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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan kl 08:30 onsdagen den 21 april 2021  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Charlotte Larsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Martin Pettersson (SD) alternativt Rose-Marie Antonsson 

(SD) 

Beräknad tid: onsdag 28 april 2021, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen Roger Granat 

3.  Information om arbetet med sjukskrivningar Roger Granat 

Malin Frykberg 

4.  Information om Heltidsresan Beatrice Gustafsson 

5.  Ansökan från Pierre Mallouh och Hafsten Resort AB om gemensamt 

serveringstillstånd enligt alkohollagen 
Dnr SN 2021/00084 (Handlingar finns delvis under sekretessdelen)  

Pernilla Gilvad 

6.  Ansökan från Compass Group AB om serveringstillstånd enligt 

alkohollagen 
Dnr SN 2021/00085 (Handlingar finns delvis under sekretessdelen) 

Pernilla Gilvad 

7.  Information om Saronhuset Margareta Birging 

Erik Johansson 

8.  Förlängning av överenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap, 

IOP, mellan föreningen Saronhuset och Uddevalla kommun 
Dnr SN 2021/00051  

Åsa Jarhag Håkansson 

9.  Mötesplats Dalaberg 
Dnr SN 2021/00082  

Roger Granat 

10.  Ändring av delegeringsordningen gällande handräckningsbegäran 

LVU 
Dnr SN 2021/00070  

Lisa Svanberg 
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Uppdatering av handbok och vägledande bestämmelser för 

biståndsbedömning inom socialpsykiatrin 
Dnr SN 2021/00081  

Lisa Svanberg 

12.  Remiss gällande medborgarförslag om att använda Gula villan på 

Emaus till daglig verksamhet 
Dnr SN 2021/00046  

Anna Hurtig 

13.  Remiss gällande medborgarförslag om att använda Gula villan på 

Emaus till personer inom LSS 
Dnr SN 2020/00223  

Anna Hurtig 

14.  Socialnämndens månadsrapporter 2021 
Dnr SN 2021/00005 (Handlingar kommer senare) 

Roger Granat 

15.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2021 
Dnr SN 2021/00006  

 

16.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2021 
Dnr SN 2021/00004  

 

17.  Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 
Dnr SN 2021/00003  

 

18.  Information från ordföranden  

19.  Socialnämndens ärendebalanslista 2021 
Dnr SN 2021/00002 

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNIGNSLISTA  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-04-14 Dnr SN 2021/00084  

  

 

Handläggare 

Tillståndshandläggare Pernilla Gilvad 

Telefon 0522-69 51 12 
pernilla.gilvad@uddevalla.se 

 

Ansökan från Pierre Mallouh och Hafsten Resort AB om 

gemensamt serveringstillstånd enligt alkohollagen 

Sammanfattning 

Pierre Mallouh och Hafsten Resort AB ansöker om gemensamt tillstånd för servering av 

alkoholdrycker vid Restaurang Poolkanten, Poolgrillen, Hafsten 120, 451 96, 

Uddevalla. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten årligen 

mellan 1 maj och 31 augusti och omfattar spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 

drycker varje dag mellan klockan 11.00 – 20.00, i område A när poolerna är öppna för 

bad och varje dag till 22.00 i område A och B när poolerna är stängda.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Socialtjänstens utredning 2021-04-12 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att jämlikt 8 kap. 2 § och 8 kap. 14 § alkohollagen bevilja Pierre Mallouh och Hafsten 

Resort AB gemensamt tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Restaurang 

Poolkanten, Poolgrillen, Hafsten 120, 451 96, Uddevalla, avseende stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten årligen mellan 1 maj och 31 augusti och omfattar 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker varje dag mellan klockan 11.00 – 

20.00, i område A när poolerna är öppna för bad och varje dag till 22.00 i område A och 

B när poolerna är stängda, samt 

 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

 

 

Roger Granat «AnvNamn» 

Socialchef «AnvFritext1» 

Skickas till 
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Handläggare 

Tillståndshandläggare Pernilla Gilvad 

Telefon 0522-69 51 12 
pernilla.gilvad@uddevalla.se 

 

Ansökan från Compass Group AB om serveringstillstånd enligt 

alkohollagen 

Sammanfattning 

Compass Group AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid MR 

Grodan. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap och omfattar 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker mellan kl. 11.00 – 01.00. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Socialtjänstens utredning 2021-04-12 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja Compass Group AB serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 § alkohollagen enligt 

ansökan stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, vid MR Grodan, avseende 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker mellan kl. 11.00 – 01.00, samt 

 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 

 

Roger Granat Pernilla Gilvad 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Skickas till 
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sa ronhuset 
• • Kyrkornas diakonala centrum 

2021 -02- o 2 
Sociafljänsten 

Kilbäckskontoret 

Verksamhetsrapport Saronhuset/Träffpunkt Saron 

& 

No ras Akutboende 

2020 

Föreståndare Susanne Fabricius Föreståndare Viveka Sjöborg 

Mobil: 070-815 86 58 Mobil: 076-292 78 94 

Mail: suss@saronhuset.se Mail: viveka@saronhuset.se 



Inledning 
Verksamhetsåret 2020 är avslutat och det är dags att sammanfatta året som gått. 

Saronhuset driver idag tre olika verksamheter. Träffpunkt Saron i samarbete med 

socialtjänsten i Uddevalla kommun, formaliserat i ett IOP- avtal och lunchservering 

under fem dagar i veckan i Saronhusets matsal. Naras akutboende har också ett 

IOP-avtal med Uddevalla kommun. Utöver dessa tre verksamhetsgrenar bjuds det in 

till andakt eller mässa efter måltidernas avslut. Det gångna året var prövningens år, 

med flexibilitet och vilja att hålla verksamheterna igång. Vi har varit tvungna att 

omorganisera och tänka om under pandemins gång. 

Träffpunkten 
Enligt avtal är Träffpunktens målgrupp i första hand äldre och medelålders personer 

med missbruksproblematik och annan social utsatthet. Målet är att få dessa 

personer att söka sig till sa ronhuset och dess verksamhet istället för t ex. 

Kampenhof och andra offentliga platser i centrum. Träffpunkten erbjuder 

kamratomsorg, värme, medmänsklighet, omtanke, samvaro, fika och ett visst mått 

av aktiviteter. Kamratomsorg innebär att gästerna får en möjlighet att finna 

gemenskap tillsammans med andra i olika sammanhang. Både på Träffpunkten och i 

Saronhusets matsal. De flesta av gästerna befinner sig i ett utanförskap där den 

sociala gemenskapen och omsorgen från medmänniskor har stor betydelse för 

deras möjligheter att få en meningsfull vardag. De behöver också få hjälp med att 

synliggöra sina styrkor och möjligheter genom att utvecklas i en tillåtande och 

omsorgsfull miljö. Vi blev som alla andra verksamheter tvungna att i första kvartalet 

av året stänga ner våra lokaler för att slippa smittspridning och detta beslut togs i 

samråd med smittskyddsläkaren i Uddevalla Eva Lindhusen. Vi öppnade upp 

innergården under en period med restriktioner om avstånd och färre gäster åt 

gången. Vi öppnade även upp matsalen innan andra vågen av covid-19 med strikta 

restriktioner där vi endast tog in 15 personer åt gången. Det fungerade bra tills vi 

var tvungna att stänga ner igen. Normalt har vi mellan 60-100 gäster som är 

återkommande. Några av gästerna rör på sig och återkommer ibland flera 

gånger/dag. Det vi har tillgodosett under året är att vi har delat ut matkassar och 

smörgåspaket samt vid dessa tillfällen funnits som en stöttande resurs när samtal 

och möten har varit nödvändiga. Under hela året har vi delat ut varm mat, frukt, 

grönsaker, smörgåsar och kaffebröd mellan 12:00-14:00 varje vardag. Vi har under 

året varit flexibla och organiserat om i personalstyrkan för att få verksamheterna att 

fortlöpa så smidigt som möjligt. Vi har renoverat Träffpunkten, Saronhusets matsal 

samt fått hela innergården upprustad. 



Lunchserveringen 
Matsalen har varit stängd pga. pandemin under större delen av året. Lunchen har 
lagats i köket på Saronhuset och tidigare bara på måndag-onsdag, samt fredag 
12:00-13:30. Behov fanns att även dela ut mat på torsdagar och det har vi mött upp 
så nu delar vi ut mat alla vardagar. Inför helgerna delar vi ut matlådor så alla ska få 
med sig mat över lördag och söndag då vi har stängt. Personal från Saronhusets 
matsal flyttades ner i träffpunkten för att vara behjälpliga med iordningställande av 
matkassar, packning och utslussning av kassarna. l förebyggande syfte tillverkades 
en matlucka som man kan vika ut mot besökarna så de kan plocka matkassen direkt 
ur luckan för att undvika smittspridning. 
Vi har märkt att det har tillkommit nya gäster både yngre och äldre under 
pandemins gång som är i behov av våra matkassar. Under några år har det förts 
statistik över hur många som kommer och äter lunch hos oss och hur vi har 
överblickat detta under året är att vi dagligen delat ut ca: SQ--65 matpåsar. Vi har 
fått några nya livsmedelssponsorer och det har gjort att vi har haft möjlighet att 
dela ut maten gratis. Vi har även fått matlådor från olika skolor, serviceboende mm. 
som vi har delat ut. 

Noras akutboende 
Akutboendet har inneburitskillnad för flera av våra besökare. Idag kan vi som 
personal ge besökare ett positivt svar när de frågar om härbärge eller en trygg plats 
att sova på. Naras akutboende gick igenom några förändringar under hösten. Vi 
startade ett projekt på sex månader för att se om det finns behov av helgöppet. 
statistik förs för att ha en grund när det gäller beläggningen. För många nattgäster 
har vi märkt att det har inneburit större trygghet och ett lugn då de som bokar sig 
på fredag får ha sitt rum hela helgen. Gästerna möts upp utanför Saronhusets 
järngrind kl. 20:00 då kommer en extra personal och hjälper till vid insläppet. 
Nattgästerna får kvällsmat och frukost alla dagar. Akutboendet erbjuder sex 

sängplatser per natt och vi har flera gäster som nyttjar Naras akutboende frekvent. 

Ett rum är avsatt till socialjouren och polis. Det är stor efterfrågan på det rummet 

och flera gånger under en vecka utnyttjas rummet av dem. 

Personalläget 
Med utökade nätter på Naras akutboende kom det till en 50% projektanställd och 
utökade tjänstgöringsprocent till våra tidigare nattanställda. Med focus på att hålla 
akutboendet öppet alla dagar i veckan fick vi prioritera akutboendet och fick låta två 
lönebidragare avsluta sina tjänster som var tidsbegränsade. 
En anställd har köksansvar i Saronhuset och håller ordning på både mat, varor och 
vägleder kökspersonal. 

styrelsen 

styrelsen består tio personer. En representant från varje församling. Utöver de nio 
församlingsmedlemmarna består styrelsen av Margareta Birging som ordförande. 
Rose-Marie Utgren vice ordf. Marianne Nyqvist, Kjell Nordengård, Bertil Sköld, 
Helen Bove, Mats Samuelsson, Robert Högbring, Jon ny Jansson. (Erik Johansson 
kassör adjungerad) styrelsen träffas minst 10 gånger/år. Arbetsutskottet träffas 12 
gånger/år. 



Aktiviteter 
Inga aktiviteter har varit aktuella. Vi har följt restriktioner i samråd med 
smittskyddsläka re. 
Träffpunkten har ett brukarråd som i regel träffas 1 gång varannan vecka. Inga 
träffar under årets gång då restriktionerna började gälla tidigt. Vi ser fram mot nya 
tag när pandemin är över. 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens övergripande mål är att, målgruppen istället för att söka gemenskap 

på Kampenhof och andra offentliga platser, ska söka sig till Saronhuset och den 

gemenskap som där erbjuds i form av olika aktiviteter. 

Målet är också att antal personer som konsumerar eller har konsumerat alkohol 

och/eller droger ska minska på offentliga platser. 

Saronhusets mål att ge stöd och hjälp till de personer som vill komma ifrån sitt 

missbruk uppfylls genom att Saronhusets personal och volontärer hjälper individer 

att utifrån behov söka stöd hos relevanta aktörer. Saronhuset ger också stöd till 

brukare i form av att hjälpa till med olika myndigheter så som kronofogde, 

skattemyndighet, socialtjänst, försäkringskassa, sjukvård och psykiatri. Vi är även 

behjälpliga att hjälpa till med t ex att söka lägenhet och även då det finns risk att bli 

bostadslös. Vi har ett gott samarbete med boendestödet, socialpsykiatri/missbruk 

och försörjningsstöd. Träffpunkten bidrar också med att erbjuda möjligheter att 

duscha samt få hjälp att tvätta sina kläder. Varje fredag delas matlådor för helgen 

ut. Naras akutboende har hög beläggning och rutinerad personal. 

styrgruppen träffas regelbundet och följer upp, utvärderar effekterna av 

verksamheten och dess insatser samt planerar för att arbeta för att de 

förutsättningar och villkor som finns i överenskommelsen uppfylls. 

gt;~~JPt~~ 
Susanne Fabricius Viveka Sjöborg Margareta Birging 

Föreståndare Föreståndare Ordf. Saronhuset 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2021-04-12 Dnr SN 2021/00051 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Förlängning av överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap, IOP, mellan föreningen Saronhuset och Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Socialnämnden har en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Föreningen Saronhuset om verksamheten Träffpunkten Saronhuset och akutboendet 

Noras hus. Befintlig överenskommelse löper ut 2021-05-19 och ger möjlighet till 

förlängning. 

 

En förlängning av överenskommelsen föreslås till 2024-04-20. I samband med 

förlängningen föreslås några innehållsmässiga förändringar. Förändringarna är 

framarbetade genom dialog av verksamhetens styrgrupp, där båda parter finns 

representerade. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Föreningen Saronhuset i 

Uddevalla och Uddevalla kommun gällande träffpunkten Saronhuset och Noras 

akutboende 2021-04-12 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Föreningen 

Saronhuset i Uddevalla och Uddevalla kommun – gällande Träffpunkten och Noras 

akutboende 2019-04-26 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att förlänga överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap med Föreningen 

Saronhuset kring träffpunkten Saronhuset och akutboendet Noras hus för perioden 

2021-05-19 till 2024-04-30, samt 

 

att godkänna upprättad överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Föreningen Saronhuset kring träffpunkten Saronhuset och akutboendet Noras hus 

daterad 2021-04-12 med de innehållsmässiga förändringarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Föreningen Saronhuset om verksamheten träffpunkten Saronhuset och akutboendet 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-04-07 Dnr SN 2021/00051 

  

 

 

 

Noras hus. Befintlig överenskommelse löper ut 2021-05-19 och ger möjlighet till 

förlängning. En förlängning av överenskommelsen föreslås till 2024-04-30.  

 

I samband med förlängningen föreslås några innehållsmässiga förändringar. 

Förändringarna är framarbetade genom dialog av verksamhetens styrgrupp, där båda 

parter finns representerade.  

 

Förändringsförslagen innebär ett tydliggörande av målen för verksamheten på 

träffpunkten Saronhuset och Noras akutboende. Socialjouren har möjlighet att hänvisa 

personer till Noras akutboende, vilket har förtydligats. Föreningen Saronhuset föreslås 

också ges möjlighet att debitera kostnaden för rum utnyttjad av annan än 

kommuninvånare. Föreningen Saronhuset föreslås bemanna på natten med personal och 

inte med volontärer som tidigare.  

 

Förändringar föreslås kring organisationen av partnerskapet, då styr- och 

arbetsgruppsarbetet behöver bli mer kontinuerligt och tydligare. Gällande uppföljning 

föreslås en ett förtydligande kring som förväntas av Föreningen Saronhuset gällande 

verksamhetsrapporten.  

 

Rörande ekonomin föreslås uppdatering av ersättningsbeloppet enligt 2021-års belopp 

som sedan indexregleras årligen med KPI. Perioden för överenskommelsen föreslås 

gälla 2021-05-19 till 2024-04-30. Slutligen föreslås ett avsnitt med villkor för 

återbetalningsskyldighet. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Föreningen Saronhuset 

Roger Granat 

Åsa Jarhag Håkansson 

Maria Kullander 

Marion Vaern 
 



 

 
 

 2021-04-12  
 
 Dnr: SN 2021/00051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

mellan Föreningen Saronhuset i Uddevalla och Uddevalla 

kommun gällande träffpunkten Saronhuset och Noras 

akutboende 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Uddevalla genom att stärka 

samspelet mellan den idéburna och offentliga sektorn. 
 
Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 

innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt 

än vad bidragen ger utrymme får, men som inte bygger på marknads mekanismer och 

kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen. 

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna 

organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 
 

2. Värdegrund 
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog 

som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Också långsiktighet, transparens 

och acceptans för kritik är centralt. Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull 

hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska 

kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt 

utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder. 

3. Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden, Varvsvägen l, Postadress: Uddevalla 

kommun, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000-1397 

 

Idéburen sektor: Föreningen Saronhuset i Uddevalla, Kilbäcksgatan 18, 451 30 

Uddevalla 

Organisationsnummer: 858500-2739 

 

Föreningen Saronhuset i Uddevalla är en ideell förening bestående av församlingar i Uddevalla 

kommun: Pingstkyrkan, Södertullskyrkan, Fristaden, Kingdom, Svenska kyrkan i Bäve, 

Herrestad, Uddevalla, Lane Ryr och Dalaberg. 

 

Representanter från församlingarna ingår i en styrelse som leder Föreningen Saronhuset. Den 

dagliga verksamheten sköts av föreståndare. 

4. Bakgrund till gemensam överenskommelse om IOP kring 

träffpunkten Saronhuset och akutboendet Noras hus 
Uddevalla kommun och Svenska kyrkan tecknade under 2017 en överenskommelse lOP 

avseende ett akutboende (Noras hus). Boendet öppnades under hösten samma år. 

 

Verksamheten har arbetat i ett nära samarbete med Saronhuset, som sedan 2016 har en 

överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Uddevalla kommun. 

 



Svenska kyrkan konstaterade hösten 2018 att deras budget var i obalans. Noras hus hade behov 

av att organiseras på annat sätt för att hålla budget. 

 

Våren 2019 minskades personalbemanningen och förändringarna fick som konsekvens att 

Saronhuset tog ett större ansvar för verksamheten. 

 

Föreningen Saronhusets styrelse och årsmötet 2019-03-23 har beslutat om att ta över ansvaret 

och driften för Noras akutboende och bli ny huvudman. Det innebär att det blir en gemensam 

huvudman för Träffpunkten Saronhuset och Noras akutboende. 

5. Träffpunkten Saronhuset  

5.1. Mål för verksamheten 
Övergripande mål är att målgruppen, istället för att söka gemenskap på Kampenhof och andra 

offentliga platser, ska söka sig till Saronhuset och den gemenskap som där 

erbjuds i form av olika aktiviteter. 

 

Uppdraget är att ge stöd och hjälp till de personer som vill komma ifrån sitt missbruk. 

Saronhusets personal ska hjälpa och motivera individen att söka hjälp och stöd i de olika 

stödfunktioner som finns inom kommunen. Verksamheten ska utgå från Saronhuset på 

Kilbäcksgatan 18 i Uddevalla. 

5.2. Målgrupp 
Målgrupp är äldre och medålders personer med missbruksproblematik och, eller annan social 

utsatthet som ofta söker sig till Kampenhof och andra offentliga platser. 
 
 

5.3. Överenskommen verksamhet 
Verksamheten i Saronhuset ska erbjuda kamratomsorg, värme, medmänsklighet, omtanke, 

samvaro, fika och ett visst mått av aktiviteter. 

 

De olika aktiviteter som Saronhuset bedriver ska präglas av ett starkt brukarinflytande. Därför 

finns ett brukarråd med syfte att skapa delaktighet hos dem som denna överenskommelse är till 

för. Brukarrådet ska ha stort inflytande över de aktiviteter som skulle kunna erbjudas inom 

ramen för de syften som denna överenskommelse bygger på. 

6. Noras akutboende 

6.1. Mål för verksamheten 
Övergripande mål är att erbjuda människor som lever i akut eller kronisk hemlöshet en tillfällig 

plats att övernatta på. Det innebär även ett mål mat på kvällen, tillgång till dusch och toalett, en 

säng att sova i och frukost på morgonen därefter. Syftet är att hjälpa och stödja människor i 

utsatta situationer. Verksamheten bedrivs i Noras akutboende på Kilbäcksgatan 20. 

 

6.2. Målgrupp 
Verksamheten riktar sig i första hand till kommuninvånare över 18 år och som inte har tak över 

huvudet för natten. Socialjouren har möjlighet att hänvisa personer över 18 år och som vistas i 

kommunen enligt särskild rutin. 
 

6.3. Överenskommen verksamhet 

 Vaken nattpersonal skall finnas tillgänglig 

 Drogfri övernattningsmiljö (ej aktivt pågående missbruk under vistelsen) 

 Bokning av rum via föreståndare i Saronhuset, eller eventuellt via socialjouren 



(ej biståndsbedömt). Om rummet nyttjas av annan än kommuninvånare debiteras 1000 

kr/natt till personens hemkommun. 

 Boendet har ingen journalföringsplikt 

 Samarbete med socialtjänsten, polis, sjukvård m.m. 
 
 

6.4. Tillgänglighet och öppethållande 
Noras akutboende har öppet minst 5 dagar/veckan och med möjlighet att ha stängt under 4 

veckor på sommaren (under perioden juni-augusti). 

 

Träffpunkten Saronhuset har öppet 5 dagar/veckan och hela året.  

 

Målsättning/vision är att kunna ha öppet helger under perioden november till mars (akutboendet 

öppet 7 dagar/vecka).  

7. Organisation för partnerskapet 

7.1. Ledning av verksamheten och styrgrupp 
Ansvarig huvudman är Föreningen Saronhuset. Verksamheten leds av en styrgrupp där båda 

parter är representerade med företrädare som har mandat att fatta beslut av strategisk karaktär.  

 

Socialtjänsten är sammankallade av styrgruppen och ansvarig för dokumentation från 

styrgruppens möten. Föreningen Saronhuset representeras av föreningens ordförande, kassör 

och föreståndare. Uddevalla kommuns representant i styrgruppen är sektionschef för sektionen 

socialpsykiatri, missbruk och personlig assistans. 

 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas vid behov och 

minst 4 gånger per år och mötestillfällena fastställs i en årsplan. Styrgruppens möten syftar till 

att följa upp verksamheten på strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som 

finns i överenskommelsen uppfylls. Styrgruppen diskuterar tillsammans verksamhetsutveckling. 

 

Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 

Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor. 

 

Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda mål i 

IOP-överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av verksamheten sker, samt 

hur de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på. 

 

7.2. Arbetsgrupp för samverkan och samordning 
Arbetsgruppen består av representanter från Föreningen Saronhuset (föreståndare) och 

socialtjänsten (enhetschefer från biståndsenhet SoL, LSS, LVM samt från socialpsykiatrins 

verksamheter). Föreningen Saronhuset är sammankallande för arbetsgruppen och ansvarig för 

dokumentation från arbetsgruppen möten. Arbetsgruppen träffas minst varannan månad och 

mötestillfällena fastställs i en årsplan. 

 

Arbetsgruppen ska tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån överenskommen 

verksamhet samt göra gemensamma eller kompletterande satsningar. Arbetsgruppen syfte är att 

genom dialog skapa bästa möjliga samarbete och goda förutsättningar för den som det berör. 

 

7.3. Ansvarsfördelning 
Föreningen Saronhuset har arbetsgivaransvar för de personer som är anställda för de syften och 

mål som finns i överenskommelsen gällande Saronhuset/Träffpunkten och Noras akutboende.  



8. Uppföljning 
Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig verksamhetsrapport. 

Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, med koppling 

till överenskommen verksamhet. Rapporten gäller för året innan. Föreningen Saronhuset ska 

inkomma med verksamhetsrapporten till socialnämnden i Uddevalla senast sista januari. 

 

Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket då innebär att om väsentliga 

avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte för 

att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart via 

verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. 

9. Ekonomi 
Saronhuset/Noras hus har en struktur och en organisering för sin verksamhet som bygger på 

ideellt arbete, som i sin tur utgår från en övertygelse om medmänsklighet och gemenskap.  Till 

detta adderas Uddevalla kommuns finansiella bidrag. I utbyte ges de insatser som beskrivs i 

denna överenskommelse. 

 

Uddevalla kommun bidrar med 1 707 954 kr/år för 2021. Ersättningen indexregleras därefter 

årligen enligt KPI. Basmånad är KPI oktober 2020 (336,97). 

Föreningen Saronhuset fakturerar Uddevalla kommun var 4:e månad, varefter utbetalning sker.   

10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller 2021-05-19 – 2024-04-30. Om part vill säga upp överenskommelsen 

i förtid gäller nio (9) månaders uppsägningstid. Besked om uppsägning i förtid ska meddelas 

skriftligen till den andra parten. 

11. Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om 

väsentliga avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till 

styrgruppsmöte för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså 

inte meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal.  

 

Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att 

vara giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter. 

12. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. 

 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna överenskommelse. 

Vid väsentligt förändrade förhållanden ska parterna, innan förändringarna genomförs, föra en 

dialog på styrgruppsmöte för godkännande av eventuella ändringar.  

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden samt 

att inte rättelse sker utan dröjsmål. 

 

Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten 

så att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.   



13. Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 

kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas. 
 

  



Underskrift 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 

original. 

 

 

Datum      Datum 

 

 

 

För Föreningen Saronhuset i Uddevalla För Uddevalla kommun, Socialnämnden 

 



IOP Föreningen Saronhuset 

2019-04-26 Dnr: SN 2019/ 93 

Överenskommelse om Ideburet 
Offentligt Partnerskap ( IOP ) 

mellan Föreningen Saronhuset i Uddevalla och 
Uddevalla kommun-

gällande Träffpunkten och Noras akutboende 

Ersätter tidigare överenskommelser/IOP 

• Mellan F öreningen Saronhuset och Uddevalla kommun 
SN 2016/71 

• Mellan Uddevalla Pastorat och Uddevalla kommun gällande Naras Hus SN 
2017/86 

Socialförvaltningen 

Administrativ avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) 

45181 UDDEVALLA Varvsvägen l 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post ~ociai!Jonsten@uQQevollo_.s.e 



Överenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap - IOP 

Bakgrundsförutsättningar fOr överenskommelsen 
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Uddevalla genom att 
stärka samspelet mellan den ideburna och offentliga sektorn. 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling 
som innebär att den ideburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer 
konkret sätt än vad bidragen ger utrymme får, men som inte bygger på marknads

mekanismer och kommersiella kontrakt. 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

• Verksamheten sker på initiativ av den ideburna organisationen. 

• Verksamheten är ett led i att fårverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

ideburna organisationerna särskilt nämns. 

• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade fåreningsbidraget 

• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

• Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser). 

• Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 



Värdegrund 
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och 
dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Också 
långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centralt. Överenskommelsen vilar 
på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör 
verksamheten. Partemas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet 
ochgemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 
arbetsmetoder. 

Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden, Varvsvägen l l Postadress: 
Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
Organisationsnummer: 212000-1397 

Ideburen sektor: Föreningen Saronhuset i Uddevalla, Kilbäcksgatan 18,451 30 
Uddevalla 
Organisationsnummer: 858500-2739 

Föreningen Saronhuset i Uddevalla är en ideell förening bestående av församlingar i 
Uddevalla kommun :Pingstkyrkan, Södertullskyrkan, Fristaden, Kingdom, Svenska 
kyrkan i Bäve, Herrestad, Uddevalla, Lane Ryr och Dalaberg. 

Representanter från församlingarna ingår i en styrelse som leder F öreningen Saronhuset. 
Den dagliga verksamheten sköts av en föreståndare. 

Bakgrund till ny gemensam överenskommelse IOP med Saronhuset/ Träffpunkten 
och Noras hus 

Uddevalla kommun och Svenska kyrkan tecknade under 2017 en överenskommelseflOP 
avseende ett akutboende (Noras hus). Boendet öppnades under hösten samma år. 



Verksamheten har arbetat i ett nära samarbete med Saronhuset, som sedan 2016 har en 
överenskommelse/IOP med Uddevalla kommun. 

Svenska kyrkan konstaterade hösten 2018 att deras budget var i obalans. Naras hus hade 
behov av att organiseras på annat sätt för att hålla budget. 

Våren 2019 minskades personalbemanningen och förändringarna fick som konsekvens 
att Sararrhuset tog ett större ansvar för verksamheten. 

Föreningen Sararrhusets styrelse och årsmötet 2019-03-23 har beslutat om att ta över 
ansvaret och driften för Naras akutboende och bli ny huvudman. Det innebär att det blir 
en gemensam huvudman för Sarauhuset/Träffpunkten och Naras akutboende. 

Saronh oset/Träffpunkten 

Mål får verksamheten 

Övergripande mål är att målgruppen, istället för att söka gemenskap på Kampenhof och 
andra offentliga platser, ska söka sig till Sararrhuset och den gemenskap som där 

erbjuds i form av olika aktiviteter. 

Att ge stöd och hjälp till de personer som vill komma ifrån sitt missbruk. Sararrhusets 

personal och volontärer ska hjälpa individen att navigera till de olika aktörer som redan 

finns för detta syfte. Det kan handla om att en nykter stödperson, en volontär, finns till 
hands för att hjälpa till med att skapa den livsstruktur som krävs för att gå från missbruk 

till ett nyktert liv, t ex kontakt med hyresvärdar och få struktur på privatekonomin. 
Verksamheten ska utgå från Sararrhuset på Kilbäcksgatan 18 i Uddevalla. 

Målgrupp 

Målgrupp är äldre och medålders personer med missbruksproblematik och, eller annan 

social utsatthet som ofta söker sig till Kampenhof och andra offentliga platser. 



Överenskommen verksamhet 

Verksamheten i Saronhuset ska erbjuda kamratomsorg, värme, medmänsklighet, 
omtanke, samvaro, fika och ett visst mått av aktiviteter. 

De olika aktiviteter som Saronhuset bedriver ska präglas av ett starkt brukarinflytande. 
Därför finns ett brukarråd med syfte att skapa delaktighet hos dem som denna 
överenskommelse är till för. Brukarrådet ska ha stort inflytande över de aktiviteter som 
skulle kunna erbjudas inom ramen för de syften som denna överenskommelse bygger 
på. 

Noras akutboende 

Mål rör verksamheten 

Övergripande mål är att erbjuda människor som lever i akut hemlöshet en tillfällig plats 
att övernatta på. Det innebär även ett mål mat på kvällen, tillgång till dusch och toalett, 
en säng att sova i och frukost på morgonen därefter. Syftet är att hjälpa och stödja 
människor i utsatta situationer. Verksamheten bedrivs i Noras akutboende på 
Kilbäcksgatan 20. 

Målgrupp 

Verksamheten riktar sig till personer över 18 år som vistas i kommunen, i första hand 
kommuninvånare, och som inte har tak över huvudet för natten. 

Överenskommen verksamhet 

• Vaken nattpersonal skall finnas tillgänglig i form av volontärer eller personal 

• Drogfri övernattningsmiljö (ej aktivt pågående missbruk under vistelsen) 

• Bokning av rum via föreståndare i Saronhuset, eller eventuellt via socialjouren 
( ej biståndsbedömt) 

• Boendet har ingen journalföringsplikt 

• Samarbete med socialtjänsten, polis, sjukvård m.m. 



Tillgänglighet och öppethållande 

Naras akutboende har öppet minst 5 dagar/veckan och med möjlighet att semesterstänga under 4 
veckor på sommaren (under perioden juni-augusti) 

Träffpunkten har öppet 5 dagar/veckan och hela året 

Målsättning/vision - att kunna ha öppet akutboendet 7 dagar/veckan. 

Det är styrgruppen som tillsammans diskuterar verksamhetsutveckling. 

Organisation för partnerskapet 

Ledning av verksamheten 
Ansvarig huvudman är Föreningen Saronhuset. Verksamheten leds av en styrgrupp där båda 
parter är representerade med företrädare som har mandat att fatta beslut av strategisk karaktär. 

Styrgrupp 

• Ansvarar för att målsättning och syfte följs. 

• styrgruppen möts minst 2 gånger per år. 

• styrgruppsmötenas syften är att följa upp verksamheten på en strategisk nivå 
och tillse att de förutsättningar och villkor som finns i överenskommelsen 
uppfylls. En årlig verksamhetsrapport är ett stöd för denna uppföljning. 

• Om väsentliga förändringar i förutsättningar och villkor ska ske bör det ske i 
konsensus. 

• styrgruppsmöten hålls i februari och september. 

• styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå 
avsedda resultat via en I O P-överenskommelse. Därför blir formerna för hur 
uppföljning av verksamheten sker, samt hur de korrigeringar som eventuellt 

behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på. 



