,
inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika
förutsättningar.
segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en
skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att
segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att
utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra. 5

Hedersrelaterat våld och förtryck:
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som
måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller
som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar
varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och
sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta
sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.
De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli
utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens
normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och
hållet bryta med dem.
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är
kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central
och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet får familjen eller hela
släkten. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både
män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare,
detta gäller inte minst pojkar och unga män. 6
5
6
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3.2 strategiska ställningstagande och utpekade
områden
För att nå den övergripande målsättningen med att fårbättra integrationen genom att minska
segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi
arbeta inom samma utpekade områden. Dessa områden är:

- Boende och Trygghet
- Arbete och studier
-Demokrati
Inom varje område finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som ska beskriva vad
det är som vi vill uppnå. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande får samtliga nämnder
och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om hur de ska arbeta utifrån sin
egen profession. Detta beskrivs sedan i den bilaga med politiska uppdrag som beslutas om
inför varje ny mandatperiod.
Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga utpekade områden. Detta
inkluderar även brottsförebyggande arbete, samt arbete får en större hälsa.

4. Genomförande
a. Plan Integration 2030 antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument
som beskriver bakgrund till arbetet, samt vad det är som vi vill uppnå fram till år 2030. Planen
ska ligga till grund får hur kommunen ska arbeta med Integration, segregation och
Hedersrelaterat våld och förtryck.
b. Bilaga Politiska uppdrag antas efter varje politiskt val till kommunfullmäktige. Varje
nämnd tar fram politiska uppdrag som går i linje med dels nämndens uppdrag, dels som visar
hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt ställningstagande. Här
beskrivs en egen målbild av det egna uppdraget. Mål eller Nyckeltal ska finnas beskrivna.
Varje uppdrag ska beskriva om insatsen görs inom ram, eller om medel kommer att begäras
genom ordinarie budget-och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga kommunala
bolag och stiftelser antar egna politiska uppdrag inom beslutade antagna ställningstaganden.
(Första bilagan kommer att gälla får perioden 2021 - 2022)
c. Uppföljning och analys. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till
planen, följs upp genom antagen Styr och ledningsmodell genom VUV -IT
( verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje nämnd, samt kommunala bolag och
stiftelser, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid årsbokslut
görs en summering av insatserna.
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När vi arbetar med Plan Integration 2030 och våra politiska uppdrag, så finns det
konventioner, lagar och överenskommelser som vi måste implementera i arbetet och ta hänsyn
till. I bilden nedan finns några av dem i den ram som omger bilden.
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Boende och Trygghet:

strategiska ställningstaganden:
)o> Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö.
)o> Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande
offentliga miljöer.
)o> Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av
kriminalitet.
Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och
segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som
lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov.
Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer
som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.
segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De
socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte
delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan
bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Att dras in i
kriminalitet utgör därför en påtaglig fara.

Arbete och studier:

strategiska ställningstaganden:
)o> Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.
)o> Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egenförsörjning.
)o> Nyanländas etableringstid ska förkortas.
En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor
som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande
vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet.
Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet
och delaktighet. Då kvinnor över lag ligger efter på arbetsmarknaden, så är det viktigt att satsa
på jämställda insatser.
En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig
funktion, liksom arbetet med det civila samhället.
Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning,
är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär
att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre utbildning och
språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga insatser för att
ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa.
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Demokrati:

strategiska ställningstaganden:
);> Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati och
medinflytande på jämlika villkor.
);> Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga
miljöer.
);> Allaformer av hedersrelaterat våld ochförtryck skaforebyggas och bekämpas.
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens
och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället
samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.
Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder får att stärka och värna
individens möjligheter till inflytande samt åtgärder får att främja och säkerställa respekten får
de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller får alla och
envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och
lika i värde och rättigheter.
För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det också viktigt att dess invånare delar
grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs och motverkas.
För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla invånare, oavsett
förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till samhällsutvecklingen.

5. Kommunicering av dokumentet
Plan integration 2030 ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Det är viktigt att
samtliga chefer tar sin del i ansvaret med att kommunicera dokumentet, framför allt på sin
arbetsplats. Dokumentet kan med fårdel spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser i
kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar
mandatperiodens strategiska plan. Kommunstyrelsen är ansvarig får att hålla dokumentet
levande genom ansvarigt beredande utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet.
Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida.

6. Uppföljning och utvärdering/analys
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen
Styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje
nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar får att beskriva och analysera utfallet av
utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet övriga nämnders, bolags och stiftelsers presidier får
dialog i ämnet. Detta för att kunna samla in ett utvecklingsbehov och får att kunna summera
en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med
olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk.
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7. Revidering
Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av
någon anledning inte längre är aktuell och måste uppdateras.

8. Källförteckning
DELMOS- delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/
(hämtad 2020-03-24)

Migrationsverket-vårt uppdrag. \ w .migration. _§ket. '
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket!Vart-upQdrag.html
(hämtad 2020-03-26)
0/
UNDP-De globala målen. https:/h
(hämtad 20 19-11-05)

~

w.globalamalen.

UNHCR- FN:s flyktingorgan. !lllp ://wvt'· .unhcr.org/n u/se
htt s://w ww. unhcr. rg/neu/se/27030-antalet-manniskor-r.a-flykt-nar-70-mil joner-unhcr.llQJ2111 anar-Li Il-. o l idaritet.htm l)
(hämtad 2020-03-24)

Besöksadress
Varvsvägen 1

Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www .uddevalla.se
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Protokollsutdrag
Arbetsmarknads- och
integrationsutskottet

UDDEVALLA KOMMUN

2020-06-03

2020 -06- 2 3
Socialtjänsten
Kilbäckskontoret

§ 30

Dnr KS 2019/00670

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån
flerårsplan 2020-2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.
Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknadsoch integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt
långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i
arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och
förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden,
som talar om vad vi vill uppnå:
Område Boende och Trygghet:
• Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg
närmiljö.
• Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med
välkomnande offentliga miljöer.
• Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därfor mot
nolltolerans av kriminalitet.
Område Arbete och Studier:
• Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.
• Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egenförsörjning.
• Nyanländas etableringstid ska förkortas.
Område Demokrati:
• Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av
demokrati och medinflytande på jämlika villkor.
• Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga
offentliga miljöer.
• Allaformer av hedersrelaterat våld ochförtryck skaförebyggas och
bekämpas.
Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras
varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet
sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna
profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta
dokument är ute på remiss.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20.
Plan Integration 2030.
Yrkanden

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Arbetsmarknads- och
Integrationsutskottet

2020-06-03

Beslut
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser,
samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-05-20

Dnr

KS 2019/00670

UDDEVALLA KOMMUN
Handläggare

Utvecklare Annette Jonasson
Telefon 0522-69 60 49
annette.jonasson@uddevalla.se

2020 -06- 2 3
Socialtjänsten
Kilbäckskontoret

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån
flerårsplan 2020-2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.
Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknadsoch integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt
långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i
arbetet får integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och
förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden,
som talar om vad vi vill uppnå:
Område Boende och Trygghet:
~ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö.
~ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med
välkomnande offentliga miljöer.
~ Alla ska kunna känna sig t1ygga och kommunen siktar därfor mot nolltolerans
av kriminalitet.
Område Arbete och Studier:
~ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet.
~ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egenförsörjning.
~ Nyanländas etableringstid ska förkortas.
Område Demokrati:
~ Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati
och medinflytande på jämlika villkor.
~ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga
offentliga miljöer.
~ Allaformer av hedersrelaterat våld ochförtryck skaförebyggas och bekämpas.
Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras
varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet
sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna
profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta
dokument är ute på remiss.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20
Plan Integration 2030

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2020-05-20

~örslag

till beslut

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser,
samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till Markus Hurtig, Annette Jonasson

Annette Jonasson
Utvecklare
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Socialtjänsten

2020-09-02

Handläggare

Avdelningschef Maria Kullander
Telefon 0522-69 70 48
Maria.kullander@uddevalla.se

Tidiga samordnande insatser - team med mobilt arbetssätt
Sammanfattning

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom
ramen för åtgärdande insatser krävs. I utredningen presenteras förslag på att utveckla
förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta. Utredningen har tagits
fram i samverkan med Barn och utbildning och kommer att behandlas som ett eget
ärende även på Barn och utbildningsnämndens sammanträde i september månad.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-02.
Socialtjänstens och Barn och utbildnings gemensamma utredning 2020-08-20.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med team med
mobilt arbetssätt enligt förslag.

Roger Granat
Socialchef

Skickas till
Maria Kullander, avdelningschef
Kerstin Windemo, sektionschef
Ninni Söderving, enhetschef
Peter Madsen, avdelningschef Barn och utbildning

Maria Kullander
Avdelningschef
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Socialtjänsten
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Handläggare

Enhetschef Ninni Söderving
Telefon 0522-69 68 36
Ninni.soderving@uddevalla.se

Tidiga samordnade insatser – team med mobilt arbetssätt
Detta är en sammanfattande beskrivning av behov och förslag på hur ett
förvaltningsövergripande arbete kring tidiga samordnade insatser kan påbörjas.
Utredningen har tagits fram i samverkan med Barn och utbildning.
Sammanfattning

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom
ramen för åtgärdande insatser krävs. Nedan presenteras förslag på att utveckla
förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta.
Behov
Grundskolan och socialtjänsten

Det finns ett stort antal barn som är utsatta, eller i riskzon, och som riskerar att hamna i
ett livslångt utanförskap om inget görs. Detta i sin tur leder till onödigt mänskligt
lidande och betydande onödiga samhällskostnader. Skolan och socialtjänsten lägger
stora resurser på dessa. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. En utmaning är dock att lyckas med
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom
ramen för åtgärdande insatser krävs. Pyramiden nedan illustrerar de olika
insatsnivåerna. Inom grundskolan finns en definierad spets på pyramiden genom de
särskilda undervisningsgrupperna Källan och Flexgrupperna. Trenden under de senare
åren är att antalet elever som grundskolorna bedömer behöva denna resurs ökar
markant. Inom socialtjänsten motsvaras spetsen av myndighetssidans arbete utifrån
anmälningar, utredningar och biståndsbedömda insatser. Antalet
socialtjänstanmälningar och inledda utredningar ökar kraftigt och på samma sätt som
Källans organisation har vuxit under de senaste åren så växer den del av socialtjänstens
organisation som arbetar utifrån anmälningar och biståndsbedömda insatser. Det är inte
sällan stora och långa insatser krävs eftersom problematiken är långvarig, svår och
befäst och motivationen hos både barnet och familjen är låg. Ju längre utanförskapet
pågår, desto svårare och dyrare blir det att bryta den negativa utvecklingen och desto
mindre blir sannolikheten för att lyckas.
Socialtjänsten
Postadress
451 81 Uddevalla
www.uddevalla.se