Ansvarsfördelning 
Föreningen Saronhuset har arbetsgivaransvar för de personer som är anställda för de 

syften och mål som finns i överenskommelsen gällande Saronhuset/Träffpunkten och 

Noras akutboende. Den person som är anställd för att ansvara för den dagliga ledningen 

av överenskommen verksamhet kallar till styrgruppsmöten, dokumenterar styrgruppens 

arbete samt ordnar allt praktiskt och administrativt inför och efter styrgruppsmötena. 

Arbetsgrupp 

Därutöver skall de enhetschefer/föreståndare som arbetar i respektive organisation med 

frågor som berör akutboende och boendestöd träffas, för att skapa bästa möjliga 

samarbete och goda förutsättningar för den som det berör. 

Föreståndare för Saronhuset/Träffpunkten och Noras akutboende ansvarar för att kalla 

samman arbetsgruppen och tillsammans med dem göra upp en årsplan för möten, samt 
dokumentation av dessa möten. Möten hålls 4 gånger/år. 

Uppf"öljning 
F öreningen Saronhuset gör en årlig skriftlig verksamhetsrapport senast sista januari, 

som gäller för året innan. Verksamhetsrapporten sänds till Socialnämnden i Uddevalla. 

Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket då innebär att om 

väsentliga avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till 

styrgruppsmöte för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså 

inte meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. 



Kommunikation 

Kommunikationen mellan partema ska präglas av öppenhet och prestigelöshet 
styrgruppsmöten hålls 2 gånger per år. Mellan styrgruppsmötena kan partema 
kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor. 

Ekonomi 
Uddevalla kommun bidrar med l 595 000 kr/år. ( 2016 års prisnivå) 

Saronhuset/ Noras hus har en struktur och en organisering för sin verksamhet som 
bygger på ideellt arbete, som i sin tur utgår från en övertygelse om medmänsklighet och 
gemenskap. Till detta adderas Uddevalla kommuns finansiella bidrag. I utbyte ges de 
insatser som beskrivs i denna överenskommelse. 

Hur sker finansieringen praktiskt? 
Föreningen Saronhuset fakturerar Uddevalla kommun var 4:e månad, varefter 
utbetalning sker. Tertial l : 532 000 kr, tertial2 : 531 000 kr och tertial 3 : 532 000 
kr.Bidraget om l 595 000 kr är i 2016 års prisnivå. Detjusteras årligen med KPI
förändringen. Basmånad är oktober 2015 (KPI 314,29) som jämförs med KPI för 
oktober de påföljande åren, varvid justering görs efterföljande årsskifte. 

Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller 2019-05-01-2021-05-19, dvs i två (2) år. Om part vill säga 
upp överenskommelsen i förtid gäller nio (9) månaders uppsägningstid. 
Överenskommelsen kan förlängas med två (2) år om partema skriftligen är överens om 
detta före avtalstidens utgång. 



Omf"örhandling, hävningsrätt och tvist 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. styrgruppen ansvarar för 

att dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är 

påkallat. 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 

överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker 

ska parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för 

godkännande av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om 

överenskommelsen kan fortsätta. 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 

åtaganden samt att inte rättelse sker utan dröjsmål. 

Ändringar och tillägg 
Alla ändringar och tillägg t ex bilagor i denna överenskommelse, ska, för att vara 

giltiga, vara undertecknade av båda parter. 

Underskrift 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där partema tagit var 
sitt original. 

2019-04-26 2019-04-26 

För Föreningen Saronhuset i Uddevalla För Uddevalla kommun 

L 
alin Krantz, socialchef 
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Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Mötesplats Dalaberg 

Sammanfattning 

Dalabergs mötesplats har genom åren finansierats via kommunbidrag samt att de olika 

nämnderna bidrar med medel. I samband med socialnämndens beslut om besparingar 

under 2019 togs socialnämndens finansiering bort. Förslaget är att socialnämnden åter 

bidrar med ”sin” del i finansieringen 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 12 april 2021 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

- Socialnämnden åter bidrar med sin del i medfinansieringen av mötesplats 

Dalaberg.  

- Medfinansieringen gäller tills kommunen beslutat om annan finansiering.  

- Finansieringen hanteras inom befintlig budgetram. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Mötesplats Dalaberg har under åren finansierats via kommunbidrag samt att varje 

nämnd bidrar. För socialnämnden rör det sig om 269 300 kronor per år. 

 

September 2019 fattade socialnämnden beslut om förändrad organisation och budget för 

den förebyggande enheten. Ett av delbesluten var att ej längre stå för medfinansieringen 

av Dalabergs mötesplats. 

 

Diskussioner har förts hur finansieringen av Dalabergs mötesplats skall hanteras. Två 

alternativ finns där ett är att socialnämnden åter ansluter till tidigare samfinansiering.  

Det andra alternativet är att budgetram motsvarande samfinansieringen flyttas från 

socialnämnden. Samfinansiering förespråkas då det ökar delaktigheten. 

 

 

 

 

Roger Granat 
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Socialchef  

Skickas till 

Ledningsgruppen 

Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

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

 

Ändring av delegeringsordningen gällande 

handräckningsbegäran LVU 

Sammanfattning 

Enligt 43 § p.2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska 

polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av socialnämnden eller någon 

ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller 

omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en handräckningsbegäran. Då 

förändringar skett avseende enhetschef samt 1:e socialsekreterare inom sektionen för 

barn och unga föreläggs ärendet socialnämnden för nya beslut om förordnande samt 

återkallande av förordnande. Ett beslut fattat av arbetsutskottet om umgänges-

begränsning i samband med flyttningsförbud enligt LVU har blivit undanröjt av 

Kammarrätten då det saknats stöd i lag att delegera ett sådant beslut. Förslag om 

ändring av delegationen lämnas därför. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-07. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att förordna enhetschef Sonja Åhman från och med 2021-06-26 samt 1:e 

socialsekreterare Lise-Lotte Uddman att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. LVU 

samt återkallande av handräckning,  

 

att återkalla Louise Ideståls förordnande att besluta om handräckning enligt 43 § 2 p. 

LVU samt återkallande av handräckning, 

 

att upphäva arbetsutskottets delegation avseende umgängesbegränsning enligt 31 § 

LVU samt  

 

att delegera beslut om umgängesbegränsning enligt 31 § LVU till ordförande och vice 

ordförande i brådskande fall då socialnämndens beslut inte kan avvaktas.   

Ärendebeskrivning 

Enligt 43 § p.2 LVU ska polismyndigheten lämna biträde bl.a. för att på begäran av 

socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat 
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genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, dvs. en 

handräckningsbegäran.  

 

JO har uttalat att ett förordnade skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå 

vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Beslutet skiljer sig 

således från delegation genom att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten 

tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift. Då förändringar skett avseende 

enhetschef samt 1:e socialsekreterare på sektionen för barn och unga föreläggs ärendet 

socialnämnden med nytt förslag om vilka tjänstemän som ska förordnas samt vilken 

tjänsteman som förordnade ska återkallas för gällande att fatta beslut enligt 43 § p.2 

LVU.  

 

I nu gällande delegeringsordning är beslut om umgängesbegränsning enligt § 31 LVU 

efter beslut om flyttningsförbud delegerat till socialnämndens arbetsutskott. I ett beslut 

från Kammarrätten som inkom 2021-04-06 har Kammarrätten efter vårdnadshavares 

överklagande undanröjt förvaltningsrättens och socialnämndens arbetsutskotts beslut 

avseende umgängesbegränsning enligt 31 § LVU. Detta eftersom det saknades stöd i lag 

att delegera ett sådant beslut till arbetsutskottet och att beslutet därför inte tillkommit i 

laga ordning.  

 

Vid genomgång framkommer att delegationsnivån avseende umgängesbegränsning enligt 

31 § LVU är oförändrad sedan åtminstone 15 år tillbaka. Flyttningsförbud har varit ett 

sällan förekommande beslut. Delegationsnivån avseende umgängesbegränsning i 

samband med flyttningsförbud har därför förbisetts vid den översyn och förändring 

avseende delegationsnivån avseende umgängesbegränsning enligt 14 § LVU som gjordes 

utifrån att det tydliggjorts att det saknades stöd i lag att delegera beslut om 

umgängesbegränsning till arbetsutskott eller tjänsteman. Med stöd av ovan föreslås att 

ändringar görs så att delegationen avseende umgängesbegränsning enligt § 31 LVU blir 

lika som vid umgängesbegränsning enligt § 14 LVU, inkluderat ordförandebeslut i de fall 

socialnämndens beslut inte kan avvaktas vid brådskande situationer. Beslutet ska i dessa 

fall vara tidsbegränsat och gälla som längst fram till socialnämndens sammanträde.  

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Kerstin Windemo, sektionschef 

Lena Hansson, enhetschef 

Sandra Sundblad, enhetschef 

Annica Johansson, enhetschef 
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Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

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

 

Uppdatering av handbok och vägledande bestämmelser för 

biståndsbedömning inom socialpsykiatrin 

Sammanfattning 

Handbok och vägledande bestämmelser för biståndsbedömning inom socialpsykiatrin 

beskriver vilken målgrupp socialpsykiatrin ansvarar för och vilka kriterier som generellt 

gäller för att beviljas bistånd inom socialpsykiatrins ansvarsområde. Den ska vara ett 

stöd för socialsekreterarna vid individuella biståndsbedömningar, utredningar och beslut 

samt säkerställa en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. 

Nuvarande handbok och vägledande bestämmelser beslutades av socialnämnden i juni 

2014 och gäller från och med 2014-07-01. En översyn, uppdatering och komplettering 

har gjorts utifrån bl a förändringar inom socialpsykiatrins verksamhetsområde, praxis, 

tydliggörande av ansvarsfrågor, handläggning samt beskrivning av insatser.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-08. 

Handbok och vägledande bestämmelser för biståndsbedömning inom socialpsykiatrin, 

2021-04-01. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna bilagd uppdatering av handbok och vägledande bestämmelser för 

biståndsbedömning inom socialpsykiatrin samt 

 

att denna ska gälla fr o m 2021-05-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Handbok och vägledande bestämmelser för biståndsbedömning inom socialpsykiatrin 

beskriver vilken målgrupp socialpsykiatrin ansvarar för och vilka kriterier som generellt 

gäller för att beviljas bistånd inom socialpsykiatrins ansvarsområde. Den ska vara ett 

stöd för socialsekreterarna vid individuella biståndsbedömningar, utredningar och beslut 

samt säkerställa en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning. 

 

Uppdateringen som gjorts vilar på gällande lagstiftning, Socialstyrelsens allmänna råd 

och föreskrifter, rättspraxis, förändringar i verksamheten samt verksamhetens 

synpunkter på områden i behov av förtydligande eller förändring.  
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Nuvarande version av vägledande bestämmelser togs fram och beslutades 2014. 

Härefter har förändringar i organisationen gjorts avseende myndighetsutövningen samt 

utförarnas organisationstillhörighet.  Dokumentet har uppdaterats så att dessa uppgifter 

överensstämmer med nuvarande organisation inom socialtjänsten.  

 

Handläggning och biståndsbedömning sker numera enligt IBIC, (Individens behov i 

centrum), inom socialpsykiatrins område. Vägledande bestämmelser har därför 

kompletterats med information om IBIC som arbetssätt. De beskrivningar som finns 

kring handläggningsprocessen har ändrats och rättats så att de motsvarar hur 

handläggningen sker idag.  

 

Det har tidigare funnits otydligheter mellan socialpsykiatrin och biståndsenheten SoL:s 

ansvar när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och annan problematik. 

För att förtydliga de olika enheternas ansvar genomfördes 2018 en översyn av 

ansvarsfrågorna. Översynen resulterade i att exempel på psykiska funktionsnedsättningar 

och annan problematik som biståndshandläggare och socialsekreterare kan komma i 

kontakt med definierades. Detta förtydligande vilken enhet som har det utredande 

ansvaret och vägledande bestämmelser har kompletterats med detta, s. 19 ff.  

 

En förändring har med tiden skett avseende vilka insatser som socialsekreterare inom 

socialpsykiatrin kan bevilja eller ansvarar för om brukaren tillhör socialpsykiatrins 

målgrupp. Vägledande bestämmelser har kompletterats med vägledning och riktlinjer 

gällande trygghetslarm, hemtjänst natt, matleverans/matabonnemang, varudistribution, 

matkort, kontaktperson SoL samt tandvårdskort, s. 27 ff. Avseende boende har nya 

boendeformer tillkommit, utslussningsboende samt korttidsplats och dessa har lagts till, 

s. 33.  

 

I vägledande bestämmelser har vid denna uppdatering förtydliganden eller tillägg i 

avsnitt gjorts kring följande områden: 

 Tid samt kostnad för utlämnande av allmän handling, s.6.  

 Handläggning av anmälningar och ansökningar inom socialpsykiatrins 

ansvarsområden har tydliggjorts, s.8 ff.  

 Avseende skälig levnadsnivå har tillägg gjorts med att alla ansökningar ska 

prövas utifrån ett kommunalekonomiskt synsätt, vilket innebär att vid likvärdigt 

bistånd har nämnden rätt att besluta om det mest kostnadseffektiva alternativet,  

s 22.  

 Förtydligande avseende sammanboende par om ena eller båda brukarna har 

insatsen boendestöd, s 22.  

 Förtydligande avseende uppdragsbeställning till utförare samt tillfälligt utökade 

behov så att det motsvarar kraven som ställs i förfrågningsunderlaget för LOV, 

s. 24 och s. 26. 

 Boendestöd är numera avgiftsfritt och skrivningen har ändrats i enlighet med 

detta, s 27.  
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 Skillnaden mellan gruppbostad och servicebostad har lagts till, s. 31.  

 Förtydligande av beslutstid vid beslut om bostad med särskild service s. 32.  

 Förtydligande avseende boende när en brukare blivit äldre, den psykiska ohälsan 

klingat av och till följd av normalt åldrande får ökad somatisk problematik, 

demensproblematik eller på grund av sjukdom kan vara i behov av förändrade 

insatser/boende, s. 33.  

 

Ovan förtydligande har gjorts mot bakgrund att lagstiftning, praxis mm. ändrats eller att 

socialsekreterarna i handläggningen bedömt att områdena är i behov av förtydliganden.  

 

Vid denna uppdatering har, utöver ovan, tillägg gjorts med följande hela avsnitt som 

saknas i nu gällande vägledande bestämmelser.  

 Ansökan om förhandsbesked, s.7 

 Uppdrag till utförare, s. 14.  

 Genomförandeplan, s. 14.  

 Socialnämndens anmälningsskyldighet om någon är i behov av god man eller 

förvaltare, s. 17. 

 Ansvar vid orosanmälan, s 21. 

 

Berörda sektioner inom Avdelningen för social omsorg samt Biståndsenhet SoL har haft 

möjlighet att lämna synpunkter på framtaget förslag till uppdatering av Handbok och 

vägledande bestämmelser för biståndsbedömning inom socialpsykiatrin.  

 

 

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Ledningsgruppen 

Annikki Norén, sektionschef 

Karin Engström, enhetschef 

Lisa Svanberg, processtödjare 



    

Socialtjänsten 

Avdelningen för individ- och familjeomsorg Postadress Besöksadress Telefon 

 45130  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

 

 

 

Handbok och vägledande 

bestämmelser för 

biståndsbedömning inom 

socialpsykiatrin. 
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Del 1 

Allmänt om handläggning 

Syfte 

Syftet med vägledande bestämmelser är: 

 Att beskriva vilken målgrupp som socialpsykiatrin ansvarar för. 

 Tydliggöra ansvar och avgränsningar i förhållande till samverkanspartners inom 

egna förvaltningen.  

 Att beskriva vilka kriterier som generellt gäller för att en person ska beviljas 

bistånd inom ramen för socialpsykiatrins ansvarsområde.  

 Att vara ett stöd för socialsekreterarna vid individuella biståndsbedömningar, 

utredningar och beslut.  

 Att säkerställa en rättssäker och likvärdig utredning och behovsbedömning d.v.s. 

att biståndsbeslutet fattas enligt samma bedömningsgrunder för personer med 

likartade behov.  

 

Riktlinjerna beskriver hur Socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag enligt 

socialtjänstlagen (SoL) verkar för att personer med psykiska funktionsnedsättningar 

med hjälpbehov ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 

och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I varje ärende ska det 

ske en individuell behovsprövning. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, 

förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från 

Socialstyrelsen. 

Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen innehåller flera bestämmelser som lyfter fram kommunens ansvar för 

personer med funktionsnedsättning. Det står bl.a. att kommunen ska medverka i 

samhällsplaneringen utifrån nämndens sociala erfarenheter, informera om 

socialtjänsten, bedriva uppsökande verksamhet och främja den enskildes rätt till en 

bostad samt bör genom hemtjänst (boendestöd), dagverksamheter eller annan liknande 

social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra. (3 

kap. 1, 2, 4 och 6 §§). Boendestöd är inte definierat i något regelverk som en särskild 

insatsform. Insatsformen har utvecklats i praktiken och enligt Socialstyrelsen 

terminologiråd definieras boendestöd som bistånd i form av stöd i den dagliga 

livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Insatsen syftar till att ge det 

stöd som socialtjänstlagen avser för att underlätta och möjliggöra för den enskilde att bo 

hemma. Lagen anger vidare att socialnämnden ska inrätta bostäder med särskild service 

för de personer som bl.a. av orsaker som härrör sig från psykisk funktionsnedsättning 

har betydande svårigheter i vardagen. 

Valfrihetssystem inom boendestöd 

Valfrihetssystem inom boendestödet innebär att den enskilde, efter att ha fått ett 

biståndsbeslut om boendestöd, har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Valet 

kan göras bland de utförare som socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med. En 
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person som vårdas/omfattas av ÖRV eller ÖPT kan utifrån gällande lagstiftning inte 

välja privat utförare av boendestöd.  

 

Socialsekreteraren ska ge så utförlig information att den enskilde eller dennes 

företrädare, kan göra ett aktivt val av boendestödsutförare. Socialsekreteraren ska ha ett 

neutralt förhållningssätt avseende samtliga utförare, dvs. inte förorda någon utförare 

framför en annan. I de fall den enskilde inte vill eller kan välja utförare, ska insatserna 

beställas av aktuellt ickevalsalternativ som ingår i valfrihetssystemet, dvs. kommunen.  

Allmän handling 

Alla handlingar som inkommer eller upprättas hos en myndighet är en allmän handling. 

Undantaget är en minnesanteckning som förs för hand och som inte ska tillföras ärendet. 

Denna är ej att betrakta som allmän handling, eftersom de inte anses som upprättade 

förrän de journalförs i personakt.  

Socialtjänsten är som myndighet skyldig att lämna ut allmänna handlingar. I samband 

med utlämnande ska prövning av sekretess göras. En fråga från en enskild eller en 

myndighet om att ta del av allmänna handlingar från Socialtjänsten ska prövas 

skyndsamt och utlämnade ska ske utan dröjsmål. Någon eller några dagars fördröjning 

kan godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att ta ställning till om den 

efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Ett visst ytterligare dröjsmål kan vara 

nödvändigt om framställningen avser eller kräver genomgång av ett omfattande 

material. Vilken tid som är skälig beror alltså på begärans omfattning. Uppgifter som 

rör enskildas förhållanden omfattas av sekretess och i regel lämnas handlingen ej ut. Det 

kan dock förekomma situationer då del av handlingen ej omfattas av sekretess och 

denna ska då lämnas ut efter att de sekretessbelagda uppgifterna ”maskerats”. Om den 

enskilde lämnar samtycke till att socialsekreteraren får inhämta eller lämna ut uppgifter 

om honom/henne ger detta socialsekreteraren rätt att bryta sekretessen. Ett samtycke ska 

enligt kommunens antagna rutin vara skriftligt och ej generellt utformat. 

 

Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd uppgift ska vara skriftlig med motivering och 

hänvisning till det lagstöd som tillämpas. Beslutet kan överklagas och 

besvärshänvisning ska därför bifogas beslutet. Utlämnade av handlingar är avgiftsbelagt 

och kostnad tas ut per kopia, vilket faktureras. Kostnaden kan krävas som 

förskottsbetalning om det kan antas att brukaren ej kommer att betala avgiften, t ex vid 

tidigare underlåtelse att betala avgiften.  

 

För mer detaljerad information, lathund avseende beslutsformuleringar mm., se 

rutinbeskrivning på Inblicken.  

Vistelsebegreppet och ansökan från enskild bosatt i annan kommun  

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret 

för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. (2 kap. 1 § Socialtjänstlagen) 

Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap 1§ 

Socialtjänstlagen (2a kap 1§ Socialtjänstlagen). Omfattning av biståndet beror på 

omständigheterna i det enskilda fallet, såsom vistelsetidens längd och typen av problem. 
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Kommunens yttersta ansvar tar inte över eller minskar det ansvar som andra huvudmän 

har.  

 

Undantag från vistelsekommunens ansvar regleras i 2a kap. 8 och 9 §§ (ansökan om 

insatser i annan kommun vid flyttning till ny kommun - förhandsbesked samt 

inflyttningskommunens ansvar) 2a kap 6§ (vistelse en kortare tid i annan kommun än 

bosättningskommunen) och i 2a kap. 4 § Socialtjänstlagen (placeringskommunens samt 

folkbokföringskommunens ansvar). 

Ansökan om förhandsbesked 

En person som önskar flytta till en annan kommun, får enligt 2 kap 8 § SoL ansöka om 

insatser i den kommunen om hen till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller 

allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och 

därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon 

behöver ges. 

 

En behovsbedömning görs på samma sätt som om den sökande vore bosatt i 

kommunen. En ansökan kan ej avslås med motiveringen att den enskilde har behovet 

tillgodosett i nuvarande bosättningskommun. Om den insats brukaren är i behov av ej 

kan tillgodoses inom egenregin, t ex boende med särskild inriktning eller kompetens, 

och behov av att köpa plats utanför kommunen uppstår kan ansökan avslås eftersom 

insatsen då inte kan tillgodoses i kommunen. Bosättningskommunen är skyldig att på 

begäran bistå med den utredning som den andra kommunen behöver för att kunna pröva 

ansökan.  

Annan huvudman 

Kan en biståndssökande få sitt behov tillgodosett av annan huvudman finns ingen rätt 

till bistånd från socialnämnden. Annan huvudman kan vara regionen, 

Försäkringskassan, andra socialnämnder etc. Socialnämnden har alltid ett ansvar att 

vidta åtgärder i avvaktan på att ansvarig huvudman kan ge den enskilde stöd. Detta 

följer av kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Kommunens 

yttersta ansvar fråntar inte andra myndigheter ansvar att hantera sina ärenden 

skyndsamt. 

IBIC – Individens behov i centrum 

I Uddevalla är det nationella arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) vid 

handläggning av ett ärende under införande inom socialpsykiatrin. IBIC är ett 

behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för att bedöma behov utifrån socialtjänstlagen 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i 

dagliga livet istället för de insatser som kommunen erbjuder. IBIC används 

klassifikationen ICF, vilket är ett internationellt system för att beskriva 

funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF används för att med ett gemensamt 

språk som stöd fånga upp kombinationen av olika perspektiv och för en helhetssyn hur 

en person fungerar i sin livssituation. 
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Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad 

dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information. IBIC 

utgår från socialtjänstens process för handläggning och dokumentation. I 

dokumentationen går det att följa individen genom processen, från ansökan till avslutad 

insats.  

 

Utredning av en ansökan görs utifrån den enskildes behov inom nio livsområden;  

 Lärande och tillämpa kunskap 

 Allmänna uppgifter och krav 

 Kommunikation 

 Förflyttning 

 Personlig vård 

 Hemliv 

 Mellanmänskliga interaktioner och relationer 

 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 

 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

 

+ Känsla av trygghet (kroppsfunktion) 

Handläggning 

Första kontakt 

När en person själv tar kontakt behöver man avgöra om det är fråga om en ansökan om 

bistånd eller om det är en allmän förfrågan. Om det första samtalet eller mötet med 

personen enbart handlar om att ge information om kommunens verksamhet och 

möjligheter till hjälp ska en utredning ej inledas eftersom en ansökan ej gjorts.  

Anmälan  

När någon annan än den enskilde tar kontakt och påtalar behov av insatser sker en 

anmälan. En anmälan kan vara muntlig eller skriftlig. En skriftlig anmälan är en 

inkommen handling, en muntlig anmälan ska dokumenteras i aktualiseringsbilden.  

 

1. Aktualisering genom anmälan ska hanteras skyndsamt. Aktualiseringen i 

Verksamhetssystemet ska innehålla uppgifter om: vad saken gäller, vem 

uppgifterna avser, vem som lämnat uppgifterna (så vida de inte har lämnats 

anonymt), när och hur uppgifterna lämnats till nämnden samt namn och 

befattning på den som tagit emot uppgifterna. Även andra uppgifter av betydelse 

för saken som lämnats till nämnden ska dokumenteras. Kontrollera den 

enskildes folkbokföringskommun och rådgör med 1:e socialsekreterare vid 

osäkerhet.  

 

2. Du kan kontakta anmälaren och den person som anmälan berör. (Om du 

kontaktar ytterligare person har du inlett utredning).   
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3. Vid oro för barn/ungdom ska en anmälan om oro göras till Sektionen för 

utredning barn och unga. I samtliga ärenden avseende vuxna ska 

barnperspektivet beaktas. Även eventuella anhörigas situation ska 

uppmärksammas och information om att anhörigstöd finns att tillgå ska lämnas. 

Kontakt får dock ej tas med anhörig om den enskilde inte samtycker till eller 

önskar detta.  

 

4. Utifrån de uppgifter du får in via anmälan gör du en förhandsbedömning. I 

huvudsak handlar det om att bedöma hur aktualiseringen ska hanteras. 

Aktualiseringen lämnas till 1:e socialsekreterare för fördelning till 

socialsekreterare. 

 

5. Anmälan som har fördelats till socialsekreterare kallas till besök. Skicka brev 

med bokad tid. Enligt IVO ses hembesök som utredningsåtgärd, hembesök görs 

först efter diskussion med 1:e socialsekreterare.   

 

6. Beslut att inte inleda utredning ska dokumenteras med skälen för nämndens 

beslut, beslutsdatum samt namn och befattning eller titel på den som fattat 

beslutet. Om förhandsbedömningen leder till beslut att inleda utredning ska detta 

dokumenteras i journal, även datum för beslutet samt namn och befattning på 

den som fattat beslutet ska dokumenteras. En utredning får endast inledas om 

den enskilde samtycker.  

 

Beslut i aktualiseringsprocessen  Delegat 

 Att inte inleda utredning  1:e socialsekreterare 

 Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL socialsekreterare 

Finns inte en personakt ska handlingen sättas in i en särskild pärm för handlingar som 

inte har föranlett något ärende (s.k kronologpärm), pärmen förvaras i receptionen.  

Ansökan 

Det är viktigt att det är den enskilde själv som inkommer med en ansökan och det ska 

tydligt framgå vad ansökan avser samt när och hur ansökan gjordes. En ansökan kan 

göras muntligt eller skriftligt. En anhörig kan vara behjälplig och påtala behovet men 

det är den enskilde själv som måste vilja ansöka om hjälp. Om den enskilde på grund av 

sin psykiska funktionsnedsättning inte har insikt om sin situation eller saknar förmåga 

att själv framföra en ansökan, behövs en legal ställföreträdare i form av god man eller 

förvaltare alternativt ett ombud genom en skriftlig fullmakt 

 

1. Aktualisering genom ansökan ska hanteras skyndsamt. Aktualiseringen i 

Lifecare ska innehålla uppgifter om: vad saken gäller, vem eller vilka som 

uppgifterna avser, vem som lämnat uppgifterna, när och hur uppgifterna lämnats 

till nämnden samt namn och befattning på den som tagit emot uppgifterna. Om 

ansökan inkommit muntligt, kontrollera att uppgifterna är korrekt uppfattade. 

Även andra uppgifter av betydelse för saken som lämnats till nämnden ska 
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dokumenteras. Kontrollera den enskildes folkbokföringskommun och rådgör 

med 1:e socialsekreterare vid osäkerhet.  

 

2. Om brukarenen verkar oklar eller ambivalent kring om denne ska göra en 

ansökan eller inte bokas i första hand ett informationssamtal där det stöd som 

kan erbjudas beskrivs. Vid ett informationssamtal görs ingen aktualisering. 

Handskriven dokumentation lämnas i detta fall till 1:e socialsekreterare för 

fördelning. 

 

3. Vid oro för barn/ungdom ska en anmälan om oro göras till Sektionen för barn 

och unga. I samtliga ärenden avseende vuxna ska barnperspektivet beaktas. 

Även eventuella anhörigas situation ska uppmärksammas och information om att 

anhörigstöd finns att tillgå ska lämnas. Kontakt får dock ej tas med anhörig om 

den enskilde inte samtycker till eller önskar detta.  

 

4. Om brukaren vidhåller sin ansökan ska aktualisering upprättas och utredning 

inledas med samma datum som ansökan inkom. Beslutet att inleda utredning ska 

dokumenteras i journal, även datum för beslutet samt namn och befattning på 

den som fattat beslutet ska dokumenteras. Vid en ansökan görs ingen 

förhandsbedömning.  

 

5. Aktualisering lämnas till 1:e socialsekreterare för fördelning. 1:e 

socialsekreterare skickar då ett informationsbrev till den enskilde innehållande 

besökstid till socialsekreterare. Vid besöket inleder socialsekreteraren 

kartläggning och vid behov hjälper brukaren att förtydliga sin ansökan.  

 

6. Om brukaren ändrar sig och tar tillbaka sin ansökan görs en mindre omfattande 

utredning med rubrikerna utredningens genomförande, den enskildes 

uppfattning, bedömning och beslut fattas att avskriva utredningen.  

  

Beslut i aktualiseringsprocessen  Delegat 

 Att inte inleda utredning  1:e socialsekreterare 

 Att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL socialsekreterare 

Observera att den enskilde alltid har rätt att ansöka om vad som helst. När det 

informerande samtalet är klart har socialsekreteraren tillsammans med brukaren nått 

fram till en förtydligad frågeställning. De livsområden man kommit fram till är de som 

ska markeras i Lifecare och det är dessa som utredningen ska omfatta.   

Utredning/kartläggning av den enskildes behov 

När en ansökan inkommit inleds utredning kring den enskildes situation och vilka 

behov som framkommer kring personens dagliga livsföring. Utredningen ska innehålla 

fakta och vara objektiv. Utredningen ska beskriva hur den genomförts och innehållet 

ska vara relevant för det ansökan avser. Utredningen ska vara lättläst. Undvik 

branschord och förkortningar. Om branschord eller förkortningar används, förklaras de 
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inom parentes första gången de används. Inhämtas uppgifter från andra krävs samtycke 

från den enskilde. 

 

Vid inhämtande av information ska information inhämtas som omfattar individens 

genomförande och engagemang inom de livsområden eller delar av ett livsområde som 

ingår i den förtydligade frågeställningen. Det behövs också uppgifter om sådant som 

underlättar eller hindrar individen i det dagliga livet. Dessa uppgifter benämns i ICF 

som uppgifter om hälsotillstånd och består av personfaktorer, omgivningsfaktorer, 

kroppsfunktioner eller kroppsstrukturer. 

 

I utredningen ska anges när och hur kommunicering skett. Kommunicering sker vid 

avslag på ansökan eller om man inhämtat uppgifter från någon annan person eller 

myndighet. Att kommunicera innebär att låta den enskilde få ta del av inhämtade 

uppgifter som är av betydelse för beslutet, som den enskilde inte känner till eller själv 

uppgett. Det ska tydligt framgå i utredningen vem som lämnat vilka uppgifter. 

Uppgiftslämnaren ska anges med fullständigt namn och titel. Kommunicering ska ske 

innan ett beslut är fattat. I det fall inhämtade uppgifter kommuniceras muntligt med den 

enskilde ska det dokumenteras att uppgiften är kommunicerad, notering ska göras att det 

är uppläst och vidkänt.  Kommunicering ska ej förväxlas med underrättelse av beslut, 

dvs. att den enskilde skriftligt får del av ett slutligt beslut samt besvärshänvisning, om 

beslutet går den enskilde emot.  

 

Utredningen ska innehålla dokumentation om vilken information som lämnats. Att 

lämna information om handläggningsprocessen och att man har rätt att överklaga, rätt 

att få detaljerat beslut och att ansöka utan begränsningar är viktigt för rättssäkerheten. 

Om utredningen hänvisar till uttalande från t.ex. sjuksköterska, läkare ska det 

dokumenteras samt att det är uppläst och vidkänt. 

Underlag för beslut 

Utredningen som är underlaget för beslut ska följa IBIC´s struktur i 

verksamhetssystemet. De rubriker som är relevanta utifrån ansökans innehåll och 

brukarens behov ska användas. Ytterligare underlag för beslut kan vara ett intyg från 

annan huvudman, vilket ska anges som bilaga till utredningen.  

Analys och bedömning 

Bedömt funktionstillstånd 

Bedömning av nuvarande funktionstillstånd sker: 

- Utifrån inhämtade av uppgifter från individen och andra 

- Utifrån avgränsad aktuell kategori (livsområde) 

- Av personens faktiska genomförande och delaktighet 

- I personens aktuella omgivning 

- Med ett ev. hjälpmedel (om hjälpmedel används) och utan pågående insats 

- I förhållande till en allmänt accepterad standard för personer utan störning, 

skada eller sjukdom. 
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I analysen ingår att väga in hur individen påverkas av såväl stödjande som hindrande av 

sitt hälsotillstånd, som består av omgivningsfaktorer, Personfaktorer, Kroppsfunktioner 

och Kroppsstrukturer. Det bedömda funktionstillståndet dokumenteras strukturerat med 

kategorier på nivå 2 i ICF, med undantag för hushållsarbete som dokumenteras på nivå 

3 i ICF. Det ska framgå grad av begränsning enligt den generiska skalan för bedömning 

samt fritext. Det ska framgå i bedömningen om socialsekreterarens och individens 

uppfattningar om det aktuella funktionstillståndet skiljer sig åt.  

 

Avsett funktionstillstånd 

Vad önskar den enskilde själv att uppnå, ökad egen förmåga, bibehålla nuvarande 

förmåga eller kompenserande stöd för förlorad förmåga. 

 

Socialsekreterarens bedömning om avsett funktionstillstånd är det gällande. Det ska 

vara rimligt att uppnå under det tidsintervall som insatsen ska pågå, och utgå ifrån den 

enskildes egen önskan om förändring. Skillnaden mellan det bedömda 

funktionstillståndet och det avsedda funktionstillståndet genererar ett målrelaterat behov 

av stödinsatser. Avgörande för om insatserna ska vara stödjande/tränande eller 

kompenserande är huruvida det finns en målsättning om ökad förmåga.  

Observera att det avsedda funktionstillståndet kanske överstiger skälig levnadsnivå. 

Detta motiverar ej mer omfattande insatser.  

 

Analys och bedömningen är socialsekreterarens del i utredningen. Det är här 

socialsekreteraren resonerar utifrån det material som framkommit i utredningen. 

Bedömningen ska vara allsidig och noggrann och bygga på en helhetssyn av den 

enskildes situation, möjligheter och behov. De fysiska, psykiska och sociala behoven 

ska uppmärksammas och beaktas. Vid bedömningen ska socialsekreteraren ställa 

följande frågor: 

• Kan den enskilde själv tillgodose sina behov? 

• Kan den enskilde få sina behov tillgodosedda på annat sätt? 

• Behöver behovet tillgodoses för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå? 

 

Bedömningen ska ge en tydlig motivering till beslutet och det ska kunna utläsas om den 

enskilde ”inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 

sätt” och beskrivas hur den enskilde kan ”tillförsäkras en skälig levnadsnivå” och hur 

hjälpinsatserna ”stärker möjligheter att leva ett självständigt liv”. Insatserna som ges ska 

alltid inriktas mot att minska konsekvenserna av den psykiska funktionsnedsättningen.  

Beroende på svar på frågorna kan ansökan beviljas eller avslås. Den enskildes ansökan 

kan även avslås delvis s.k. delavslag. Den enskilde ska alltid informeras om rätten att 

överklaga vid avslag. 

Beslut  

En utredning ska leda fram till ett beslut, beslutet ska vara tydligt, lättläst och beskriva 

vad den enskilde får/inte får för slags insats. Det ska framgå vilken paragraf beslutet 

grundar sig på, vem beslutet avser samt namn och titel på den som fattat beslutet. 

Beslutsdatum ska tydligt framgå. I beslutet ska det även anges att insatsen kan komma 
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att omprövas om den enskildes förhållanden väsentligen har förändrats eller om behovet 

inte längre kvarstår. Beslutsformuleringen ska följa framtagna mallar för 

beslutsformuleringar.  

 

Då en person ansöker om boendestöd för första gången eller vid ny ansökan efter 

tidigare avslutat boendestöd ska beslutet alltid tidsbegränsas till maximalt 6 månader. 

Vid nya insatser och om stor osäkerhet råder kring brukarens behov bör ett kortare 

beslut fattas då en omprövning kan behöva ske för att anpassa insatsens omfattning till 

brukarens behov. Vid konstaterat långvariga behov kan beslutstiden vara 12 månader 

vid omprövning.  

 

Socialsekreterare har delegation på att bevilja boendestöd. För tid överstigande 20 

timmar per vecka kan insatsen beviljas efter samråd med enhetschef och avser då 

omfattning, ej utförande. Ibland kan det vara motiverat med längre tid för att arbeta med 

motivation och därefter minskning av insatsen efter täta uppföljningar och 

omprövningar. Om boendestödets omfattning i timmar överstiger 30 timmar per vecka 

ska övervägande göras om insatsen bostad med särskild service bättre motsvarar den 

enskildes behov av hjälp, stöd och tillsyn.  

 

Ett avslag ska motiveras. Motiveringen måste innehålla det som avgjort det enskilda 

ärendet. Man kan inte hänvisa till ”behovet kan tillgodoses på annat sätt” utan det måste 

framgå vad som menas med ”annat sätt”. Även vid delavslag ska skäl till avslag anges. 

Vid ett avslag ska det genom den bifogade besvärshänvisningen framgå hur och var den 

enskilde kan överklaga beslutet.  

 

En ansökan om bostad med särskild service för personer med psykisk 

funktionsnedsättning och där den enskilde får bifall på sin ansökan men ej plats på det 

boende denne ansökt om ska avslås med ett delavslag och ska motiveras med att 

socialnämnden bedömt att alla boenden i Uddevalla kommun tillförsäkrar den enskilde 

en skälig levnadsnivå. Ett bifallsbeslut ska vara tidsbegränsat och ska ej namnge något 

specifikt boende. Ett påbörjat beslut ska fortlöpande verkställas. Har den enskilde 

önskemål om att avbryta insatsen så ska beslutet avslutas. Undantag kan göras vid t.ex. 

sjukdom eller kortare semesterresa.  

Ej verkställda beslut 

Enligt gällande lagstiftning ska ett beslut om insats verkställas så snart som möjligt. Har 

ett nytt beslut inte verkställts inom tre månader på grund av att brukaren varit svår att 

nå, inte själv velat påbörja insatsen eller av andra skäl inte medverkat till uppstart av 

insatsen ska beslutet omprövas.  

Överklagan 

Vid avslag lämnas muntlig information om möjlighet och rätten att överklaga samt även 

skriftligt med beslutsmeddelandet. Vid överklagan gör socialsekreteraren en 

omprövning av beslutet, då prövas om överklagandet inkommit i rätt tid, det vill säga tre 

veckor efter att den sökande fått tillgång till avslagsbeslutet. Om överklagan inkommit i 

rätt tid prövas om nya uppgifter framkommer i överklagandet som inte framkommit i 
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utredningen som låg till grund för avslaget. Om det i överklagandet förekommer nya 

uppgifter ska beslutet omprövas. Om grund för ändring finns skrivs beslutet om och 

detta dokumenteras. Om vi ändrar ett beslut som har överklagats, ska vi överlämna även 

det nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska anses omfatta det nya 

beslutet. Om grund för ändring inte finns överlämnas ärendet till förvaltningsrätten för 

prövning. Om den enskilde behöver hjälp med att utforma överklagandet är 

socialsekreteraren skyldig att hjälpa till med detta.    

 

När socialsekreteraren hjälper till med överklagan ska följande ingå: 

• Uppgifter om den klagandes personnummer, adress och telefonnummer. 

• Vilket beslut som överklagas 

• Den ändring i beslutet den enskilde begär 

• Ange de omständigheter den enskilde stödjer överklagandet på 

• Bifoga eventuella handlingar som den enskilde anser stödjer dennes uppfattning 

• Undertecknad av enskilde 

 

Begäran om inhibition kan göras i samband med överklagan till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten är beslutsfattare. Inhibition innebär att verkställigheten av ett 

överklagat beslut skjuts upp tills domstolen fattat ett nytt beslut. Vi har skyldighet att 

informera om att den enskilde kan begära inhibition. 

Uppdrag till utförare 

Socialsekreteraren ska skicka ett skriftligt uppdrag i verksamhetssystemet till utföraren. 

När handläggning sker enligt IBIC ”skapar” systemet uppdraget till utföraren baserat på 

vilka områden av utredningen socialsekreteraren markerar ska skickas med. Uppdraget 

tas emot och ”kvitteras” i verksamhetssystemet av utföraren och det kan skilja sig 

mellan våra utförarverksamheter vem som ansvarar för detta. I samtliga verksamheter 

måste det därför vara bestämt och känt av all personal vem som ansvarar för att kvittera 

uppdrag i verksamhetssystemet.   

  

Uppdraget tillförs den enskildes personakt och det ska dokumenteras när uppdraget 

inkommit till utföraren. 

Genomförandeplan  

Hur insatserna praktiskt ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan som 

upprättas av utföraren, undantaget är kontaktperson där socialsekreteraren upprättar 

genomförandeplanen. Enhetschefen är ansvarig för att en genomförandeplan finns för 

varje enskild person. Det kan skilja sig mellan utförarverksamheterna vem som praktiskt 

upprättar den tillsammans med den enskilde och ev. berörda. Enhetschefen ansvarar för 

att det är bestämt i varje verksamhet vem som upprättar genomförandeplanen.                  

  

Genomförandeplanen ska upprättas med utgångspunkt från det uppdrag som lämnats till 

utföraren. Mallen för genomförandeplan som finns i verksamhetssystemet ska användas. 

Genomförandeplanen hör till den enskildes personakt, vilket innebär att den ska finnas i 

verksamhetssystemet. Genomförandeplanen syftar till att skapa en tydlig struktur för 
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genomförandet och uppföljningen av en insats. Genom planen tydliggörs både för den 

enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.  

  

I de fall den enskilde medverkat vid upprättandet av genomförandeplanen är 

utgångspunkten att den enskilde ska underteckna genomförandeplanen. I de fall det inte 

är möjligt att få den enskildes medverkan eller underskrift på genomförandeplanen ska 

en journalanteckning göras om detta och skäl ska anges.  

  

Genomförandeplanen ska vara färdig inom en månad efter att insatsen startat.  

Av genomförandeplanen ska det framgå:  

 vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt socialsekreterarens beslut  

 om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren  

 vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet 

 vem hos utföraren som ansvarar för genomförande av varje aktivitet 

 när och hur olika aktiviteter ska genomföras 

 hur utföraren ska samverka med socialsekreteraren, andra utförare eller andra 

huvudmän, t.ex. hälso- och sjukvården 

 när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska 

följas upp 

 om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har 

tagits till hans eller hennes synpunkter och önskemål               

 vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta 

genomförandeplanen  

 när planen har fastställts 

 när och hur planen ska följas upp  

  

Genomförandeplanen ska tillföras personakten så snart planen är upprättad och en kopia 

på den upprättade genomförandeplanen överlämnas till den enskilde eller dennes 

företrädare. Socialsekreteraren ges möjlighet att ta del av genomförandeplanen genom 

utförarens journal i verksamhetssystemet.   

Genomförandeplanen ska användas som underlag för uppföljning av insatsen och ska 

vid behov revideras av utföraren.  

Uppföljning och prövning av pågående insatser 

Socialsekreteraren ska enligt biståndsbeslutets tid kontinuerligt följa upp och bedöma 

om en insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Uppföljning ska ske tidigare om 

målet/målen uppfyllts eller om behovet av insatser förändrats. Ett viktigt redskap för 

uppföljningen är genomförandeplanen som utföraren ska upprätta tillsammans med 

brukaren. Vid uppföljningen ska socialsekreteraren tillsammans med brukaren och 

utföraren gå igenom genomförandeplanen och utifrån biståndsbeslutet och den 

upprättade genomförandeplanen följa upp insatsen i förhållande till uppsatta mål. Vid 

detta tillfälle prövas behovet på nytt och handläggningsförfarandet är detsamma som vid 

ett nytt ärende d.v.s. efter det att brukaren framställt sin ansökan gör socialsekreteraren 

en ny bedömning av behovet och fattar därefter ett nytt beslut. Om det vid omprövning 

visar sig att det nya beslutet väsentligt kommer att avvika från det ursprungliga 
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(förändrat ökat behov) tidsbegränsas även det nya beslutet till 6 månader. Om 

uppföljningen innebär fortsatt insats i samma omfattning görs en individuell bedömning 

och tidsbegränsning, dock max 1 år. Underlaget dokumenteras i verksamhetssystemet. 

Uppföljning och förlängningen dokumenteras i beslutsunderlaget och beslutet meddelas 

utföraren genom nytt uppdrag. 

 

Om ytterligare uppföljningar innebär oförändrat behov ska en bedömning göras om 

boendestödet har en habiliterande/rehabiliterande effekt och om insatsen ska ges i form 

av boendestöd eller om det har visat sig vara av bestående karaktär och då ska erbjudas 

som annan insats t.ex. som hemtjänst via hemtjänsten. Socialsekreteraren ansvarar för 

att boka gemensamt möte med brukaren och biståndshandläggare i de fall det bedöms 

som skäligt att hemtjänst ska erbjudas som insats.  

Dokumentation i samband med handläggning 

Riktlinjer gällande dokumentation i samband med handläggning av ärenden utgår från 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5 och Socialstyrelsens bok 

”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”.  Vid handläggning av ett 

ärende ska dokumentationen ske fortlöpande. Dokumentationen ska hållas samman i en 

personakt och handläggningen av ett ärende ska dokumenteras i verksamhetssystemet.  

 

När ett ärende avslutas ansvarar socialsekreteraren för att avsluta beslut samt beställning 

till utföraren. När beställningen avslutas upphör ersättningen betalas ut till utföraren. 

Utföraren ansvarar för att avsluta insatsen samt verkställigheten i Procapita/Lifecare.   

Avvikelser 

Bestämmelser om lex Sarah regleras i socialtjänstlagen, SoL och i lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS (SOSFS 2011:5). Bestämmelserna om lex 

Sarah omfattar hela socialtjänsten. Varje anställd samt uppdragstagare, praktikant och 

deltagare i arbetsmarknads-politiskt program är skyldig att omgående rapportera 

missförhållanden och risker för missförhållanden till närmast överordnad chef. Det finns 

en omgående skyldighet för ansvariga inom socialtjänsten att utreda och dokumentera 

samt avhjälpa och undanröja ett missförhållande eller risk för missförhållande. Visar 

utredningen att det var ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt 

missförhållande ska detta anmälas detta till Inspektionen för vård och omsorg, oavsett 

om det avhjälpts eller ej. En rapport om en avvikelse eller lex Sarah görs i det digitala 

avvikelsesystemet på Inblicken där även rutiner för rapportering av avvikelse/lex Sarah 

finns.  

Delegation 

Socialnämnden har antagit en delegationsordning där det regleras vilken tjänsteman som 

har rätt att fatta beslut i olika frågor. Delegationsordningen finns på Inblicken. I 

kommunallagen står det att nämnden kan överlämna, delegera till tjänsteman att fatta 

beslut i nämndens ställe. De ämnen som socialnämnden har delegerat framgår av 

delegationsordningen.  
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Samverkan 

För att säkerställa att vi arbetar med brukaren i fokus och på ett så effektivt sätt som 

möjligt krävs samverkan mellan Socialtjänstens avdelningar. I de ärenden där 

gränsdragningsproblem och oklarheter föreligger kring vilken enhet som ska ansvara för 

ärendets handläggning ska upprättade samverkansrutiner följas. Samverkan med externa 

samverkanspartners ska ske i enlighet med framtagna rutiner för detta.  

Samordnad individuell plan (SIP) 

När någon behöver insatser från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska 

huvudmännen upprätta en individuell plan (2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL). Planen ska 

upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att personen ska 

få sina behov tillgodosedda och om han eller hon samtycker till att en plan upprättas. 

Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål och om möjligt ska den upprättas 

tillsammans med brukaren. Närstående personer ska ges möjlighet att delta i arbetet 

med planen, om det är lämpligt och brukaren inte motsätter sig detta. 