Besöksadress
Stadshuset Varvsvägen 1
E-post

Telefon
0522-69 00 00

Fax
0522-69 70 40
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Basen på pyramiden symboliserar inom grundskolan vardagsarbetet i klassrummet, den
verksamhet som alla elever möter, och motsvarande för socialtjänsten är det
förebyggande sociala arbetet. Inom grundskolan är detta ett område där det ur ett
likvärdighetsperspektiv finns behov av ett utvecklingsarbete (exempelvis bör
kommande process med en central elevhälsaplan ta sin utgångspunkt ur detta
perspektiv).
Fördjupning - problembeskrivning
Socialtjänsten

Från 2017 till 2019 ökade antalet aktualiseringar gällande barn och unga i åldrarna 0–21
år med ca 50 %. Av denna ökning består 34 % av inkomna anmälningar, övrigt handlar
om aktualiseringar på eget initiativ samt ansökningar. Under samma period ökade
antalet inledda utredningar gällande barn och unga i åldrarna 0–21 med 96 %. 2017
avslutades 60 % av de inledda utredningarna utan insats, motsvarande siffra 2019 är 75
%. 75 % av de barn som är föremål för utredning avslutas alltså hos socialtjänsten utan
vidare åtgärd. Detta kan givetvis bero på flera faktorer; en del handlar med sannolikhet
om att det inte finns behov av socialtjänstens insatser eller att det skett en positiv
förändring under utredningstiden, en del handlar med stor sannolikhet om att behov av
insats finns men samtycke saknas och grunder för LVU inte föreligger och därmed kan
socialtjänsten inget göra. Frågan måste då ställas om det varit för barnets bästa att bli
föremål för socialtjänstens myndighetsutövning eller om adekvat hjälp kunnat fås i ett
tidigare skede på en arena där det fått mindre ingripande konsekvenser för barnet och
dess familj samt där mottagligheten för hjälp med stor sannolikhet varit större.
För att varje barn i behov av stödinsatser skall få rätt hjälp i rätt tid, och således minska
behovet och därmed kostnader av mer ingripande insatser från samhället
(socialtjänsten), finns ett stort behov av att i ett så tidigt skede som möjligt sätta in
insatser där motivationen hos den enskilde och dess nätverk är som störst samt på den
arena där forskning visar att framgångsfaktorerna för förändringsarbete är flest, dvs i
skolmiljön och i den unges nätverk/närmiljö.
Socialtjänstens nuvarande förebyggande arbete riktat till barn, unga (mellan 10-18
år) och deras föräldrar:
Fältenheten och Föräldraresursen arbetar med tidigt förebyggande riktade insatser på
individ-, grupp och strukturell nivå. Allt stöd sker under frivilliga former, i ett tidigt
skede där problemen inte hunnit växa sig stora, motivationen till förändring hos
familjen är hög och möjligheten till förändring är stor. Det är lågtröskelverksamheter
och allt arbete sker på frivillig basis. Hög motivation hos föräldrar att vilja ha och ta
emot hjälp och att arbeta för att stärka föräldrar och barns relationer är inte bara vinster
för familjerna själva, utan för samhället i stort, både i ekonomiska vinster och ökad
psykisk hälsa.
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Fältenhetens uppdrag på individnivå är att identifiera barn och unga som riskerar att
utvecklas ogynnsamt och erbjuda stöd. Stödet sker i form av individuella samtal där
man arbetar med förändringsarbete i syfte att motivera till förändring, bryta mönster och
vanor, ge verktyg till att kunna göra kloka val för sitt leverne och framtid mm.
Föräldraresursens uppdrag på individnivå är att erbjuda stöd till föräldrar kring deras
föräldraskap. Även här ges stöd via samtal där föräldrar får möjlighet att prata om sitt
barn och sin föräldraroll, får nya strategier och tankar i sitt föräldraskap och får hjälp i
att stärka sin känsla för vad som är rätt i förhållande till sitt barns behov.
Fältenheten och Föräldraresursen har sedan länge samverkat i ärenden där bedömningen
gjorts att man behöver arbeta med både barnet/ungdomen och föräldrarna parallellt.
Man har sett stor framgång i förändringsarbetet genom att arbeta på detta sätt och
utifrån det har verksamheterna tillsammans utvecklat en metod där man även har
kopplat på tät samverkan med skolan (främst rektor och elevhälsoteam). Syftet är att
tidigt fånga upp barn/ungdomar som visar tendenser till att riskera utvecklas ogynnsamt.
Detta för att bromsa negativ utveckling och förhindra ett senare behov av mer
ingripande insatser från socialtjänsten. Arbetet har fått namnet ”SAMS” som står för
socialtjänst – samverkan – skola. SAMS går ut på att nå både föräldrar och barn i ett
tidigt skede för att erbjuda stöd och ge verktyg för att bryta negativa mönster och
förhindra att beteendet eskalerar. Arbetet har framför allt riktat sig till två av
kommunens mellanstadieskolor (Hovhult och Äsperöd) som båda ligger i våra två mest
segregerade och utsatta områden. För att utvärdera arbetet används systematisk
uppföljning.
Ovan arbete är och ska vara riktat till tidigt förebyggande socialt arbete där
verksamheterna blir skickliga på att i ett tidigt skede identifiera barn och unga som löper
stor risk att utvecklas ogynnsamt, men där problemen ännu inte vuxit sig stora och blivit
befästa. Detta gör att man når förändring/resultat med en relativt kort insats och kan
erbjuda många familjer tidigt stöd, istället för att möta familjen när problemen är stora
och en betydligt större insats krävs för att bryta den negativa utvecklingen (som oftast är
mer befäst).
I arbetet med SAMS har det blivit tydligt att det finns ett antal familjer i ”mellanskiktet”
(mellan det tidiga förebyggande arbetet och arbetet som innefattar myndighetsutövning
och biståndsbedömda insatser) där problemen funnits ett tag och börjar bli stora. Här
krävs en större och längre insats för att bryta den negativa utvecklingen. Man kan anta
att denna grupp utgör en stor del av de 75% som myndighetssidan utreder, men där
utredningen avslutas utan insats.
De resurserna som finns på Förebyggande enheten riktar sig tidigt och når många
familjer varje år. Forskning kring förebyggande socialt arbete visar att den största
förebyggande effekten uppnås om insatserna riktas mot många och inte endast mot
högriskgrupper. Skulle vi använda våra förebyggande resurser till familjerna med större
problematik tvingas vi prioritera bort familjerna vi möter tidigt och då endast arbeta
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intensivt med ett betydligt färre antal per år. Det är inget bra alternativ, varken ur ett
socioekonomiskt eller mänskligt perspektiv.
Grundskolan

Särskild undervisningsgrupp Källan
Den särskilda undervisningsgruppen Källan startade hösten 2013 med 20 elever och 14
personal. Idag, 7 år senare, startar Källan höstterminen med 43 elevplatser och 28
personal. Samtidigt som det totala elevantalet har ökat inom grundskolans verksamhet
har också behovet av den lärmiljö och den kompetens som finns inom Källans
verksamhet ökat. Källan har under det senaste året börjat arbeta med
handledningsuppdrag för att sprida kompetens ut i organisationen och även om det är i
en liten omfattning så är uppfattningen att det gett effekt men också att behovet är
mycket stort.
Rektor kan söka plats för en elev på Källan då det bedöms att den egna enheten inte har
kompetens eller resurser att säkerställa en elevs rätt till undervisning eller trygghet och
studiero. Varje skola har ett elevhälsoteam (EHT) med specialpedagog, skolkurator,
skolsköterska och tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsoteamet är en del
av rektors ledningsresurs för att säkerställa att varje elev får de anpassningar eller
särskilt stöd som behövs samt för att utveckla enhetens verksamhet utifrån uppdraget
om måluppfyllelse och trygghet och studiero och deltar vid bedömning om skolan ska
söka till Källan för en elev.
Historiskt har det varit få elever som efter att de fått sin skolgång på Källan, har kommit
tillbaka till sin hemskola. Detta betyder att placeringar på Källan i praktiken innebär att
eleven går kvar där resten av sin grundskoletid.
Identifiering av uppdraget

Utifrån ovan problembeskrivning, både kring problematiken samt nuvarande resurser
och arbetssätt, framgår att det finns behov av att utveckla insatser/metoder för att
socialtjänsten och skolan tillsammans behöver arbeta med de barn och dess familjer
som befinner sig i det sk “mellanskiktet”, där SAMS resurser inte räcker till. Diskussion
har förts i Närsjukvårdsgruppen barn och unga samt med chefer inom socialtjänsten och
BUN för att hitta former för att på ett tidigt och samordnat sätt arbeta med familjerna i
”mellanskiktet” på en arena där de är trygga och när motivationen till att ta emot stöd är
hög.
Mellan basen och toppen på pyramiden finns det behov av att utveckla strukturerade
och systematiska arbetssätt som dels fångar upp och tillgodoser behov innan de hamnar
i toppen på pyramiden samt utvecklar kunskapen inom basen så fler behov tillgodoses
där.

Utredning

5(10)

2020-08-20

Dnr SN 2020/00183

Källan samt Myndighetsutövningen (anmälan/biståndsbedömda
insatser)
Gapet mellan förebyggande/tidig insats och
omfattande stöd/åtgärder

Klassrummet samt Förebyggande socialt arbete

Ledning och styrning

För att utveckla samarbete, organisation och arbetssätt för att adressera uppdraget
beskrivet ovan behövs en förvaltningsövergripande ledningsstruktur som får mandat och
tydligt mål, en samlad plats för att driva de frågor som måste hanteras tillsammans.
Verksamheten bör baseras på och utvecklas utifrån befintlig organisation men där
ledningen tar sin utgångspunkt i uppdrag och inte i förvaltning. Inom ramen för
projektet bör/ska det finnas ett uppdrag att utveckla förvaltningsövergripande samarbete
avseende ledning och styrning och budget. Övergripande mål för denna utvecklade
ledningsstruktur bör utgå från det som forskningen gällande sociala investeringar pekar
på – ökad måluppfyllelse i skolan.
Operativt utvecklingsarbete

Under rubriken (Uppdraget) ovan definieras ett uppdrag med tydlig riktning. Forskning
och evidens pekar på vikten av att arbeta systemiskt med barnet i centrum som
utgångspunkt. Barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska identifieras tidigt,
familjen får stöd i ett tidigt skede där motivation till förändring finns och där
möjligheten att bryta negativa mönster är stor. Utifrån rätt analys av de behov som finns
i den icke-fungerande situationen genomförs utvecklings-, förändrings- och
förstärkningsarbete tillsammans med elev, familj, skolan och fritiden.
Ramar för metodutveckling innefattas av att arbetet genomförs av ett team med rätt
professioner med fokus att kunna arbeta inom varje del i systemet. Principen är att det
finns rätt kompetens som arbetar tillsammans med familjesystemet, rätt kompetens som
stödjer elevens utveckling, rätt kompetens som utvecklar skolans arbete och rätt
kompetens som stödjer utvecklande av sunda fritidsvanor/levnadsvanor. Exempelvis
skulle ett team kunna bestå av specialpedagog, socialpedagog och ”familjebehandlare”.
Mer konkreta metoder och arbetssätt bör utvecklas av verksamheten tillsammans med
teamet, som en del i utvecklingsarbetet inom ramen för projekten.
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Arbete genom teamet innebär att resurser finns att arbeta enligt ovan beskrivna sätt, men
också att kompetens inom pyramidens bas ökar genom utveckling utifrån de enskilda
ärendena samt genom att mer generella utvecklingsbehov identifieras och insatser även
på mer övergripande nivå kan genomföras. Genom teamet kan då behov identifieras,
vilket blir del i verksamheternas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. Detta
leder över tid till att basen får större kompetens att både förebygga och möta olika
behov. Genom detta minskar med tiden antalet ärenden som idag hamnar i toppen av
pyramiden. I sin tur innebär det bland annat;
 Rätt insats i rätt tid för barnet och familjen
 Minskat behov av biståndsbedömda insatser och Källans verksamhet
 Ökat antal barn som uppfyller skolans mål
 Minskad psykisk ohälsa
 Ökat välmående hos familjerna
 Minskad kriminalitet och droganvändande
Målgrupp

Målgruppen för insatser är elever där det finns en samlad oro (skola, socialtjänst, familj)
utifrån;
 Måluppfyllelse i skolan
 Närvaro/frånvaro i skolan
 Normbrytande beteende i och/eller utanför skolan
Tydligare definition av målgrupp samt tydlig beskrivning av hur processen ska se ut
inför beslut om insats är nödvändigt. I det arbetet ingår också att identifiera metoder och
verktyg för att sätta mål för individ och organisation samt för att följa upp insatserna.
Detta är centrala delar för det mobila teamets arbete och för utformandet av
arbetsmetoder och är därmed ett viktigt första uppdrag.
Antagna effekter av tidiga samordnade insatser med utvecklad ledning och
styrning samt operativt ledningsarbete
Socioekonomiska effekter på lång sikt

Inom det nationella arbetet med Sociala investeringar finns en omfattande forskning.
Nedan visas några exempel på offentliga kostnader och effekter på lång sikt. Dessa visar
att det räcker att lyckas med ett enda barn för att på lång sikt tjäna in betydligt mer än
kostnaderna för hela projektet.




En misslyckad skolgång kan kosta mellan 10-15 miljoner kronor per person
under ett liv. (Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017))
En gängkriminell person som är aktiv i 15 år kostar samhället ca 23 miljoner
kronor. (Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017))
Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även om det kostar
mycket (t.ex. 500 000 kr), är en mycket lönsam affär som kan ge 40 mnkr eller
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mer tillbaka om man lyckas. Man behöver i stort sett bara lyckas en gång på
hundra för att det ska löna sig. (Källa: Ingvar Nilsson, Det är bättre att stämma i
bäcken än i ån (2008))
Samhällets kostnader kan bli relativt höga redan på förhållandevis kort sikt om
riskbeteenden och psykiska problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede.
Kostnaderna för en familjehemsplacering under två år uppgår till mellan 640 000 – 1,6
miljoner kronor och för en HVB-placering under totalt ett år till ca 2,5 miljoner kronor.
Inom grundskolan finns en årskostnad på 600 tkr för en placering i den centrala
särskilda undervisningsgruppen Källan. Om dessa insatser inte visar sig tillräckliga blir
kostnaderna ännu högre.
Kommunala effekter på kort och lång sikt

Man kommer, baserat på individens förutsättningar och behov, att kunna se effekter
redan under insatstiden, 6–9 månader. Situationen kring den unge förbättras och det i
sin tur innebär färre insatser i framtiden (lägre kostnader). Gör teamet istället
bedömningen att familjen är i behov av mer ingripande insatser från socialtjänsten så
har man kunnat arbeta med motivation, vilket kommer att vara en stor framgångsfaktor i
arbetet framåt med familjen.


Via systematisk uppföljning kvalitetssäkras och följs insatsen upp. Förväntade
effekter på kort sikt är till exempel;
o Skola
 Högre närvaro: Skolfrånvaro är en mycket stor riskfaktor för
psykisk ohälsa och senare utanförskap. Bland annat påverkas
eleven möjligheter att nå målen i skolan, men även social
utveckling påverkas negativt. Att stimulera motivation och främja
skolnärvaro är ett mycket viktigt mål för skolan och alltid ett
prioriterat område i de fall det finns flera utmaningar för en elev.
 Ökad trygghet och studiero: Är politiska mål i Uddevalla. Detta
är två viktiga faktorer som påverkar trivsel, vilket i sin tur
påverkar möjlighet till ökad måluppfyllelse.
 Ökad måluppfyllelse: När man inom skolan talar om
måluppfyllelse är det ofta ur perspektivet att få behörighet till ett
gymnasieprogram. Forskning visar tydligt att elever som inte får
behörighet till ett gymnasieprogram har betydligt större risk att
hamna i utanförskap, med ökad risk för psykisk ohälsa,
arbetslöshet, kriminalitet, missbruk m.m.
o Familjesystemet
 Stärkta relationer: Barns relationer till sina föräldrar har stor
betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela
livet. Goda relationer mellan barn och föräldrar, bättre samspel i
familjen, mindre konflikter, skapat en hanterbar vardag.
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Stress, psykisk hälsa och arbetsförmåga: Insatsen minskar risken
att föräldrar blir sjukskrivna, sjukskrivna föräldrar riskerar inte
bara att belasta välfärdssystemet, utan ökar också risken för
psykisk ohälsa och en mer sårbar uppväxtmiljö för barnen.
Ökat samarbete med och förtroende till skola och andra
myndigheter: Har man inte föräldrarna med sig så kommer man
ingenstans i förändringsarbetet och de blir mindre benägna att
söka/ta emot hjälp vid behov. Därför är det viktigt att bygga en
relation och skapa ett gott samarbete, med barnets behov i
centrum.
Föräldrars delaktighet i skolan: Att aktivt hjälpa barnet att lyckas
i skolan, visar sig genom forskning vara en faktor som bidrar till
bättre förutsättningar att klara eventuella andra svårigheter.

o Barn/ungdom
 Bättre relationer: Till föräldrar och andra viktiga vuxna.
Forskning visar att det är en stor och viktig skyddsfaktor i barn
och ungdomars liv.
 Ökad kunskap om sig själv och sina behov: Beroende på den
unges problematik kan det tex handla om färdigheter i
konflikthantering, impulskontroll, ökade sociala färdigheter,
kontakt med och möjlighet att uttrycka sina känslor m.m.
 Ökad psykisk hälsa: 50% av all psykisk ohälsa visar sig som en
första episod redan innan 14 års ålder och börjar inte som
diagnoser utan som problem - inåtvända och utagerande. Tack
vare upparbetande av positiva relationer, ökat självförtroende och
självkänsla, fungerande skolgång m.m så ökar den psykiska
hälsan hos den unge.
 Ökad framgång i skolan: Erfarenhet av framgång i skolan samt
upplevelse av trivsel i skolan är, enligt forskning, skyddsfaktorer
som tydligt kan reducera påverkan av risker, minska risken för
negativ utveckling samt främja självförtroende och
prestationsförmåga.
 Ökad framtidstro: Tro på sig själv och sin förmåga. Verktyg till
att kunna utvecklas till en trygg och ansvarsfull vuxen som inte är
beroende av samhället.
Effekter efter 1-3 år
 Personal inom både socialtjänst och skola har blivit skickligare på att identifiera
barn och unga i behov av denna insats. Fler familjer får tidig hjälp och kommer
därmed inte att vara i behov av utredning och insatser inom socialtjänstens
myndighetssida eller Källan. Istället för att arbeta med akuta insatser (som sällan
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är effektfulla) så förebyggs den negativa utvecklingen i ett tidigt skede där det
fortfarande finns en motivation till förändring hos familjen. Rätt insats i rätt tid.
Vi kommer att kunna se effekter i våra organisationer avseende förstärkt
grundkompetens i personalgrupperna. Förstärkt kompetens och förmåga att i
pyramidens bas hantera liknande utmaningar, vilket i sin tur leder till färre
ärenden uppåt i pyramiden då negativ utveckling bromsas i tid.
Ovan leder till att vi kan lyfta resurser från toppen av pyramiden till
mitten/basen som en konsekvens av att kompetens i basorganisationen ökar och
därmed minskar trycket på toppen och resurserna ligger på rätt ställe.
Utvecklad samverkan (på riktigt) mellan förvaltningarna, ökad förståelse för och
kunskap om de olika kommunala uppdragen och mellan delar i den kommunala
organisationen som innebär samsyn i grundläggande frågor avseende barn och
unga. Detta underlättar konkret samarbete och skapar effektivare arbetssätt
genom tidiga samordnade insatser. Denna form av samverkan är något vi länge
önskat få till och genom detta samverkansarbete kan vi skapa en samverkan som
inte bygger på person, utan på organisation.
Förändrat tänk gällande TSI som genomsyrar hela organisationen - ända från
politiker till utförare.

Ett första steg

Det är inte möjligt vare sig för skola eller socialtjänst att ensam åstadkomma en
nödvändig förändring gällande aktuell målgrupp, vi måste mötas tillsammans med våra
gemensamma professioner för att fånga upp behoven tidigt och jobba med dem på den
arena där vi har störst möjlighet att lyckas, dvs skola och hemmiljö. Det finns ett flertal
modeller som tar sin utgångspunkt i organisation och arbetssätt enligt ovan, ett
förvaltningsövergripande uppdrag bör utformas med syfte att bygga ledning och
utvecklingsarbete med utgångspunkt i Uddevallas organisation, förutsättningar och
behov. Utgångspunkten är att en förvaltningsövergripande ledningsgrupp för att leda
utvecklingsarbete bildas, denna ledningsgrupp får sedan ansvaret för att utveckla
organisation och arbetssätt för det operativa uppdraget.
Resurser för utvecklingsarbete

I detta läge kan en enklare uppskattning av den operativa organisationen, teamet, göras.
Det krävs under en uppstarts- och etableringsperiod om ca 3 år en finansiering av teamet
genom tillskjutna medel. Teamets sammansättning avseende storlek på tjänster är
uppskattade och kommer med största sannolikhet att förändras över tid.
Genom utvecklandet av mobilt (a) team är målsättningen att minska antal
elever/ärenden som idag hanteras i pyramidens topp, se ovan. Över tid förväntas detta
minska trycket på den organisationen vilket kommer att möjliggöra att ytterligare
resurser kan växlas över till tidiga, förebyggande och främjande insatser.
Utvecklingsarbetet ska betraktas som en gemensam (förvaltningsövergripande)
investering med målsättning om minskade kostnader för de dyra åtgärder vi har högre

Utredning

10(10)

2020-08-20

Dnr SN 2020/00183

upp i pyramiden samt för en över tid ökad kompetens och bättre organisation för att
hantera fler och svårare utmaningar i den ordinarie verksamheten i pyramidens bas.
Medel för ovan beskrivet utvecklingsarbete under en treårsperiod (ca 6930 tkr) ansöks
ur Social investeringsfond, där varje förvaltning står för 50% av finansieringen (ca 1733
tkr). Detta ger en årskostnad på ca 578 tkr per förvaltning. För socialtjänstens del tas
dessa medel ur befintlig ram.
Demografiska beräkningar visar att andelen barn i kommunen ökar för varje år och
därmed ökar även behovet av socialtjänstens insatser. Inom socialtjänsten är den
ekonomiska vinsten med detta utvecklingsarbete att vi kommer att minska behovet av
mer ingripande samt kostsamma insatser och därmed bromsa kostnadsutvecklingen på
myndighetssidan genom att arbeta förebyggande.
Preliminär bemanning uppstart
mobilt team
Specialpedagog
Socialpedagog
Familjebehandlare
Arbetsledning/Handledning
Total