 

Den samordnade individuella planen ska ange: 

• vilka insatser som behövs 

• vilka insatser som respektive huvudman ska ansvara för 

• vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen 

• vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 

 

Kallelse till SIP ska upprättas och skickas genom SAMSA. Rutiner mm. finns på 

Vårdsamverkans hemsida (nås via Inblicken). En SIP kan initieras och genomföras med 

såväl utförare som socialsekreterare som ansvarig. En lokal samverkan för socialtjänst, 

primärvård samt specialistpsykiatrin sker inom Lokal närsjukvårdsgrupp.  

Socialnämndens anmälningsskyldighet om någon är i behov av god man eller 

förvaltare  

I 5 kap. 3 § Socialtjänstförordningen (SoF) framgår det att det finns en skyldighet att 

anmäla till överförmyndaren om man ser att en god man eller en förvaltare enligt 

föräldrabalken bör förordnas för någon eller om sådan inte längre behövs. Delegat för 

anmälan är socialsekreterare eller enhetschef inom utförarorganisationen.  Om nämnden 

får kännedom om förhållanden som kan vara av betydelse för överförmyndarens 

tillsynsverksamhet bör överförmyndaren underrättas t ex då nämnden känner till att en 

god man försummar sitt uppdrag.  

 

Anmälan ska göras till överförmyndaren i den kommun där den enskilde är folkbokförd. 

I cirkuläret ”Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare 

samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor kan man läsa mer om detta samt hämta 

blanketter. Länk till cirkulär på SKL:s hemsida: Socialnämndens anmälningsskyldighet 

i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor - 

SKR 

https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2018/socialnamndensanmalningsskyldighetifragorsomrorgodmanforvaltaresamtvissavardnadsochformynderskapsfragor.24226.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2018/socialnamndensanmalningsskyldighetifragorsomrorgodmanforvaltaresamtvissavardnadsochformynderskapsfragor.24226.html
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2018/socialnamndensanmalningsskyldighetifragorsomrorgodmanforvaltaresamtvissavardnadsochformynderskapsfragor.24226.html
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Del 2 

Vägledning vid insatser inom socialpsykiatrin 

Målgrupp 

Målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning som socialpsykiatrin ansvarar 

för definieras som: Personer med psykisk funktionsnedsättning som upplever 

väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa 

begränsningar/svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en 

längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av en psykisk störning. 

Svårigheterna kan bestå av funktionsnedsättning, det vill säga begränsningar som 

uppstår i relation mellan en person med en psykisk funktionsnedsättning och brister i 

omgivningen, eller vara en direkt effekt av funktionsnedsättningen. I kombination 

med psykisk funktionsnedsättning kan även missbruk förekomma, sk. samsjuklighet.  
(Definition framtagen av nationell psykiatrisamordning) 

Väsentlig svårighet, vad menas? 

En svårighet kan vara väsentlig därför att den drabbar personens delaktighet på ett 

livsområde som är betydelsefullt för honom eller henne, även om denna svårighet 

utifrån sett kan te sig som relativt lindrig. I övrigt är svårigheter väsentliga i kraft av att 

de omöjliggör ett självständigt liv ute i samhället. 

Viktiga livsområden, vad menas? 

Personens kapacitet är begränsad på viktiga områden. I första hand avses med ”viktiga” 

aktiviteter som kopplar till områden där personen själv anger delaktighetsinskränkning 

(inskränkt engagemang på livsområden). Exempel på viktiga livsområden är de som 

handlar om en persons basala liv i samhället: boende, studier, arbete, sysselsättning, 

social gemenskap/relationer, fritid. 

Beskrivning av målgruppen 

Målgruppen för socialpsykiatrin omfattas av personer med psykisk funktionsnedsättning 

i åldern 18 - <65 år som har svårt att klara sin dagliga livsföring och dessa svårigheter 

härrör sig från funktionsnedsättningen. Dessa begränsningar/svårigheter ska ha funnits 

eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Målgruppen är heterogen, och en 

människas psykiska funktionsnedsättning kan bero på skilda diagnoser och innebära 

olika behov av stöd, omsorg och service. Det blir därför den enskildes behov och 

ansökans innehåll som styr vilken enhet inom Sektionen för vuxen och funktionshinder 

som ansvarar för utredning och beviljande av insatser. Den psykiska funktions-

nedsättningen i sig innebär inte att den enskilde per automatik tillhör socialpsykiatrins 

ansvarsområde. Boendestödets personal har särskild kompetens att arbeta med personer 

med en psykisk funktionsnedsättning, t ex utifrån behov av bemötande, kunskap om 

funktionsnedsättningens påverkan av personen olika livsområden. En person med 

psykisk funktionsnedsättning kan således ansöka om och beviljas hemtjänstinsatser 

(under förutsättning att rätt till bistånd föreligger). I dessa fall ska personen inte 
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hänvisas att ansöka boendestöd, däremot ska information lämnas om boendestöd som 

alternativ insats.  

 

Boendestöd via socialpsykiatrins socialsekreterare kan dock inte beviljas personer med 

sådana funktionsnedsättningar som innebär att den enskildes förmåga inte kan förbättras 

genom insatser från boendestödet, t ex vid bestående hjärnskador med varaktig 

funktionsnedsättning. Däremot kan det i dessa ärenden beviljas boendestöd som 

hemtjänst om boendestödets specialistkompetens kring psykisk funktionsnedsättning är 

nödvändig utifrån brukarens behov av bemötande pga. sin problematik. För brukare 

med personkretstillhörighet 1 eller 2 kan insatsen boendestöd LSS beviljas av 

biståndshandläggare LSS.  Se vidare i avsnittet om boendestöd. 

 

Många psykiska störningar kan ge konsekvensen psykisk funktionsnedsättning. 

Gruppen domineras av personer med någon psykosdiagnos, personlighetsstörning eller 

något allvarligare affektivt syndrom t ex bipolärt syndrom. Högfungerande personer 

med en neuropsykiatrisk diagnos, t ex ADHD, autism, tourettes ingår liksom 

samsjuklighet mellan missbruk/beroende och annan psykisk störning.  

 

Följande tillstånd ingår inte i de psykiska störningar som kan ge konsekvensen 

psykisk funktionsnedsättning. Om brukaren endast har något av nedan tillstånd ansvarar 

biståndshandläggare SOL eller LSS för att utreda och bedöma behovet hos dessa 

brukare. Undantaget missbruk/beroende av alkohol eller andra droger där 

utredningsgruppen för missbruk utreder behov av stöd.  

 missbruk/beroende av alkohol eller andra droger (utan psykiatrisk 

samsjuklighet)  

 intellektuella funktionsnedsättningar  

 psykiatriska tillstånd som per sin diagnostiska definition är av kortvarig och 

övergående natur, exempelvis diagnosen akut stressyndrom, depression och 

ångesttillstånd 

 demenssjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom utan annan samtidig 

psykisk störning 

De personer som inte ingår i socialpsykiatrins målgrupp ska utredas av biståndsenhet 

SoL eller utredningsgrupp LSS beroende på problematiken som föranleder ansökan. 

Biståndsenhet SoL:s målgrupp omfattas av personer över 18 år, med primär målgrupp 

äldre, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning samt andra svårigheter i 

vardagen inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning som har behov av hjälp och stöd i sin 

vardag kan ansöka om hjälp och stöd hos biståndsenhet SoL och de insatser som då kan 

komma ifråga är de som ej ingår i socialpsykiatrins ansvarsområde. Utredningsgrupp 

LSS utreder personer som omfattas av personkrets 1-3 LSS och kan efter 

behovsbedömning bevilja insatser enligt 9 §LSS eller boendestöd.  

 

Det har tidigare funnits otydligheter mellan socialpsykiatrin och biståndsenheten SoL:s 

ansvar när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning och annan problematik. 
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För att förtydliga de olika enheternas ansvar har nedan exempel på psykiska 

funktionsnedsättningar och annan problematik som biståndshandläggare och 

socialsekreterare kan komma i kontakt med definierats. Exemplen skall ses som ett 

förtydligande vilken enhet som har det utredande ansvaret. Avseende form och struktur 

för samverkan ska Socialtjänstens gemensamma rutin för samverkan användas, se 

Inblicken.  

Personer med psykisk funktionsnedsättning och ev. missbruk sk. samsjuklighet 

Socialpsykiatrin ansvarar i de fall ansökan avser hjälp eller stöd i hemmet och 

boendestöd beviljas som insats. Om behov av dygnetruntomsorg finns, utreds behov av 

bostad med särskild service enligt SoL. 

Personer med tydliga svårigheter i sin dagliga livsföring som saknar psykiatrisk 

diagnos  

Personer som saknar diagnos och har uppenbara svårigheter i sin vardag och har behov 

av hjälp eller stöd i hemmet ska ansöka hos biståndsenhet SoL. Ansökan ska då prövas 

mot hemtjänst. I de fall det senare visar sig att hemtjänst inte fungerar ska ställning tas 

till om boendestöd är en mer ändamålsenlig insats.  

 

I en del ärenden kan det finnas behov av såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser i 

väntan på utredning. I dessa ärenden kan det vara olika enheter som har ansvaret 

beroende på vilken insats den enskilde är i behov av. I möjligaste mån ska uppgifter 

som styrker/stödjer/tydliggör problematiken eller behovet inhämtas från t ex psykiatrin, 

tidigare vårdgivare.  

Personkretstillhörighet LSS utan psykisk funktionsnedsättning  

Biståndsenhet SoL ansvarar i de fall ansökan avser hjälp i hemmet och hemtjänst 

beviljas när det är kompenserande insatser, dvs det finns ingen möjlighet till förbättring 

med stöd av insatserna. I de få fall som behov av psykiatrisk kompetens behövs för 

bemötande kan boendestöd LSS beviljas. Avseende långsiktigt boende ansvarar 

biståndsenhet LSS där ansökan om boende handläggs och beviljas enligt LSS. I de fall 

en person i denna grupp har ett aktivt pågående missbruk och är akut bostadslös 

ansvarar utredningsgruppen missbruk för att utreda behovet och bevilja akut- och 

kortsiktiga insatser avseende boende. En bedömning måste dock alltid göras om den 

enskilde klarar akutboende för personer med missbruk.   

Personkretstillhörighet LSS med psykisk funktionsnedsättning  

Gruppen avser bl a personer med bipolära syndrom, autism/aspergers syndrom, tourettes 

syndrom eller ADHD som också tillhör socialpsykiatrins ansvarsområde. Den 

övervägande och dominerande problematiken och behovet av hjälp och stöd avgör vad 

som är rätt insats. I dessa ärenden är det nödvändigt med en samverkan och dialog för 

att besluta om vilken grupp som ska ansvara för handläggning av ansökan. En 

samordning av den enskildes insatser är nödvändig. Avser ansökan stöd i hemmet och 

denna inte bedöms vara av kompenserande karaktär beviljas boendestöd. Bedöms det 

inte finnas förutsättningar för förbättring beviljas hemtjänst. Avseende långsiktigt 

boende ansvarar biståndsenhet LSS där ansökan om boende handläggs och beviljas 
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enligt LSS. I de fall en person i denna grupp har ett aktivt pågående missbruk och är 

akut bostadslös ansvarar utredningsgruppen för att utreda behovet och bevilja akut- och 

kortsiktiga insatser avseende boende. En bedömning måste dock alltid göras om den 

enskilde klarar akutboende för personer med missbruk.   

Personer med psykisk funktionsnedsättning som får en ökad somatisk 

sjukdom/problematik 

Gruppen omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning som blir äldre och den 

psykiska ohälsan klingar av eller drabbas av stroke eller annan sjukdom och får ökade 

behov av somatisk omvårdnad. I dessa ärenden beviljas boendestöd som hemtjänst 

under en begränsad tid, max 3 månader. Om funktionen ej ökar eller förbättras tas 

kontakt med biståndshandläggare för dialog kring eventuellt behov av hemtjänstinsatser. 

 

Om biståndsenhet SoL får in en ansökan från en person som till följd av att denne blivit 

äldre och den psykiska ohälsan klingat av och till följd av normal åldrande får ökad 

somatisk problematik eller på grund av sjukdom kan vara i behov av förändrade insatser 

ska biståndsenhet SoL utreda behovet och besluta om insatser. Detta gäller såväl 

personer med insatser i hemmet som personer som bor inom särskilda boendeformer. I 

Uddevalla är Lyktans servicebostäder samt bostad med särskild service enligt SoL 

(psykiatriboenden) undantagna från kvarboendeprincipen. Detta innebär att personer i 

dessa boenden som blir äldre och eller får förändrade behov kan ansöka om vård- och 

omsorgsboende, utan att principen om kvarboende ska beaktas.  

Ansvarsfördelning vid orosanmälan 

Det kan inkomma en orosanmälan t ex gällande personer som har 

personkretstillhörighet och samtidig psykisk funktionsnedsättning eller saknar diagnos 

och det förekommer att det inte är tydligt vem som ska hantera frågan. Orosanmälan 

kan inkomma till såväl socialpsykiatrin som till biståndsenhet SoL och kan avse en 

vuxen som far illa t ex pga. bostadslöshet, sköter inte sin hygien eller mathållning, tar 

inte sina mediciner osv. Den enhet som mottar anmälan ansvarar för att dialog förs med 

den andra enheten och för att sammankalla berörda professioner vid behov. Denna enhet 

har också ansvaret för anmälan tills dess att det är bestämt vem som ska utreda anmälan. 

Utgångspunkten är att det är 1:e socialsekreterare och 1:e biståndshandläggare som i 

dialog kommer fram till hur anmälan ska hanteras och av vem. Struktur för samverkan 

och ansvars-fördelning utgår från socialtjänstens gemensamma rutin för samverkan.  

Skälig levnadsnivå – rätten till bistånd 

Socialtjänsten ska verka för att enskilda så länge som möjligt, ska kunna bo kvar i den 

egna bostaden med stöd av boendestöd och kompletterande insatser. Insatserna ska 

planeras i nära samverkan med brukaren och om så önskas med anhöriga och/eller 

övrigt nätverk. Så långt möjligt och utifrån vars och ens förutsättningar ska insatserna 

underlätta möjligheterna till ett självständigt och värdigt liv. Den individuella 

bedömningen ska ske utifrån ett helhetsperspektiv för att ett beslut ska kunna fattas om 

en befogad omfattning av insatsen för att ge den enskilde en skälig levnadsnivå. Vid 

särskilda skäl kan en individuell prövning resultera i att ett beslut avviker från det som 

står i vägledningen. Alla ansökningar om bistånd, för att nå upp till skälig levnadsnivå, 
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ska prövas enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1§. Alla beslut ska prövas mot gällande lagar, 

förordningar, rättspraxis, förarbeten till lagstiftning eller bindande föreskrifter från 

Socialstyrelsen. Vid alla ansökningar ska det i utredningen ifrågasättas om den enskilde 

själv kan tillgodose behovet eller om det kan eller ska tillgodoses på annat sätt, t.ex. 

genom annan huvudman eller anhöriga/närstående.  

 

Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten på den 

beviljade insatsen, det ger dock inte den enskilde någon obegränsad frihet att välja 

tjänster oberoende av kostnad.  Alla prövningar ska ske utifrån ett 

kommunalekonomiskt synsätt, vilket innebär att vid likvärdigt bistånd har nämnden rätt 

att besluta om det mest kostnadseffektiva alternativet. Vad som är skälig levnadsnivå 

ska beslutas utifrån de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall, det vill säga den 

enskildes individuella behov. Inom socialpsykiatrins verksamhetsområde innebär en 

skälig levnadsnivå att den enskilde med stöd av insatserna ska kunna utföra det 

vardagliga i närområdet, stärkas att leva ett så självständigt liv som möjligt och syfta till 

att på sikt kunna leva utan insatser från kommunen.  

 

Det finns vissa viktiga skillnader mellan socialtjänstlagen och LSS. SoL anger att en 

skälig levnadsnivå ska uppnås genom beviljade insatser. Vid insatser enligt LSS ska 

goda levnadsvillkor uppnås. Som ett exempel kan anges beviljande av boende där t ex 

bostaden ska vara fullvärdig och den enskildes privata och permanenta hem vid goda 

levnadsvillkor. Skälig levnadsnivå vid insatser enligt SoL kan vara ett tillfälligt boende 

genom akutboende där boendet inte är avsett som ett permanent boende. 

Gemensamt hushåll och föräldraansvar 

För vuxna som lever tillsammans ska det gemensamma ansvaret för hemmets skötsel 

beaktas. Bedömning av personliga omvårdnadsbehov, t ex stöd vid personlig hygien, 

ska göras som om den funktionsnedsatte var ensamstående. Sammanboende där båda 

har en psykisk funktionsnedsättning kan såväl ena som båda kan beviljas insatsen 

boendestöd. I de fall endast den ena ansöker om insatsen ska beslutet om insats som 

fattas ska aldrig kompensera för den som ej har bistånd beviljat, en 

skälighetsbedömning får göras. Kan sysslorna delas upp så att de kan kompensera 

varandra utifrån sina förmågor och brister.  

 

Bistånd till boendestöd till barn beviljas inte utifrån att det normalt ingår i 

föräldraansvaret. Bistånd till föräldrar med hemmavarande barn kan dock ges, men 

syftet, inriktningen på boendestödet är att det är riktat mot den vuxnes 

funktionsnedsättning. I bedömningen som görs ska dock alltid barnperspektivet beaktas. 

Boendestödsinsatsen utförs när barnen är på dagis eller i skolan, undantaget är barn som 

är för små för att få plats inom barnomsorgen, dvs. yngre än ett år. I dessa ärenden sker i 

regel insatsen i samverkan med andra insatser från sektionen för barn och unga.  
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Boendestöd 

Avgränsning av insatsen 

Boendestöd kan beviljas till personer i målgruppen, som bor i en egen bostad i 

Uddevalla. Vuxna som bor i föräldrahemmet beviljas normalt inte boendestöd. 

Undantag kan göras i samband med flytt till egen bostad, och då tidigast 3 månader 

innan flytten ska äga rum. Undantag kan göras efter bedömning av enhetschef för 

utredningsgruppen.  

 

Unga som fått uppehållstillstånd enligt den s.k nya gymnasielagen kan efter 

behovsbedömning ha rätt till insatser från socialpsykiatrin. 

 

Åldersgräns för att beviljas boendestöd som ny insats är 18 - <65 år, men undantag kan 

förekomma, vilket avgörs av enhetschef för utredningsgruppen. Behov av eventuellt 

fortsatt boendestöd efter 65 år beslutas efter samråd med enhetschef utifrån den 

enskildes individuella behov. Förändrade behov hos en brukare äldre än 65 år med 

pågående insats och där behovet av boendestöd inte längre är det dominerande ska 

prövas mot om behovet kan tillgodoses med bl. a hemtjänst.  

 

Om en fysisk funktionsnedsättning är eller kommer att vara den dominerande 

funktionsnedsättningen, vilket medför att personen är i behov av daglig personlig 

omvårdnad är han eller hon inte berättigad till boendestöd. Personen har då möjlighet att 

söka bistånd i form av hemtjänst.  

 

Boendestöd via socialpsykiatrins socialsekreterare kan dock inte beviljas personer med 

sådana funktionsnedsättningar som innebär att den enskildes förmåga inte kan förbättras 

genom insatser från boendestödet, t ex vid bestående hjärnskador med varaktig 

funktionsnedsättning. Däremot kan det i dessa ärenden beviljas boendestöd som 

hemtjänst om boendestödets specialistkompetens kring psykisk funktionsnedsättning är 

nödvändig utifrån brukarens behov av bemötande pga. sin problematik. För brukare 

med personkretstillhörighet 1 eller 2 kan insatsen boendestöd LSS beviljas av 

biståndshandläggare LSS.    

Vad är boendestöd? 

Boendestöd är ett individuellt behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen och kan 

beviljas personer med psykisk funktionsnedsättning i åldern 18 - <65 år när behovet ej 

kan tillgodoses på annat sätt. Boendestöd ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd, 

som ska stödja brukaren att kunna bo kvar hemma/kunna behålla sin bostad och fungera 

på ett för honom/henne mer tillfredsställande sätt. Boendestödjarens uppgift är att 

motivera och stödja brukaren att självständigt utföra praktiska vardagsgöromål och få 

ett meningsfullt innehåll i vardagen. 

 

Boendestödet syftar till: 

- att möjliggöra för brukaren att klara eget boende/behålla sin bostad 
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- att genom personligt utformat stöd ge brukaren möjligheten att få struktur i 

vardagen/vardagsrutinerna 

- att stärka brukarens förmåga att klara sig på egen hand  

- att möjliggöra för brukare som bor inom de särskilda boendeformerna att kunna 

flytta till egen bostad alternativt utslussningsboende med stöd av boendestöd. 

 

Boendestödet utgår från brukarens hem, men kan också omfatta situationer utanför 

hemmet. Boendestödet ska kunna ge stöd i kontakter med myndigheter och viktiga 

personer i det personliga nätverket samt ge stöd till att komma igång med en 

meningsfull sysselsättning eller aktivitet.  

 

Målet med boendestöd är att insatsen ska leda till ökad självständighet, stöd i att bryta 

social isolering, utveckling av brukarens egna förmågor, att brukaren genom 

pedagogiskt arbete och copingstrategier (strategi för att handskas med sin 

funktionsnedsättning) ökar funktionsförmågan utifrån sin funktionsnedsättning och 

uppnår en förbättrad psykisk hälsa och ökad livskvalitet för att så småningom klara att 

bo självständigt utan stöd eller med väsentligt minskade insatser från boendestödet. 

Boendestöd ska ges som insats så länge som insatsen är ändamålsenlig, dvs. så länge 

som brukaren är beredd att ta emot det vardagsstöd som ges. Brukaren ska vara aktiv i 

den meningen att han/hon låter sig påverkas av motivationsinsatser och träningsinsatser 

i syfte att öka funktionsförmågan inom olika livsområden för att om möjligt leva ett 

självständigare liv. Boendestödet ska inte kompensera för förlorad funktion, dvs. när 

behovet är livslångt, om det inte handlar om att boendestödets personal är bäst lämpade 

utifrån kompetensen om den psykiska funktionsnedsättningen. Om behovet av bistånd 

enkom är kompenserande praktiska insatser och/eller omvårdnad bör ansökan om 

hemtjänst prövas. 

 

När en brukare fått ett boendestödsbeslut och valt utförare, kontaktar ansvarig 

socialsekreterare utföraren omgående. Socialsekreteraren skickar en 

uppdragsbeställning till vald utförare med de insatser som beviljats och målen för dessa.  

Uppdraget startar direkt efter brukarens val. Utföraren ansvarar för det boendestöd som 

brukaren behöver från den tidpunkt då brukaren valt utförare. Utföraren ska omgående 

(senaste inom ett dygn) bekräfta till socialsekreteraren att beställningen är mottagen. 

Om brukaren är inskriven på sjukhus gäller särskilda regler. Se förfrågningsunderlag för 

LOV, kapitel 3.  

Boendestödets inriktning och insatser 

Boendestödet består av flera delar, som tillsammans bildar en helhet, som den enskilde 

utifrån sin funktionsnedsättning kan behöva för att kunna få ett fungerande liv med en 

skälig levnadsnivå.  

De kompletterande delarna består av:  

 Lärande och tillämpa kunskap 

 Allmänna uppgifter och krav 

 Kommunikation 

 Förflyttning 
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 Personlig vård 

 Hemliv 

 Mellanmänskliga interaktioner och relationer 

 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 

 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

+ Känsla av trygghet (kroppsfunktion) 

 

Boendestödets delar är lika betydelsefulla för brukaren och kräver alla ett pedagogiskt 

förhållningssätt från personalens sida.  

 

Först och främst handlar boendestödet om att genom motivationsarbete och tillsammans 

med brukaren skapa goda rutiner och en god struktur i vardagen. Det kan handla om 

struktur över dagen; att man har rutin att gå upp på morgonen, äta regelbundet, ha bra 

kvällsrutiner osv. Boendestödet ska utformas på ett sådant sätt att brukaren på sikt har 

en rimlig möjlighet att klara aktiviteten självständigt.  

Lärande och tillämpa kunskap 

Lärande och tillämpa kunskap innefattar lärande, tillämpning av kunskap som är inlärd, 

tänkande, problemlösning och beslutsfattande. 

Allmänna uppgifter och krav 

Allmänna uppgifter och krav handlar om allmänna aspekter på att genomföra enstaka 

eller mångfaldiga uppgifter, organisera arbetsgång och att hantera stress.  

Kommunikation 

Kommunikation handlar om allmänna och specifika drag i kommunikation genom 

språk, tecken och symboler och som innefattar att ta emot och att förmedla budskap, att 

genomföra samtal och att använda olika kommunikationsmetoder och 

kommunikationshjälpmedel. 

Förflyttning 

Förflyttning innefattar att förflytta sig från en plats till en annan, att bära, flytta eller 

hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika former av 

transportmedel. 

Personlig vård 

Personlig vård rör egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, att ta hand om sin 

kropp och kroppsdelar, att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa. 

Hemliv 

Hemliv innefattar att genomföra husliga och dagliga sysslor och uppgifter. Områden av 

hemarbete innefattar att skaffa bostad, mat, kläder och andra förnödenheter, hålla rent, 

reparera och ta hand om personliga och andra hushållsföremål samt att hjälpa andra. 
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Mellanmänsk liga interaktioner och relationer 

Mellanmänskliga interaktioner och relationer handlar om att genomföra de handlingar 

och uppgifter som behövs för grundläggande och sammansatta interaktioner med 

människor (okända, vänner, släktingar, familjemedlemmar och andra närstående) på ett 

i sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt. 

Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 

Detta livsområde handlar om att engagera sig och utföra sådana uppgifter och 

handlingar som krävs vid utbildning, arbete, anställning och ekonomiska transaktioner. 

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv handlar om de handlingar och 

uppgifter som krävs för att engagera sig i organiserat socialt liv utanför familjen, i 

samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. 

Känsla av trygghet (kroppsfunktion) 

Känsla av trygghet är en kroppsfunktion inom kroppssystemets psykologiska funktioner 

som utifrån situation leder till känsla/upplevelse av trygghet. 

 

Insatsen boendestöd beviljas när brukaren behöver stöd eller hjälp att hantera sin vardag 

i bostaden vad avser vardagliga behov/saker/ för att uppnå självständighet och en skälig 

levnadsnivå. Behovsprövningen kan visa att brukaren har ett målrelaterat behov och att 

insatsen ska vara stödjande/tränande i syfte att brukaren ska öka sin egen förmåga och 

därigenom minska sin begränsning inom livsområdet. Vidare kan det vara så att 

behovsprövningen visar att stödet behöver vara kompenserande och att personalen i 

dessa fall utför sysslor åt individen när denne inte klarar detta p.g.a. sin psykiska 

funktionsnedsättning. Personalen blir, genom att praktiskt visa hur man tar sig an olika 

vardagsaktiviteter, den förebild som banar väg för att brukaren på sikt till stor del eller 

fullt ut själv ska kunna klara sina vardagsaktiviteter inom beviljat bistånd. 

Boendestöd LSS 

Vägledande bestämmelser för socialpsykiatrin ska uppdateras och revideras utifrån 

vägledning och rutiner för boendestöd LSS så snart de är framtagna och beslutade.  

Tillfälligt utökade behov (”extrabehov”) 

Innebär mer tid för tillfälligt utökade behov av insatser och ska användas med 

restriktivitet. Enhetschef i utförarled har möjlighet att besluta om det vid särskilda akuta 

behov. Tillfälligt utökade behov kan t ex innehålla polisöppning (alltid två personal), 

dubbelgång pga. t ex utåtagerande beteende, utökade behov i avvaktan på nytt uppdrag 

efter samråd med socialsekreterare eller permissioner inom boendestöd för brukare med 

pågående insatser. En insats som den enskilde har återkommande behov av ska beviljas 

enligt nytt biståndsbeslut.  

 

Om brukaren tillfälligt får utökade behov ska utföraren inom 24 timmar via e-post eller 

telefon meddela socialsekreterare detta för kännedom. I meddelandet ska det tydligt 
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framgå vilken insats det extra behovet avser samt utförarens bedömning av hur lång tid 

det tillfälliga behovet kvarstår (maximala tiden är 14 dagar mellan klockan 07–22). 

Beslutar socialsekreterare något annat avseende tillfälligt utökade behov ska detta beslut 

följas.  

 

Det tillfälligt utökade behovet ska hos utföraren ha dokumenterats i SoL-

dokumentationen. I de fall dokumentation gällande tillfälligt utökad behov hos utföraren 

saknas, kan kommunen återkräva utbetald ersättning för det tillfälliga utökade behovet. 

Avgift för boendestöd 

Insatsen boendestöd är inte avgiftsbelagd.  

Ledsagning enligt SoL  

Ledsagning beviljas som en enskild insats. Insatsen ledsagning syftar till att möjliggöra 

för brukaren att ta sig till och från sysselsättning, läkarbesök etc. Insatsen kan t ex 

beviljas om brukaren har omfattande svårigheter att självständigt ta sig till t ex 

läkarbesök och riskerar att utebli från undersökning. Ledsagning innefattar inte 

personalens medverkan under ”aktiviteten” utan endast följe till och från ”aktiviteten”. I 

insatsen ledsagning ingår inte att utföra uppgifter som normalt omfattas av 

boendestödet. Ledsagning kan endast ske till fots eller med allmänna 

kommunikationsmedel. Om brukaren ej har några andra insatser från kommunen än 

ledsagning ska hemtjänsten vara utförare. 

 

Ledsagning beviljas för enstaka tillfällen eller med fast antal tillfällen per månad och 

kan ej sparas vid utebliven insats, t ex om brukaren inte vill ha insatsen.  

  

Begränsning 

 Insatsen ledsagning beviljas inte om den kan utföras med stöd av t.ex. chaufför 

(t ex vid färdtjänst eller sjukresa).  

 Insatsen beviljas inte om behoven kan tillgodoses t.ex. genom sociala nätverk, 

make/makas/sambos ansvar eller andra beviljade insatser. 

 Vid regelbunden och återkommande hjälp vid promenader i syfte att få en 

utevistelse, bryta isolering eller liknande hänvisas till insats inom ramen för 

boendestöd.  

 Ledsagartimmar kan inte sparas vid insats som ej utförts eller läggas ihop. 

Trygghetslarm 

Trygghetslarm är avsett att öka tryggheten för den som bor i eget boende. För att 

beviljas trygghetslarm ska brukaren ha en ökad fallrisk. Via trygghetslarmet får 

brukaren kontakt med larmcentralen som alltid är bemannad. Larmcentralen dirigerar 

personal från boendestöd dagtid och nattpatrullen nattetid som kan ge hjälp och stöd vid 

behov.  För trygghetslarm betalas en larmavgift.  
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Hemtjänst natt 

Hemtjänst natt innebär att brukaren får hjälp nattetid. Det ska avse sådana insatser som 

inte kan vänta till dagtid, t ex hjälp med toalettbesök. Det kan också avse tillsyn nattetid 

t ex vid fallrisk. Beslutet ska vara tidsbegränsat.  

Matleverans/matabonnemang 

Innebär att färdiglagad måltid hemkörd till brukarens bostad. I Uddevalla kommun 

tillagas maten i Äsperöds centralkök och det är boendestödets utförare som står för 

utkörningen. För att beviljas matleverans ska brukaren sakna förmåga att tillaga egen 

varm mat eller att brukaren med stödinsatser inte kan öka sin förmåga att klara detta 

självständigt. Matleverans kan även beviljas när brukaren är i behov av avlastning 

avseende matlagning för att kunna fokusera på att öka sin självständighet inom andra 

livsområden, t ex struktur i hemmet. I denna situation ska beslutet vara tidsbegränsat. 

Den enskilde betalar ett fast pris per leverans.  

Varudistribution 

Varudistribution vilket innebär att brukaren får mat- och dagligvaror hemkörda en gång 

per vecka, lägsta beställningsvärde är 249 kronor per leverans. Insatsen beviljas genom 

att tid beviljas inom ramen för boendestöd som ger brukaren stöd vid beställningen.  

Matkort 

Matkort ger den enskilde möjlighet att äta på vård- och omsorgsboende till ett rabatterat 

pris. Information om vilka boenden som erbjuder detta lämnas vid utlämnade av 

matkortet. Matkort är inte biståndsbedömt, utan ska lämnas ut om den enskilde 

efterfrågar det.  

Kontaktperson 

Kontaktperson kan beviljas om den enskilde har ett begränsat socialt nätverk, riskerar 

isolering eller har behov av att bryta isolering. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet 

av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter. Syftet är främst att 

motivera den enskilde att delta i befintliga verksamheter så som mötesplatser, 

föreningsliv men även andra sociala sammanhang. Insatsen kan ges som ett komplement 

till boendestöd och innehåller då sådant som ej ingår i boendestödets uppdrag, t ex 

utföra fritidsaktivitet tillsammans, delta i en förening tillsammans, gå på bio, fika osv. 