Preliminär
omfattning av
tjänster
1
1
1
0,5
3,5

Preliminära
förvaltningsgemensamma
årskostnader, tkr
700
620
640
350
2310

Staffan Lindros
Skolchef

Peter Madsen
Avdelningschef

Roger Granat
Socialchef

Maria Kullander
Avdelningschef

Tjänsteskrivelse
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Socialtjänsten

2020-08-20

Handläggare

Sekreterare Charlotte Larsson
Telefon 0522-69 70 22
charlotte.a.larsson@uddevalla.se

Sammanträdesdagar 2020 för socialnämnd och arbetsutskott
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar för socialnämnden och arbetsutskottet 2021 har upprättats. Förslaget innebär att arbetsutskottet sammanträder första onsdagen varje månad,
utom januari då det inte föreligger något sammanträde. Socialnämnden sammanträder
tredje onsdagen varje månad, utom juni och december då sammanträde föreslås tredje
tisdagen.
Beslutsunderlag

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-08-20.
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar 2021 enligt följande; 3 februari, 3
mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 7 juli, 4 augusti, 1 september, 6 oktober, 3 november och 1
december, samt
att fastställa socialnämndens sammanträdesdagar 2021 enligt följande; 20 januari, 17
februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 15 juni, 21 juli, 18 augusti, 15 september, 20
oktober, 17 november och 14 december.
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Socialnämndens månadsmått
Augusti 2020

Innehållsförteckning
Socialnämndens månadsmått
Sidnr
Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken)
-

total kostnad jämfört med Försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning
ackumulerad kostnad i tkr för de 20 första timmarna till Försäkringskassan jämfört med budget

3
4

Personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
-

ackumulerad kostnad i tkr jämfört med budget

5

Boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
-

köpta boendeplatser för vuxna, nettokostnad i tkr jämfört med budget
köpta boendeplatser barn och ungdom, nettokostnad jämfört med budget

6
7

Placeringar inom IFO (Individ- och familjeomsorg)
-

familjehemsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och
LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
köpta institutionsplaceringar barn och ungdom enligt SoL (Socialtjänstlagen) och
LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
köpta institutionsplatser, missbruk och beroende vuxna enligt SoL (Socialtjänstlagen) och
LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)
köpta institutionsplatser, socialpsykiatri enligt SoL (Socialtjänstlagen)

8

9
10
11

Ensamkommande barn
-

antalet nyanlända ensamkommande varje månad, och hur de placerats vid ankomst
antalet ensamkommande barn i kommunen med pågående placering

12
13

Hemtjänst och boendestöd enligt SoL (socialtjänstlagen) och LOV (Lag om valfrihetssystem)
Hemtjänststatistiken är under omarbetning till följd av nytt ersättningssystem – återkommer med information senare

Betalningsansvar för utskrivningsklara från slutenvård (sjukhusvård)
-

betalningsansvar somatik och demens ackumulerat per månad, årsvis
betalningsansvar psykiatri ackumulerat per månad, årsvis

14
15

Andel timmar utförare boendestöd
-

Andel boendestöd som utförs av kommunen respektive extern utförare

16

Personlig assistans enligt SFB
Total kostnad jämfört med försäkringskassans ersättning samt socialtjänstens budgettäckning
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Personlig assistans SFB
Ackumulerad kostnad i tkr för de 20 första timmarna till försäkringskassan jämfört med budget
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Personlig assistans LSS
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Köpta boendeplatser för vuxna LSS nettokostnad i tkr jämfört med budget 2020
(inkl kostnad för köpt daglig verksamhet), prognos underskott -7 350 tkr
Nettokostnad år 2019: 23 259 tkr underskott mot budget -7 741 tkr, prognos nettokostnad 2020; 19 162 tkr
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Köpta platser LSS barn och ungdom netttokostnad jämfört med budget 2020,
prognos överskott mot budget 6 519 tkr
Nettokostnad år 2019: 13 662 tkr överskott mot budget + 2 134 tkr, prognos nettokostnad 2020; 9 577 tkr
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Familjehemsplaceringar barn och unga SoL, LVU
Nettokostnad jämfört med nettobudget 2020, prognos -5 299 tkr
(budgettillskott 5 mkr under sommaren)
Jmf:underskott bokslut 2018 - 10 019 tkr
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Institutionsplaceringar barn och unga IFO SoL, LVU
Nettokostnad jämfört med nettobudget 2020, prognos -8 397tkr
Jmf: underskott bokslut 2019 - 8 760 tkr
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Köpta platser psykiatri
Nettokostnad och nettobudget institutionsplaceringar 2020, prognos - 307 tkr
Överskott bokslut 2019, +103 tkr
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Sammanställning av synpunkter
Ärendenr, man/kvinna
2017/27
kvinna
2017/71

Synpunkter på
Missnöje från anhörig över brister i
vård-och omsorg vid Skogslyckans VoB
Missnöje från anhörig över brister i
vård-och omsorg vid Skogslyckans VoB

Verksamhetsområde
Vård- om omsorg

Verksamhet
Vård- om omsorg

Handläggare
Marion Vaern

Avslutad
2017-02-17

Vård- om omsorg

Vård- om omsorg

Doris Söderman

2017-05-31

Sammanställning av synpunkter
Ärendenr, man/kvinna Synpunkter på
2017/186
1.
man
2017/197
2.
kvinna
2017/218
3.
man
2017/221
4.
Kvinna
2017/222
5.
Kvinna
2017/225
6.
man
2017/228
7.
flera sytcken
2017/230
8.
kvinna
2017/231
9.
kvinna
2017MC19589
10.
man, inkom 2017-10-22
2017MC22732
11.
kvinna (anonym)
2017/246
12.
kvinna
2017/248
13.
kvinna
2017/255
14.
kvinna
2017/256
kvinna

Verksamhetsområde

Verksamhet

Beröm hemtjänsten,
Vård- och omsorg
Hemtjänst
Ljungksile
Missnöje från anhörig över brister i
Vård- och omsorg
Vård-och omsorg
bemötandet vid Rosenhälls korttidsboende
Meddelande från IVO om inkommet klagomål familjeomsorg
Individ-och familje omsorg
gällande handläggning av ärende inom individ - och
Beröm till Trygg Hemgång
Vård och omsorg
Vård-och omsorg

Synpunkt från IVO på handläggning av ärende
inom individ och familjeomsorg
Missnöje av manlig angörig på hemtjänst
av privat utförare
Synpunkt från IVO på handläggning av ärende
inom individ och familjeomsorg
Synpunkt från IVO på handläggning av ärende
inom individ och familjeomsorg
Missnöje av kvinnlig anhörig på förändring i
hemtjänsten
Missnöje på hur hemtjänsten parkerar sina
bilar på Fasseröd
Missnöje/klagomål gällande personal som
röker utanför vård och omsorgsboende
Underrättelse från IVO om inkommet klagomål gällande medicinering
Förslag/synpunkt på äldreomsorg.
(ej skrivit vad det gäller)
Missnöje från anhörig via patientnämnden
över brist i överlämnande från sjukhus till
korttidsboende.
15. Underrättelse från IVO om missnöje gällande
hemsjukvård och hemtjänst

Individ-och familje omsorg
Vård och omsorg

Handläggare

Avslutad

Marion Vaern

2017-09-04

Marion Vaern
Maria Kullander
Marion Vaern

2017-10-10

Maria Kullander 2017-11-02
Hemtjänst

Marion Vaern

2017-12-04

Individ-och familje omsorg Utredning barn och unga Maria Kullander 2017-11-02
Individ-och familje omsorg Utredning barn och unga Maria Kullander 2017-12-12
Vård och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2017-11-01

Vård- och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

Vård- och omsorg

Vård- och omsorg

Marion Vaern

Vård- och omsorg

Vård- och omsorg

Doris Söderman 2017-11-27

Vård- och omsorg

Äldreomsorg

Marion Vaern

2017-11-10

Vård- och omsorg

Äldreomsorg

Marion Vaern

2018-01-03

Vård- och omsorg

Äldreomsorg

Christer Fransson2017-12-14

2017-11-10

Ärendenr, man/kvinna Synpunkter på
2017/259
man
2017/266
man
2017/268
kvinna
2017MC26540
kvinna
2017MC26811
kvinna
2017/281
kvinna
2017MC30380
kvinna

16. Klagomål på biståndshandläggare

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

Biståndsavdelningen

Handläggning

Malin Sölsnaes

Stöd- och service

Mathilda Isaksson2017-12-29

17. Synpunkt från IVO på insatser inom LSS

Avslutad

18. Underrättelse från IVO om inkommet klagomål gällande hälso-och sjukvård
19. Missnöje från anhörig gällande boendestöd

OBS kolla då det redan
finns från patientnämnd
Individ-och familje omsorg Boendestöd

2018-01-02
Maria Kullander 2017-12-15

20. Missnöje/klagomål gällande personal som
röker och slänger fimpar.
21. Missnöje/klagomål gällande hemtjänst

Vård- och omsorg

Vård- och omsorg

Marion Vaern

2017-12-05

Vård- och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2017-12-19

22. Beröm till Trygg Hemgång

Vård- och omsorg

Vård- och omsorg

Marion Vaern

2017-12-29

Sammanställning av synpunkter 2018

Dnr 2018/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

Nr

2018MC526
man
2018MC529
man
2017MC30498
man
2018/22
man
2018MC2906
anonym
2018MC3255
kvinna
2018MC3085
kvinna
2018/32
man
2018MC3641
kvinna
2018/34
kvinna
2018MC3953
kvinna
2018MC3956
man
2018/37
kvinna
2018/42
man
2018/43
man

Beröm 1.
Myråsens dagverksamhet

Vård- och omsorg

Stöd och utredning

Marion Vaern

2018-01-08

1.

Beröm 2.
Hemtjänsten Centrum 4

Vård- och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-01-08

2.

Klagomål
3. på Hemtjänstens parkering av bilar

Vård- och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-01-10

3.

Missnöje
4. av manlig angörig på hemtjänst
av privat utförare
Klagomål
5. på personal på LSS boende

Vård- och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-06-08

4.

Stöd-och service

Gruppbostad

Mathilda Isaksson 2018-01-23

5.

Beröm6.till Hemtjänst och Trygg Hemgång

Vård- och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-01-24

6.

Klagomål
7. på dagligverksamhet som eldar
skräp utomhus
Klagomål
8. från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Beröm9.till Ryttaren (Balansgrupp)

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-01-25

7.

Stöd-och service

Klagomål
10. på Trygg Hemgång

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-05-21

8.

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-01-29

9.

Vård-och omsorg

Stöd och utredning

Marion Vaern

2018-02-27

10.

Beröm11.
till Ryttaren (Balansgrupp)

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-01-31

11.

Beröm till Ryttaren (Balansgrupp)

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-01-31

12.

Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-03-29

13.

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-02-15

14.

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-02-21

15.

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

2018MC5208
anonym
2018MC5341
anonym
2018/46
kvinna
2018MC6125
man
2018MC6126
kvinna
2018MC7517
kvinna
2018/66
man
2018/88
kvinna
2018MC7782
kvinna
2018/89
kvinna
2018MC9174
kvinna
2018/101
man
2018MC10060A
man
2018MC10060B

Beröm till Ryttaren (Balansgrupp)

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-02-09

16.

Beröm till Myråsens biståndsbedömd daglig
verksamhet
Klagomål gällande boende på servicehus,
(sjukvård)
Beröm till Trubadurens vård- och omsorgs
boende
Beröm till Ryttaren (Balansgrupp)

Vård och omsorg

Biståndsbedömd daglig
verksamhet
Hemtjänst

Marion Vaern

2018-02-12

17.

Doris Söderman

2018-02-05

18.

Marion Vaern

2018-02-16

19.

Stöd-och service

Sektionen för vård-och
omsorgsboende
Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-02-16

20.

Beröm till Hemmafixarna

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-02-27

21.

Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande boende på vård och
omsorgsboende
Beröm till Mytåsens biståndsbedömda
dagverksamhet
Klagomål gällande hälso-och sjukvård

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-03-23

22.

Vård-och omsorg

Hälso-och sjukvård

Doris Söderman

2018-03-02

23.

Vård-och omsorg

Biståndsbedömd daglig
verksamhet
Hälso-och sjukvård

Marion Vaern

2018-02-27

24.

Doris Söderman

2018-01-30

25.

Klagomål gällande rehabilitering

Hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Christer Fransson

2018-03-14

26.

Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Beröm till Ryttaren (Balansgrupp)

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-04-13

27.

Mathilda Isaksson 2018-03-21

28.

Beröm till äldreomsorgen

Vård- och omsorg

Marion Vaern

2018-03-21

29.

2018MC8631
man

Klagomål gällande gruppboende

Stöd-och service

Mathilda Isaksson 2018-03-16
Svar i pärm

30.

Vård-och omsorg
Vård och omsorg

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Gruppboende

Avslutad

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål från IVO gällande insatser inom
stöd-och service
Klagomål från IVO på handläggning inom
2018/118
man
individ-och familjeomsorg
2018MC12898 Klagomål gällande hemtjänsten och parkering
kvinna
och rökning
2018 MC13235 Beröm till Hemmafixarna
2018/106
kvinna
2018/108
man
2018/112

2018/128
2018MC14245

Klagomål gällande insatser inom stöd-och
service
Beröm till Ryttaren (Balansgrupp)

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

Avslutad

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-07-20

31.

Individ-och familjeomsorg

Maria Kullander

2018-06-12

32.

Stöd-och service

Mathilda Isaksson 2019-05-24

33.

Individ-och familjeomsorg Sektionen barn- och unga Maria Kullander

2018-04-27

34.

Vård- och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-05-21

35.

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-04-13

36.

Stöd-och service

Gruppboende

Mathilda Isaksson 2018-04-20

37.

Stöd-och service

Daglig verksamhet

Mathilda Isaksson 2018-04-30

38.

Ruben 1 st synpunkt 1 st annat
2017/291??

Sammanställning av synpunkter 2018 (maj-augusti)

Dnr 2018/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

Nr

2018/154
kvinna
2018/141
kvinna
2018/142
kvinna
2018/165
man
2018/166
kvinna
2018/167
kvinna
2018/175
man
2018/176
man
2018MC22226
kvinna
2018MC21378
kvinna
2018/181
man
2018/177
man
2018MC24507
kvinna
2018/207
kvinna

Klagomål på äldreomsorg
utfört av privat utförare
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål från IVO gällande insatser inom
stöd-och service
Klagomål från IVO gällande insatser inom
stöd-och service
Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål från IVO gällande insatser inom
socialtjänstlagen, SoL
Beröm till österängens vård-och omsorgs
boende
Klagomål på vård-och omsorgsboende

Vård- och omsorg

Hemtjänst

2018-06-07

39.

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Stöd-och service

Sektionen för barn
och unga
Missbruk &
försörjningsstöd
Sektionen för barn
och unga
Gruppbostäder

Marion Vaern
(Sandra Jägesten)
Maria Kullander

2018-07-11

40.

Maria Kullander

2018-05-17

41.

Maria Kullander

2018-07-11

42.

Mathilda Isaksson 2018-06-29

43.

Stöd-och service

Gruppbostäder

Mathilda Isaksson 2018-06-29

44.

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Vård och omsorg

Familjerätten

Maria Kullander

2018-07-13

45.

Socialjouren

Maria Kullander

2018-07-02

46.

Marion Vaern

2018-06-08

47.

Marion Vaern

2018-06-08

48.

Klagomål från IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande boende på vård och
omsorgsboende
Klagomål på telefontider till individ-och
familjeomsorgen
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg

Individ-och familje
omsorg
Hälso-och sjukvård

Sektionen för vård-och
omsorgsboende
Vård-och omsorgs
boende
Sektionen för barn
och unga
Sektionen för vård-och
omsorgsboende
Sektionen för barn
och unga
Socialjouren

Maria Kullander

2018-07-24

49.

Doris Söderman

2018-06-25

50.

Maria Kullander

2018-09-14

51.

Maria Kullander

2018.09.27

52.

Vård-och omsorg

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

2018/208
man
2018/211
kvinna
2018MC26090
kvinna
2018/194
kvinna
2018/137
man
2018/138
kvinna
2018MC27116
kvinna
2018/231
anonym
2018MC30590
kvinna
2018MC29653
kvinna anonym
2018/243
man
2018/242
kvinna
2018/241
man

Klagomål via IVO gällande bistånds
handläggning
Klagomål via IVO gällande insatser inom
socialtjänstlagen, SoL, hemtjänst
Klagomål gällande boende med
särskild service (Järvstigen)
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på insatser inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål på bilar kör för fort i bostadsområden
Klagomål på parkering vid gruppbostad

Biståndsavdelningen

Verksamhet

Handläggare

Avslutad

Malin Sölsnaes

2018-08-31

53.

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-09-11

54.

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Hälso-och sjukvård

Sektionen för missnruk
o socialpsykiatri
Sektionen för barn
och unga
Sektionen för barn
och unga
Sektionen för barn
och unga
Hemsjukvård

Maria Kullander

2018-07-18

55.

Maria Kullander

2018-07-11

56.

Maria Kullander

2018-07-11

57.

Maria Kullander

2018-07-13

58.

Christer Fransson

2018-08-30

59.

Stöd-och service

Gruppbostad

Mathilda Isaksson 2018-08-16

60.

Klagomål på vård-och omsorgsboende

Vård-och omsorg

Marion Vaern

2019-11-11

61.

Klagomål på anställdas parkering vid
vård-och omsorgsboende
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på insatser inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg

Vård-och omsorg

Vård-och omsorgs
boende
Vård-och omsorgs
boende
Sektionen för barn
och unga
Sektionen för barn
och unga
Sektionen för barn
och unga

Marion Vaern

2018-08-09

62.

Maria Kullander

2018-09-10

63.

Maria Kullander

2018-09-19

64.

Maria Kullander

2018-09-19

65.

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg

Sammanställning av synpunkter 2018 (sep -dec)

Dnr 2018/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

2018/201
kvinna
2018MC33652
kvinna
2018MC35755
kvinna
2018/284
kvinna
2018/293
kvinna
2018/295
kvinna
2018MC39648
kvinna
2018MC39838
man
2018MC39490

Klagomål via IVO på insatser inom
socialtjänstlagen
Klagomål på hemtjänstpersonal som kör
för fort
Klagomål på hemtjänstpersonal som kör
för fort
Klagomål via IVO på handläggning inom
försörjningsstöd
Klagomål på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål på vård-och omsorgsboende

Vuxenenheten

Klagomål gällande boende på vård och
omsorgsboende
Klagomål via facebook på neddragning av
personligt ombud
2018MC40701 Beröm till Österängens vård och
kvinna
omsorgsboende
2018MC40883 Beröm till ordinarie personal på Skogskvinna
lyckans vård och omsorgsboende
2018MC41096 Beröm till personal på Österängens vård
kvinna
och omsorgsboende
Klagomål via IVO på handläggning inom
2018/328
kvinna
individ-och familjeomsorg
Klagomål på personal som röker vid
2018/334
anonym kvinna gruppbostad
Klagomål via Riksdagens ombudsmän
2018/339
anående ej verkställt beslut, SoL

Avslutad

Nr

Sektionen för försörjningsstöd
Maria Kullander

2018-09-13

66.

Vård och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-09-24

67.

Vård och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-12-13

68.

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Vård-och omsorg

Sektionen för
försörjningsstöd
Sektionen för barn
och unga
Sektionen för barn
och unga
Vård-och omsorgs
boende

Maria Kullander

2018-10-23

69.

Maria Kullander

2018-12-21

70.

Maria Kullander

2018-10-25

71.

Marion Vaern

2018-11-22

72.

Doris Söderman

2019-03-01

73.

Sektionen för barn
och unga
Sektionen för vård och
omsorgsboende
Vård-och omsorgs
boende
Vård-och omsorgs
boende
Sektionen för barn
och unga
Gruppbostad

Maria Kullander

2018-10-30

74.

Marion Vaern

2018-12-11

75.

Marion Vaern

2018-12-11

76.

Marion Vaern

2018-11-05

77.

Maria Kullander

2018-12-06

78.

Mathilda Isaksson 2018-11-08

79.

Vård-och omsorgs
boende

Marion Vaern

80.

Hälso-och sjukvård
Individ-och familje
omsorg
Vård och omsorg
Vård-och omsorg
Vård-och omsorg
Individ-och familje
omsorg
Stöd-och service
Vård-och omsorg

Avdelningschef

2018-12-13

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

Avslutad

2018/345

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande färdtjänst

Individ-och familje
omsprg
Biståndsavdelningen

Sektionen för barn
och unga
Färdtjänst

Maria Kullander

2019-03-11

81.

Malin Sölsnaes

2019-02-01

82.

Klagomål gällande hemtjänst

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-02-22

83.

Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2018-12-13

84.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Beröm till Daglig verksamhet

Individ-och familje
omsprg
Vård och omsorg

Maria Kullander

2019-03-15

85.

Marion Vaern

2018-12-20

86.

Klagomål på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål på handläggning inom
individ-och familjeomsorg

Individ-och familje
omsprg
Individ-och familje
omsprg

Sektionen för barn
och unga
Sektionen för stöd och
utredning
Sektionen för barn
och unga
Sektionen för
försörjningsstöd

2018MC45146
kvinna
2018MC46168
kvinna
2018MC42750
kvinna
2018/368
kvinna
2018MC47454
kvinna
2018/380
kvinna
2018/374
anonym kvinna

Maria Kullander
Maria Kullander

87.
2019-01-07

88.

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

Avslutad

(missade tidigare i sommar)

Sammanställning av synpunkter 2019 (jan-april)

Dnr 2019/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

Nr

2019MC167
kvinna
2019/22
man/kvinna
2019MC2003
kvinna
2019MC1013
man
2018/373
kvinna
2019MC5914
kvinna
2019/49
kvinna
2019MC4120

Klagomål gällande boende på vård och
omsorgsboende
Klagomål via IVO gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Vård-och omsorgs
boende
Hemtjänst

Marion Vaern

2019-01-22

1.

Marion Vaern

2019-04-04

2.

Klagomål gällande mat på vård och
omsorgsboende
Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Vård-och omsorgs
boende
Hemtjänst

Marion Vaern

2019-02-14

3.

Marion Vaern

2019-01-22

4.

Klagomål via IVO gällande vård på
gruppbostad
Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Doris Söderman

2019-01-24

5.

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-02-13

6.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål på hemtjänstpersonal som kör
för fort
Beröm till Daglig verksamhet

Individ-och familje
omsorg
Vård och omsorg

Sektionen för
försörjningsstöd
Hemtjänst

Maria Kullander

2019-02-27

7.

Marion Vaern

2019-02-15

8.

Vård och omsorg

Marion Vaern

2019-03-05

9.

Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Sektionen för stöd och
utredning
Hemtjänst

Marion Vaern

2019-05-02

10.

Beröm till personal på Kaprifols
vård och omsorgsboende
Klagomål via SiS gällande utredning
barn och unga
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Vård-och omsorgs
boende
Sektionen barn och
unga
Sektionen för missbruk
och socialspykiatri
Hemtjänst

Marion Vaern

2019-03-13

11.

Maria Kullander

2019-06-15

12.

Maria Kullander

2019-04-23

13.

Marion Vaern

2019-03-21

14.

2019MC8538
kvinna
2019MC9258
man
2019MC9572
man
2019/67
2019/59
2019MC10469
man

Vård-och omsorg

Vård-och omsorg

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Vård-och omsorg

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

Avslutad

2019MC10530
kvinna
2019MC10663
kvinna
2019MC10664
kinna
2019MC425
man
2019/82
man
2019MC11007
man (anonym)
2019MC11422
man
2019MC11192

Beröm till Anhörigcentralen

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Biståndsavdelningen

Förebyggande
enheten
Förebyggande
enheten
Förebyggande
enheten

Maria Kullander

2019-04-20

15.

Maria Kullander

2019-05-02

16.

Maria Kullander

2019-05-02

17.

Malin Sölnaes

2019-03-21

18.

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Vård-och omsorg

Sektionen barn och
unga
Förebyggande
enheten
Hemtjänst

Maria Kullander

2019-03-29

19.

Maria Kullander

2019-03-25

20.

Marion Vaern

2019-05-02

21.

2019-09-04

22.

Klagomål på att hitta kontaktuppgifter
till korttidsboende på hemsidan
Klagomål gällande vård-och omsorgs
oende
Klagomål ang rykten om nedläggning
av Anhörigcentralen
Klagomål gällade hemtjänst

Marion Vaern

2019-04-05

23.

Marion Vaern

2019-09-16

24.

Individ-och familje
omsorg
Vård-och omsorg

Sektionen för försörj
ningsstöd
Vård-och omsorgs
boende
Vård-och omsorgs
boende
Förebyggande
enheten
Hemtjänst

Maria Kullander

2019MC11882
kvinna
2019MC8129
man
2019MC11302
man
2019MC13787
man
2019MC13791
man
2019MC13795
man
2019MC14267
man

Individ-och familje
omsorg
Vård-och omsorg

Maria Kullander

2019-05-02

25.

Marion Vaern

2019-04-23

26.

Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-05-02

27.

Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-04-23

28.

Klagomål gällade hemtjänst

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-05-02

29.

Klagomål ang rykten om nedläggning
av Anhörigcentralen
Klagomål ang rykten om nedläggning
av Anhörigcentralen
Klagomål gällande handläggning gällande
funktionsnedsatta
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål ang rykten om nedläggning
av Anhörigcentralen
Klagomål gällade hemtjänst
Klagomål på att ansöka via nätet

Vård-och omsorg

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

2019MC14806
man
2019MC15532
man
2019MC14619
man

Klagomål gällande korttidsboende

Stöd-och service

Korttidsboende

Mathilda isaksson2019-04-23

30.

Klagomål gällande handläggning gällande
funktionsnedsatta
Klagomål gällade hemtjänst

Biståndsavdelningen

Malin Sölnaes

2019-04-30

31.

Marion Vaern

2019-05-02

32.

Vård-och omsorg

Hemtjänst

Avslutad

Sammanställning av synpunkter 2019 (maj-aug)

Dnr 2019/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

Nr

2019MC16194
man
2019/113
kvinna
2019MC18016
anonym
2019/130

Klagomål gällande hemtjänst

Avd för social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-05-10

33.

Klagomål gällande vård och omsorgs
boende
Klagomål gällande mat på vård och
omsorgsboende
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande matleverans

Avd social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Vård och omsorgs
boende
Sektionen barn och
unga
Hemtjänst

Doris Söderman

2019-05-14

34.

Marion Vaern

2019-05-16

35.

Maria Kullander

2019-06-11

36.

Marion Vaern

2019-07-01

37.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Beröm till äldreomsorgen

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Maria Kullander

2019-05-21

38.

Marion Vaern

2019-05-27

39.

Beröm gällande vård och omsorgsboende

Avd social omsorg

Marion Vaern

2019-05-27

40.

Klagomål gällande hemtjänst

Avd för social omsorg

Sektionen barn och
unga
Vård och omsorgs
boende
Vård och omsorgs
boende
Hemtjänst

Marion Vaern

2019-06-03

41.

Klagomål via IVO på handläggning inom
stöd och service
Klagomål gällande hemtjänst

Avd för myndighets
utövning
Avd för social omsorg

Sektionen vuxen

Maria Kullander

2019-07-09

42.

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-06-25

43.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande hemtjänst

Individ-och familje
omsorg
Avd för social omsorg

Sektionen barn och
unga
Hemtjänst

Maria Kullander

2019-06-25

44.

Marion Vaern

2019-07-01

45.

Klagomål gällande hemtjänst

Avd för social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2017-07-02

46.

2019MC18131
man
2019/112
2019MC19105
kvinna
2019MC19312
anonym
2019MC19396
kvinna
2019/146
man
2019/152
man
2019/105
kvinna
2019MC22079
2019MC21674

Avd social omsorg
Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

Avslutad

2019MC19892
kvinna
2019MC24663
anonym
2019/168
kvinna
2019/172
kvinna
2019/177

Klagomål gällande matleverans

Avd för social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-06-03

47.

Beröm till personalen på Västanvinden

Avd för social omsorg

Marion Vaern

2019-07-08

48.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande stödinsatser LSS

Maria Kullander

2020-01-20

49.

Maria Kullander

2019-08-07

50.

Klagomål gällande hemtjänst

Individ-och familje
omsorg
Avd för myndighets
utövning
Avd för social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Sektionen barn och
unga
Sektionen Vuxen
Hemtjänst

Marion Vaern

51.

2019/178
kvinna
2019MC30509
man
2019MC22079

Klagomål gällande sjukvård

Hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Christel Schemmel

2019-08-06
2019-08-08
2019-09-04

Klagomål gällande hemtagning från
sjukhus
Klagomål gällande förändring av Hovhults
äldreboende
Beröm till daglig verksamhet

Avd för social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-09-23

53.

Avd för social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Daglig verksamhet

Marion Vaern

2019-06-18

54.

Marion Vaern

2019-06-27

55.

Klagomål gällande biståndsavdelmimgen

Sektionen Vuxen

Maria Kullander

2019-08-07

56.

Klagomål gällande hemtjänst

Avd för myndighets
utövning
Avd för social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-07-31

57.

Klagomål gällande hemtjänst

Avd för social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-08-01

58.

Klagomål gällande trygghetslarm

Avd för social omsorg

Marion Vaern

2019-11-19

59.

Klagomål gällande vård och omsorgsboende

Avd social omsorg

Marion Vaern

XX

60.

Klagomål gällande individ-och familje
omsorgen

Individ-och familje
omsorg

Maria Kullander

2019-10-16

61.

2019MC23157
kvinna
2019MC25456
man
2019MC25825
man
2019MC26743
man
2019MC26776
man
2019MC27417
kvinna
2019MC27479
man

Avd social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Sektionen barn och
unga

52.

Ärendenr,
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Handläggare

Avslutad

2019MC27925
kvinna
2019MC29328
man

Klagomål gällande hemtjänst

Avd för social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-11-11

62.

Klagomål gällande stödboende

Avd för myndighets
utövning

Socialpsykiatri

Maria Kullander

XX

63.

Sammanställning av synpunkter 2019 (sep-dec)

Dnr 2019/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

Nr

2019/193
syskon
2019/78
kvinna
2019MC31486
anonym
2019MC32361
kvinna
2019MC32583
kvinna
2019MC32990
kvinna
2019/219
kvinna
2019MC35888
kvinna
2019MC36248
kvinna
2019MC36295
man
2019/227
man
2019MC44453
kvinna
2019MC37993
man
2019MC40569

Beröm till hemtjänsten Herrestad

Avd social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-08-30

64.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål på matleveranser

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Hemtjänst

Maria Kullander

2019-09-05

65.

Marion Vaern

2019-09-05

66.

Klagomål gällande hälso och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Christer Fransson

2019-11-11

67.

Klagomål gällande korttidsboende

Avd social omsorg

Korttidsboende

Marion Vaern

2019-09-20

68.

Klagomål gällande boendestöd m.m.

Avd social omsorg

Socialpsykiatri

Marion Vaern

2019-12-06

69.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande hemtjänst

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Hemtjänst

Maria Kullander

2020-01-20

70.

Marion Vaern

2019-11-15

71.

Klagomål gällande vård och
omsorgsboende
Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Marion Vaern

xx

72.

Avd social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Hemtjänst

Marion Vaern

2020-01-14

73.

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande hemtjänst

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Hemtjänst

Maria Kullander

2020-01-20

74.

Marion Vaern

xx

75.

Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Hemtjänst

Marion Vaern

2019-11-06

76.

Beröm till Hemmafixarna

Avd social omsorg

Daglig verksamhet

Marion Vaern

2019-11-18

77.

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

2019MC37496
man
2019MC41698
kvinna
2019MC43435
kvinna
2019/269
man
2019/271
kvinna
2019/272

Klagomål på boende inom individ-och
familjeomsorgen
Klagomål på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande Heltidsresan

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Sektionen barn och
unga
Heltidsresan

Maria Kullander

78.

Maria Kullander

2019-11-19
2020-09-02
2019-12-27

Marion Vaern

2019-12-10

80.

Klagomål på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål på handläggning inom
biståndsavdelningen
Klagomål på flytt av Bokcaféet på
Skogslyckan (namninsamling)
Klagomål gällande Heltidsresan
(namninsamling)
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Socialpsykiatri

Marion Vaern

2020-01-17

81.

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen vuxen

Maria Kullander

2019-12-12

82.

Daglig verksamhet

Marion Vaern

2019-12-13

83.

Avd social omsorg

Heltidsresan

Marion Vaern

2019-12-12

84.

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Hemtjänst

Maria Kullander

2019-10-16

85.

Marion Vaern

2019-12-30

86.

Klagomål på handläggning inom
avd social omsorg

Avd social omsorg

Socialpsykiatri

Marion Vaern

2019-11-19

87.

2019/270
2019/201
2019MC45188
kvinna
2019MC40469
anonym

79.

Sammanställning av synpunkter 2020 (jan-april)

Dnr 2020/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Inkom/
Avslutad

Antal

2020/17
kvinna
2020MC994
man
2020MC1352
kvinna
2020MC2538
man
2020MC2537
man
2020MC3546
kvinna
2020/45
kvinna
2020MC4301
kvinna
2020/54
kvinna
2020/67
kvinna
2020MC6749
man
2020MC6738
kvinna
2020/72
kvinna
2020MC6749
man

Klagomål gällande gruppbostad

Avd social omsorg

Marion Vaern

2020-01-09/

1.

Både klagomål och beröm gällande
hemtjänst
Klagomål gällande bilkörning

Avd social omsorg

Sektionen stöd och
service
Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2.

Marion Vaern

Beröm gällande biståndsbedömd dagverksamhet
Beröm gällande hemtjänst Skogslyckan

Avd social omsorg
Avd social omsorg

Sektionen socialpsyk.
m.m.
Sektion förebygande o
trygghet
Sektionen hemtjänst

Klagomål på parkering av hemtjänst
bilar
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål på parkering av kommunens
bilar
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Beröm gällande hemtjänst Centrum

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Sektionen larm

Maria Kullander

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Sektionen barn och
unga
Sektionen hemtjänst

Maria Kullander

Klagomål gällande hemtjänst Ljungskile

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Beröm gällande hemsjukvård

Avd hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Christel Schemmel

Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020-01-10/
2020-01-14
2020-01-16
2020-01-16
2020-01-23/
2020-01-23
2020-01-23/
2020-01-23
2020-02-03/
2020-02-04
2020-02-05/
2020-03-10
2020-02-12
2020-02-10
2020-02-14/
2020-05-15
2020-03-02/
2020-05-29
2020-03-02/
2020-05-07
2020-03-02/
2020-03-30
2020-02-26/
2020-03-02
2020-03-01
2020-03-12

Avd social omsorg

Marion Vaern
Marion Vaern

Marion Vaern

Maria Kullander
Marion Vaern

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

2020MC6738
kvinna
2020MC4641

Klagomål gällande hemtjänst Ljungskile

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

15.

Beröm gällande film om hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020MC4145

Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020/80
kvinna
2020/86
kvinna
2020/87
kvinna
2020MC10103
kvinna
2020MC10103
kvinna
2020MC10348
man
2020MC10497
man
2020MC10593
kvinna
2020MC10688
man
2020MC11742
kvinna
2020MC12065

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande skyddsmaterial
(corona)
Klagomål gällande hemtjänst

Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Sektionen barn och
unga
Sektionen vuxen

Maria Kullander

2020-02-29
2020-06-03
2020-02-11/
2020-02-11
2020-02-06/
2020-03-12
2020-03-13/
2020-05-15
2020-03-25/

20.

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020-03-25/
2020-04-06
2020-04-01
2020-04-22
2020-03-20/
2020-04-22
2020-04-01
2020-05-07
2020-04-01

Klagomål gällande vård och
omsorgsboende
Klagomål gällande hemtjänst (corona)

Avd social omsorg

Marion Vaern

Klagomål gällande information till tim
vikarier (corona)
Klagomål gällande att aktivitetshuset
Hasselbacken stänger pga Corona
Klagomål på skyddsmaterial

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Avd social omsorg

Sektionen social
psykiatri
Vård och omsorgs
boende

Marion Vaern

2020-04-02
2020-04-02
2020-04-03
2020-09-02
2020-04-15
2020-09-02
2020-04-17
2020-04-20
2020-040-17
2020-04-20

25.

Avd social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Sektionen hemtjänst

2020MC12231
man

Avd social omsorg

Maria Kullander
Maria Kullander

Marion Vaern

Marion Vaern

16.
17.
18.
19.

21.
22.
23.
24.

26.
27.
28.
29.

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Avslutad

2020MC14025
man
2020MC14245
man

Klagomål på skyddsmaterial

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020-05-04
2020-05-04
2020-04-17
2020-05-05

30.
31.

Sammanställning av synpunkter 2020 (maj-aug)

Dnr 2020/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Inkom/
Avslutad

Antal

2020/107
man
2020MC15623
man
2020MC14986
kvinna
2020MC15831
kvinna
2020MC14025
man
2020MC16318
kvinna
2020MC14245
man
2020MC14850
kvinna
2020MC17157
anonym
2020MC17827
man
2020MC14027
man
2020MC22921
man
2020MC19310
man
2020/155

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg
Klagomål gällande hemtjänst
(skyddsutrustning)
Beröm gällande biståndsbedömd dagverksamhet
Klagomål gällande vård och
omsorgsboende (besöksförbudet)
Klagomål gällande hemtjänst
(skyddsutrustning)
Klagomål gällande hemtjänst
(dålig info. om kontaktperson o telnr)
Synpunkt gällande hemtjänst
(frågor om rutiner)
Klagomål gällande skyddsutrustning

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektionen barn och
unga
Sektionen hemtjänst

Maria Kullander

32.

Avd social omsorg

Marion Vaern

Avd social omsorg

Sektion förebygande o
trygghet
Vård och omsorgs
boende
Sektionen hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020-05-11/
2020-09-02
2020-05-15/
2020-05-18
2020-05-11
2020-05-11/
2020-05-15/
2020-09-14
2020-05-04/
2020-05-04
2020-05-20/

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

38.

Hälso-och sjukvård

Trygg Hemgång

Christer Fransson

Klagomål gällande färdtjänst
(svårt att få kontakt med handläggare)
Klagomål gällande hemtjänst
(skyddsutrustning)
Klagomål gällande hemtjänst

Individ-och familje
omsorg
Avd social omsorg

Sektion vuxen

Maria Kullander

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020-05-05/
2020-05-05
2020-05-08/
2020-05-08
2020-05-08/
2020-05-08
2020-06-01/

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

42.

Klagomål gällande hemtjänst (bilkörning)

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Klagomål gällande sjukvård på vård-och
omsorgsboende (medicinering)
Klagomål via IVO på handläggning inom
vård-och omsorgsboende

Hälso-och sjukvård

Hälso-och sjukvård

Christer Fransson

Avd social omsorg

Vård och omsorgs
boende

Marion Vaern

2020-05-04/
2020-05-08
2020-06-22/
2020-06-23
2020-06-08/
2020-06-15
2020-07-14/

Avd social omsorg

Marion Vaern

Marion Vaern
Marion Vaern

33.
34.
35.
36.
37.

39.
40.
41.

43.
44.
45.

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Inkom/
Avslutad

Antal

2020MC24190
man
2020/166
man
2020/146

Synpunkt på kylning utan fläktar
(förslag på kylmattor)
Klagomål via IVO på handläggning inom
hälso-och sjukvård
Klagomål via IVO på handläggning inom
hemtjänst
Klagomål via IVO på handläggning inom
vård-och omsorgsboende
Klagomål gällande sjukvård på vård-och
omsorgsboende
Klagomål gällande gruppboende
(klagomål från granne)
Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

2020-06-25/
2020-06-25
2020-07-22/

46.

2020-07-01/
2020-07-03
2020-07-31/

48.

50.

60.

2020/168
man
2020MC29524
kvinna
2020MC27101
kvinna
2020MC32380
man
2020MC19185
man
2020MC33796
anonym
2020MC28802
man/kvinna
2020MC35212
anonym
2020MC33134
kvinna
2020MC22911
kvinna
2020MC41647
kvinna
2020MC41714
kvinna

Hälso-och sjukvård

Christer Fransson

Avd social omsorg

Sektionen hemtjänst

Avd social omsorg

Avd social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Vård och omsorgs
boende
Sektion förebygande o
trygghet
Sektionen hemtjänst

Klagomål gällande socialpsykiatri
(oroligt på Jarlsgatan)
Klagomål gällande vård och
omsorgsboende (allmänna synpunkter)
Klagomål gällande hemtjänst

Avd social omsorg

Sektion socialpsykiatri

Marion Vaern

Avd social omsorg

Vård och omsorgs
boende
Sektionen hemtjänst

Marion Vaern

Klagomål gällande stödboende
(synpunkter på personal)
Beröm gällande socialtjänsten i
allmänhet
Klagomål gällande vård och
omsorgsboende (publ. matsedel på nätet)
Klagomål gällande färdtjänst
(synpunkter på personal)
Klagomål gällande sjukvård på vård-och
omsorgsboende

Avd social omsorg

Sektionen social
psykiatri

Marion Vaern

Hälso-och sjukvård
Avd social omsorg

Avd social omsorg

Avd social omsorg
Individ-och familje
omsorg
Hälso-och sjukvård

Marion Vaern

Christer Fransson

Vård och omsorgs
boende
Sektion vuxen

Marion Vaern
Maria Kullander

2020-07-14/
2020-07-14
2020-07-03/
2020-07-14
2020-07-27/
2020-07-28
2020-06-05/
2020-06-05
2020-08-04/
2020-09-04
2020-07-10/
2020-07-14
2020-08-07/
2020-08-07
2020-07-29/
2020-08-07
2020-06-21/
2020-08-31
2020-08-24/

Vård och omsorgs
boende

Christer Fransson

2020-08-27/

Marion Vaern
Marion Vaern

Marion Vaern

47.

49.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Inkom/
Avslutad

Antal

2020/176

Klagomål gällande sjukvård på vård-och
omsorgsboende
Klagomål gällande bilkörning

Hälso-och sjukvård

Vård och omsorgs
boende
Sektionen hemtjänst

Christer Fransson

2020-08-21/

61.

Marion Vaern

2020-08-18/

62.

2020MC33629
kvinna

Avd social omsorg

Sammanställning av synpunkter 2020 (sep-dec)

Dnr 2020/6

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Inkom/
Avslutad

Antal

2020/184
man

Klagomål via IVO på handläggning inom
individ-och familjeomsorg

Individ-och familje
omsorg

Sektionen barn och
unga

Maria Kullander

2020-09-03

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Inkom/
Avslutad

Antal

Ärendenr/
man/kvinna

Synpunkter på

Verksamhetsområde

Verksamhet

Avdelningschef

Inkom/
Avslutad

Antal

Tjänsteskrivelse

1(1)

Socialtjänsten

2020-09-09

Handläggare

Sekreterare Charlotte Larsson
Telefon 0522-69 70 22
charlotte.a.larsson@uddevalla.se

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens
delegeringsordning 2020
Sammanfattning

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls






Statistisk sammanställning av beslut fattade fr o m 2018-2020 tertial 1 inom individoch familjeomsorg samt rörande äldreomsorg, LSS och avgifter.
Förteckning över beslut av ordföranden 2020-09-04.
Förteckning över beslut av enhetschef 2020-09-04.
Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-09-04.
Arbetsutskottets beslut/protokoll 220-09-02.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan om delegeringsbeslut till handlingarna

Dnr SN 2020/00004

Tertial 1 -18

Tertial 2 -18

Tertial 3 -18

Tertial 1 -19

Tertial 2 - 19

Tertial 3 -19

Tertial 1 -20

Tertial 2 -20

Tertial 3-20

5266
5108

4529
4720
4832

5000

Bifall och avslag

5632

6000

Tjänstemannabeslut
Sociala avdelningen 2018- 2020

4000

3000

986
890
907
1089
1055
1246
1150
985

2000

0

Ekonomi
(Försörjningsstöd
Förmedlingsmedel
Eftergift)

Barn o unga
LVU+SoL
(Handräckningsbeg.
Umgängesinsk.
Placeringar
Öppna insatser)

Vuxen SoL
(Öppna insatser
Boende)

Missbruk
LVM+SoL
(Handräckningsbeg.
Öppna insatser
Boende
Placeringar)

Socialpsykiatri
(Boendestöd, bostad särskild
service, korttidsplats)

Familjerätt
(Faderskap
Avtal boende,
umgänge, vårdnad)

0

0

102
115
141
148
126
132
117
130
0

0

83
113
91
83
93
129
97
106

165
109
88
135
114
100
131
124

55
29
38
32
42
70
40
28
0

0

0
0
0

256
258
284
254
272
236
259
258

1000

Handläggning
(Ej inleda utredning
Inleda utredning
Lägga ned utredning)

På sociala avdelningens tjänstemannabeslut finns besluten:
Ekonomi
Försörjningsstöd. Ansökan behandlas och beslutas per ärende varje månad.
Bidrag till personer inom etableringen. Ansökan behandlas och beslutas per ärende varje månad.
Eftergift av återkrav
Förskott förmån vid framställan till Försäkringskassan
Dödsboanmälan
Förmedlingsmedel

Barn och unga
Beslut enligt LVU:
Handräckningsbegäran för vård/omhändertagande
Hemlighållande av vistelseort
Umgängesinskränkning
Läkarundersökning
Beslut enligt SoL
Kontaktfamilj alt kontaktperson
Avlastningshem
Personligt stöd
Placering i familjehem och institution högst 1 månad
Ungbo
Behandlingsinsats i hemmet
Övriga hemmaplanslösningar
Vuxen
Kontaktperson
Personligt stöd
Bistånd som avser boende på Athenagården, Ungbo och Västgötavägen
Behandlingsinsats i hemmet

Missbruk
LVM
Handräckningsbegäran
Läkarundersökning
SoL
Bistånd som avser boende på Jarlsgatan, Alhagen, Stödboendet och Repslagaregatan
Kontaktperson
Personligt stöd
Kontakt med Kompassen
Socialpsykiatri
Bostad med särskild service, korttidsplats
Boendestöd
Familjerätt
Faderskapsfastställelse
Avtal vid boende, vårdnad och umgänge
Kontaktperson vid umgänge
Blodundersökning
Samtycke fortsatt adoptionsförfarande

Handläggning
Ej inleda utredning
Inleda utredning
Lägga ned utredning
Förlänga utredningstid barn och ungdom
Begäran om förlängd tid för ansökan om vård enligt LVU
Yttrande

Tertial 1 -18

Tertial 2 -18

Tertial 3 -18

Tertial 1 - 19

Tertial 2 - 19

Tertial 3 - 19

Tertial 1 -20

Tertial 2 -20

Tertial 3-20

Beslut i arbetsutskott och socialnämnd 2018 - 2020
Sociala avdelningen
Bifall och avslag

160
140
120

68
63

LVU
(Ansökan vård
Placeringar
Avsluta vården)

12
Överflyttn./
Mottag av ärende

Polisanmälan

0

0
Övervägande
Omprövning
Rapport

1
1
1
0
0
1
3
0
0

Barn och unga
SoL
(Placeringar
Eftervård)

0

6

17
16
20
17
17

22

26

23

0

0
0
0

Ekonomi
(Försörjningsstöd)

0
0
2
0
0
0
0
0
0

0

6
5
3

0
0
1

15

20

29
31

27

40

41

42

44

51
49

54

60

65

61

64
66

73

74

80

82

81
83

92

100

Missbruk
LVM + SoL
(Placeringar
Eftervård)

Beslut av arbetsutskott/socialnämnd på sociala avdelningen finns besluten:
Ekonomi
Försörjningsstöd
Barn och unga SoL
Placering i familjehem och institution
Eftervård efter institutionsvård
LVU
Ansökan om vård
Placering i familjehem och institution
Övervägande Omprövning Rapport
Övervägande och omprövning enligt LVU
Rapport om fortsatt vård enligt SoL
Överflyttn./Mottag av ärende
Överflyttning av ärende till annan kommun
Mottagande av ärende från annan kommun
Polisanmälan
Polisanmälan vid misstanke om barnmisshandel, sexuellt övergrepp och socialbidragsbedrägeri

Missbruk LVM + SoL
LVM
Ansökan om vård
SoL
Placering i familjehem och institution

Eftervård efter institutionsvård

Tertial 1 -18

Tertial 2 -18

Tertial 3 -18

Tertial 1 -19

Tertial 2 -19

Tertial 3 -19

Tertial 1 -20

Tertial 2 -20

Tertial 3-20

Tjänstemannabeslut 2018 - 2020 Äldreomsorg
Bifall och avslag samt omprövning av hemtjänstbesluten minst 1 gång/år

2000
1800

1173

1224
1149

1020
1020

1200

1044

1400

1272

1600

829

1000
800

0

Hemtjänst, trygg
hemgång och
ledsagning

Kost

Avlösning
(10tim/mån
utan avgift)

Trygghetslarm

Dagverksamhet

178
123

9
20
24
15
12
13
13
2

72

106

221
225
177
202

77
103
87
107
113
116
85
83
15
17
30
24
17
23
26
18

16
7
0
0
3
0
4
1

200

186
180
150
200
172
161
166
148

246
194
298
277
173
217
246
157

400

137
144
114
161
144
136
134
183

600

Vård och
omsorgsboende

Korttidsboende (inkl
växelvård)

Färdtjänst

Riksfärdtjänst

I äldreomsorg finns besluten:
Hemtjänst
Hemtjänst, trygg hemgång
Kost
Matleverans
Matkort
Avlösning
10 tim/mån utan avgift. En del personer med närståendestöd/avlösning har även hemtjänst.
Trygghetslarm
Trygghetslarm
Dagverksamhet
Gäller enbart beslutad dagverksamhet på Myråsen
Vård och omsorgsboende
Vård och omsorgsboende
Korttidsboende
Korttidsboende
Växelvård
Färdtjänst
Färdtjänst
Färdtjänst med ledsagare
Färdtjänst med specialfordon
Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst

Tertial 1 -18

Tertial 2 -18

Tertial 3 -18

Tjänstemannabeslut samt beslut i nämnd 2018- 2020 LSS

Tertial 1 -19

Tertial 2 -19

Tertial 3 -19

Bifall och avslag samt omprövning av besluten
personlig assistans, avlösning, ledsagning och kontaktperson minst 1 gång/år

Tertial 1 -20

Tertial 2 -20

Tertial 3-20

55

60

44

47

48

50

30

29

23

25

28
26

27

10
7

7

4
0

0

0

1

2

3

3
2
0

1

2

3

4

5

7

8

9

10
9

10

10

12

13
9

7

5

5

7

8

9

10

11
11

10

11

13

12

13

14

15

17

20
17

17

18
19

22

27
18
16

20

20

21

30

27

30

32

33

34

35

40

0
Personlig
assistans LSS

Avlösning

Ledsagning

Kontaktperson

Daglig
verksamhet

Korttidstillsyn

Korttidsvistelse Bostad för vuxna Boende barn och
ungdom

Tertial 1 -18

Tertial 2 -18

Tertial 3 -18

Tertial 1 - 19

Tertial 2 - 19

Tertial 3 - 19

Avgiftsbeslut 2018 - 2020

Tertial 1 -20

Tertial 2 -20

Tertial 3-20

Omräkning av avgifter görs minst 1 gång/år

3769

4500

4316

5000

3278

4000

3003

3500

1804

0
Ordinärt boende
(Hemtjänst, trygghetslarm)

Särskilt boende
(Vård- och omsorgsboende, Bostad med särskild
service, LSS-boenden)

Fasta avgifter
(Hemsjukvårdsavgift,
avgift för hjälpmedel mm)

0

27

36

43

211

234

198

190
13

0

500

0

379

1000

406

915

1117

1215

1257

1500

1270

2000

237

2500

2131

2521

2550

3000

Tjänsteskrivelse

1(1)

Socialtjänsten

2020-09-09

Handläggare

Sekreterare Charlotte Larsson
Telefon 0522-69 70 22
charlotte.a.larsson@uddevalla.se

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020
Sammanfattning

Följande inkomna skrivelser anmäls
 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 2020-08-31 gällande lex Sarah
(5598).
 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 237 gällande reviderad planeringsprocess
för flerårsplan 2020-2023 med budget för 2021 (SN2020 278029 DOK).
 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 238, gällande bestämmande av
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2021 (SN2020 278028 DOK).
 Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 245 gällande firmatecknare för Uddevalla
kommun samt återkallande av beslut 2019-01-30 § 9 (SN2020 278030 DOK).
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna.

Dnr SN 2020/00003

Socialnämndens ärendebalanslista september 2020
Initierats

Fråga

2019-11-20 § 190

Christina Nilsson (KD) önskar information om hur socialtjänsten möter behovet av olika typer/grader av demensvård.

2019-12-17 § 204

Stefan Skoglund (S) önskar information 2020-09-16
om hur socialtjänsten planerar att arbeta
med anhörigstöd.

2020-03-18 § 46

Stefan Skoglund (S) önskar information
om vilket stöd socialtjänsten har i
samband med funktionsnedsättning för
personer med hörsel och synnedsättning
via hemtjänsten.

2020-03-18 § 46

Stefan Skoglund (S) önskar information
om vilken samverkan socialtjänsten har
med idéburna sektor, samt att Lars Eide
Andersson (MP) önskar information om
samverkan med Friluftsfrämjandet
gällande psykisk ohälsa

2020-07-15 § 100

Kommentar

2020-03-18 § 46

Stefan Skoglund (S) önskar information
om hur socialtjänstens skyddsorganisation ser ut utifrån arbetsmiljölagen.

2020-03-18 § 46

Stefan Skoglund (S) önskar information
om hur mycket kompetensutveckling
socialtjänstens personal får.

2020-06-16 § 91

Mikael Bjuhr (C) önskar information
2020-09-16
om:
- Vilka hinden är för att erbjuda
lindring med hjälp av syrgas på
äldreboenden
- Statistik för brytpunktssamtal till

palliativ vård
- Vilka hindren är för fysisk
läkarkontakt för de äldre, idag
sker det oftast via telefon
2020-07-15 § 100

Camilla Josefsson (M) önskar
information från socialtjänstens
verksamheter om hur man arbetat och
hur det fungerat under Covid-19
pandemin.

2020-09-16