En bedömning ska alltid göras om brukaren har ett nätverk eller om förmåga finns att 

göra saker/delta i aktiviteter på egen hand. Syftet med biståndet ska vara bland annat att 

stärka brukarens möjligheter att leva ett självständigt liv. Vid särskilda skäl kan insatsen 

beviljas som kompenserande stöd för att undvika försämring.  

 

När är det inte aktuellt med kontaktperson enligt SoL? 

- Svår psykiatrisk diagnos. När sjukdomsbilden är omfattande. Personen bedöms 

ha behov av boendestödets kompetens i bemötande och kompetens kring 

problematiken.  

- Vid behov av insats som inte handlar om social isolering, utan behovet är mer 

omfattande.  
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- Brukare med beslut om bostad med särskild service, undantag kan göras vid 

mycket särskilda skäl.  

 

Vid beslut om kontaktperson ska det finnas ett tydligt syfte och mål med insatsen. 

Beslut om kontaktperson ska vara tidsbegränsat, maximalt 6 månader. En riktlinje för 

omfattning av insatsen är kontakt/aktivitet ett tillfälle per vecka á 1,5 timme, eller mer 

sällan. Om brukaren har insats i form av boendestöd och insatsen kontaktperson är ett 

komplement till denna kan det vara ett skäl till att bevilja lägre frekvens av insatsen, t ex 

en kontakt/aktivitet per månad á 1,5 timme.  

Tandvårdskort 

Tandvårdsstöd för den enskilde kan innebära munhälsobedömning en gång/år och eller 

erhållande av nödvändig tandvård genom tandvårdsintyg (tidigare så kallat Grönt kort). 

Oftast har en person bådadera. Kommunen tillsammans med Västra Götalandsregionen 

ansvarar för att alla som berörs erbjuds en munhälsobedömning. Personen träffar en 

tandhygienist en gång per år. Det görs en enklare kontroll av munhälsan och om 

bedömningens utfall blir att något skall åtgärdas hjälper hon/han till med att kontakten 

med tandläkare så att nödvändig tandvård utförs. Munhälsobedömningen som är 

kostnadsfri ersätter inte regelbunden undersökning hos tandläkare. När tandhygienist 

kommer till patientens boende ska personal bistå tandhygienisten vid undersökningen.  

 

För att vara berättigad till ovanstående skall en individuell bedömning göras i varje 

enskilt fall. Personen ska ha problem med att sköta sin personliga hygien på olika sätt. 

Det handlar inte enbart om att personen inte kan sköta sin munhygien, utan en 

funktionsnedsättning kan bestå i att personen inte förstår att de skall sköta sina tänder 

eller/samt har ett stöd från anhörig eller annan för att klara sin vardag. 

 

Psykiatrisjuksköterskan är ansvarig för att utfärda tandvårdskortet för de patienter som 

tillhör socialpsykiatrin, inklusive psykiatriboende. Brukaren ska ha ett långvarigt och 

allvarligt psykiskt funktionshinder. För de brukare som ej har HSL-insatser ansvarar 

socialsekreteraren för att utfärda tandvårdskort. Intyget är ingen SoL-insats och ska inte 

utredas eller registreras i Procapita/Lifecarejournalen.  

Medicinska behov och bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

kan utföras som egenvård.  

Egenvård definition 

Egenvård innebär att ”jag” som patient går till min läkare, får av läkaren ordinerat ett 

läkemedel som jag hämtar ut på apoteket. Fått instruktioner av läkaren hur, hur ofta, hur 

länge och varför läkemedlen ska tas. Som patient har jag förstått alla instruktioner och 

klarar att ta mina läkemedel själv. 

Vem gör bedömningen?  

Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård ska göras av 

den som ordinerat behandlingen. Bedömning ska göras av behandlande läkare 

tillsammans med patienten. Om sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut 
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ordinerar en behandling är det den legitimerade personalen tillsammans med patienten 

som gör bedömningen. När bedömningen görs i samband med vårdplanering vid in- och 

utskrivning av patienter i sluten vård ska den behandlande läkaren på sjukhuset göra 

egenvårdsbedömningen.  

 

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen som bedömer och fattar beslut om 

egenvård ska, i de fall personen inte själv kan ansvara för genomförandet av 

egenvården, planera vården tillsammans med involverade aktörer. Planeringen ska, då 

det inte är uppenbart obehövligt, göras i samråd med den enskilde, närstående, 

socialtjänsten, andra vårdgivare, vårdenheter, Försäkringskassan eller andra aktörer, till 

exempel skolan, som kan komma att beröras av egenvården. Då krävs ett 

egenvårdsbeslut enligt SOSFS 2009:6. Själva planeringen, bedömningen och 

uppföljningen av egenvården är en hälso- och sjukvårdsåtgärd och ska dokumenteras i 

patientens journal. Detta är ordinatörens ansvar. (Egenvårdsbeslut). Kan göras i 

samband med SIP eller vårdplanering. Då egenvården ska utföras av personal ska den 

legitimerade yrkesutövaren som gör egenvårdsbedömningen analysera personalens 

förutsättningar att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Detta ska göras i samråd med 

enhetschefen för verksamheten. 

Riskbedömning  

Bedöms patienten/närstående/förälder till barn under 18 år att kunna förstå och ta ansvar 

för att ordinationen utförs på ett säkert sätt, fattas beslut om egenvård.  

Information och instruktion om egenvård efter beslut  

Beslut om egenvård innebär att den som gör bedömningen (läkaren) avgör om utförandet av 

ordinationen kan göras på ett säkert sätt. Den hälso- och sjukvård som patienten utför själv 

eller med hjälp av någon annan, som inte är hälso- och sjukvårdspersonal, är egenvård och 

omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Då personen får hjälp med egenvården 

krävs ett egenvårdsbeslut av ordinatören. 

Bedömningen av egenvård ska följas upp 

Hälso- och sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning av egenvårdsbeslut räknas 

som hälso- och sjukvård och omfattas av gällande lagstiftning och författningar. Patienten 

eller någon i patientens närhet ansvarar för att informera den som fattat egenvårdbeslutet 

när förändringar sker som gör att beslut kan behöva omprövas. 

Personals ansvar - egenvårdsbeslut 

Att stödja eller att utföra egenvård enligt egenvårdsbeslut.  

Att kontakta läkare (eller annan legitimerad personal som ordinerat) vid förändringar 

som påverkar egenvårdsbeslutet enligt anvisningar på beslutsblankett.  

 

Att kontakta verksamhetspedagog/enhetschef eller socialsekreterare vid övriga problem 

med utförande av egenvårdsinsatser. 
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Läkemedelsövertag 

Då beslut fattats av ordinerande läkare (eller annan legitimerad personal) tillsammans 

med patient att ett läkemedelövertag bör ske, skriver läkaren en remiss till kommunens 

sjuksköterska. Sjuksköterskan i kommunen kan helt eller delvis ta över 

läkemedelshanteringen. Om det ska vara helt eller delvis läkemedelsövertag gås igenom 

med patient av sjuksköterskan (om inte läkare gjort) med hjälp av 

bedömningsinstrumentet SMA så att en god och säker läkemedelshantering kan ske.  

Sjuksköterskans rutin: 

 Bedömningsinstrument SMA kan användas (Safe Medication Assessment) 

 Beslut skriftligt (från läkare) – tydligt framgå om delvis eller helt övertag 

 Ansvarig sjuksköterska upprättar hälsoplan och dokumenterar i patientens 

omvårdnadsjournal 

 Patientens delaktighet dokumenteras i patientens journal 

 
Vid helt övertag av läkemedelshanteringen har sjuksköterskan i kommunen fullständigt 

ansvar för att patienten får rätt läkemedel i rätt tid och på rätt sätt. Att hämta läkemedel 

på apotek är däremot ingen sjuksköterskeuppgift.  

 

Läkemedel ska vara inlåsta i ett läkemedelsskåp som endast personal har tillgång till. 

Den ansvariga sjuksköterskan kan delegera administreringen och överlämnandet (att 

personal ger patienten läkemedlet) av läkemedlet till patienten. Vid helt 

läkemedelsövertag ska personal se att patienten sväljer sina mediciner. Innan läkemedel 

ges till patient ska personalen förvissa sig om att rätt läkemedel ges genom att läsa på 

läkemedelslistan. Signering sker på därför avsedd signeringslista. 

Bostad med särskild service för personer med psykisk 

funktionsnedsättning 
En bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett 

heldygnsboende enligt SoL 5 kap 7 §. Bostäder med särskild service enligt SoL ska 

erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterska. Det finns två former av 

bostad med särskild service; gruppbostad och servicebostad.  

 

En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av tillsyn och omvårdnad, 

att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. Gruppbostaden består av ett 

mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. En fast 

personalgrupp täcker de boendes hela stödbehov kopplade till boendet. I gruppbostad 

betalar den enskilde vård- och kostavgift samt hyra. 

 

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service 

och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter den enskildes behov 

och ligger oftast i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska erbjudas tillgång till 

personal såväl dag som nattetid. I servicebostad betalar den enskilde vårdavgift samt 

hyra.  

 



  32 (34) 

 2021-04-01 Dnr:   

 

 

Inom förvaltningen finns även korttidsplatser och utredningsplatser samt 

utslussningsboende med boendestöd.  

Bedömningskriterier för att beviljas bostad med särskild service  

För att beviljas bistånd i form av bostad med särskild service ska den som söker ha ett 

så stort tillsyns- och stödbehov att denne ej längre klarar av att bo kvar i sitt hem trots 

stöd från kommunen. Brukaren ska till följd av sin psykiska funktionsnedsättning ha så 

stora svårigheter att klara vardagliga funktioner att insatser i form av boendestöd, larm, 

mat- och varudistribution inte är tillräckligt för att brukaren ska klara eget boende 

självständigt och fungera i vardagen, dvs. insatser i hemmet ska ha prövats i första hand. 

Ett beslut om bostad med särskild service ska vara tidsbegränsat till maximalt ett år vid 

nya alternativt förlängda beslut, undantag kan göras i samråd med enhetschef för 

brukare med konstaterat permanenta behov. Finns osäkerhet kring insatsen ska kortare 

biståndsbeslut fattas. Beslutet ska villkoras genom beslutsformuleringen. 

 

Bostad med särskild service ska ges som insats så länge som insatsen är ändamålsenlig, 

dvs. så länge som brukaren är beredd att ta emot det vardagsstöd som ges. Brukaren ska 

vara aktiv i den meningen att han/hon låter sig påverkas av motivationsinsatser och 

träningsinsatser i syfte att öka funktionsförmågan inom olika livsområden för att om 

möjligt leva ett självständigare liv. I de fall brukaren inte tar emot det stöd som ges 

inom ramen för insatsen och motivationsinsatser inte leder till förändring ska 

övervägande göras om insatsen ska omprövas.  

 

När beslut om att brukarens behov bäst kan tillgodoses genom bostad med särskild 

service diskuteras ärendet i boendegruppen utifrån underlag från socialsekreteraren. 

Därefter fattas beslut av enhetschefen om vilket boende som bäst motsvarar behovet. I 

första hand ska alltid möjligheten till att erbjuda bostad med särskild service inom 

Uddevalla kommuns egna resurser prövas. Endast om plats inte kan erbjudas i 

Uddevalla eller om det finns starka skäl för att bo någon annanstans kan plats köpas 

utanför kommunen i bostad med särskild service eller på HVB. Köpta platser/hem för 

vård eller boende (HVB) är avsett att vara ett boende under en begränsad tid och kan 

beviljas när ett boende inom kommunens egna resurser inte kan tillgodose behovet, t ex 

pga. omfattande problematik eller när ett beslut ej kan verkställas. 

Delegationsnivå för beslut om köp av plats är AU/SN. Alla beslut om köpt plats ska 

vara tidsbegränsade till maximalt sex månader. 

 

Inom förvaltningen finns vid behov tillgång till korttidsplats samt akutboende där 

brukaren med stöd av boendestöd kan bo under tiden en utredning genomförs för att 

bedöma behov och förmågor hos brukaren. Det kan i vissa fall vara motiverat att bevilja 

brukaren bostad med särskild service i syfte att öka den enskildes förmågor och 

självständighet för att på sikt kunna flytta åter till ett eget boende. 

 

Vid inflyttning i bostad med särskild service enligt SoL ska alltid ett ställningstagande 

göras till om en SIP ska upprättas för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda 

från socialtjänsten och sjukvården. Gällande rutiner för SIP ska följas. Psykiatrisk 

behandling i boendet ska tillgodoses och bekostas av sjukvården. 
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Avgränsning 

Bostadslöshet, bostadsbrist eller skulder som hindrar att den enskilde får en lägenhet är 

ej ett kriterium för att beviljas bostad med särskild service.  

 

En person som är beviljad boende inom socialpsykiatrin som till följd av att denne blivit 

äldre, den psykiska ohälsan klingat av och till följd av normalt åldrande får ökad 

somatisk problematik, demensproblematik eller på grund av sjukdom kan vara i behov 

av förändrade insatser. Om vårdbehovet inte längre kan tillgodoses utan ökad 

bemanning inom bostad med särskild service ska enhetschefen på boendet kontakta 

biståndshandläggare på Biståndsenhet SoL för prövning om den enskilde ska flytta till 

ett vård- och omsorgsboende.  

 

Detta gäller såväl personer med insatser i hemmet som personer som bor inom särskilda 

boendeformer. I Uddevalla är Lyktans servicebostäder samt bostad med särskild service 

enligt SoL (Psykiatriboenden) undantagna från kvarboendeprincipen. Detta innebär att 

personer i dessa boenden som blir äldre och eller får förändrade behov kan ansöka om 

vård- och omsorgsboende, utan att principen om kvarboende ska beaktas.  

 

Det ökade behovet ska inte vara kortvarigt. Den enskilde ska själv alltid göra sin 

ansökan om vård- och omsorgsboende. I Uddevalla är bostad med särskild service enligt 

SoL (Psykiatriboenden) undantaget från kvarboendeprincipen. Detta innebär att 

personer i dessa boenden som blir äldre och eller får förändrade behov kan ansöka om 

vård- och omsorgsboende, utan att principen om kvarboende ska beaktas. Vid flyttning 

mellan olika boendeformer krävs samverkan mellan utförarna för att det ska bli bra för 

brukaren.  

Utslussningsboende 

Målgruppen är personer som flyttar ut från bostad med särskild service enligt SoL, kan 

vara från såväl egenregi som köpt plats. Syftet kan t ex vara att den enskilde ska visa att 

den klarar ett mer självständigt boende med stöd av boendestöd inför ansökan om RKL-

lägenhet eller pga. att behov av tillgång till dygnetruntomsorg i boendet inte längre 

finns. Bedömning om en person ska erbjudas utslussningsboende avgörs av sektionens 

boendegrupp.  

Korttidsplats 

Korttidsplats är en tillfällig insats som kan beviljas i väntan på återflytt till eget boende 

efter slutenvård eller till bostad med särskild service enligt SoL. En korttidsplats kan 

även vara ett alternativ till akutboende under en utredningstid för att bedöma den 

enskildes förmågor i vardagen och behov av t ex dygnetruntomsorg. Bedömning av 

behov av korttidsplats ska göras restriktivt och endast beviljas då andra 

möjligheter/insatser är uttömda, t ex utökat boendestöd, hjälpmedel mm. Beslut om 

korttidsplats ska var tidsbegränsade, maximalt en månad. Insatsen ska ha en tydlig 

genomförandeplan avseende vad som ska genomföras under boendetiden och vad som 

ska uppnås med insatsen. Insatsen kräver tät uppföljning.  
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En korttidsplats är möblerad och den enskilde har eget rum med dusch och toalett. 

 

För korttidsplats betalar den enskilde vårdavgift och kostavgift för den tid som boendet 

avser. Avgiftshandläggarna ansvarar för beslut och fakturering av kostnaden. 

Socialsekreteraren ansvarar för att meddela avgiftshandläggare att beslut fattats om 

korttidsplats.  

Sysselsättning inom socialpsykiatrin 
När det gäller sysselsättning fattas inga biståndsbeslut, dvs. rätten till sysselsättning är 

inte biståndsbedömd och därmed öppen för alla som tillhör målgruppen för 

socialpsykiatrin. När en brukare har behov av sysselsättning grundas detta på dennes 

önskemål, förutsättningar och kontakter i övrigt, i förhållande till möjligheten till plats. 

Ansvarig chef för verksamheten är den som tar ställning till om plats ska erbjudas. Den 

som vill göra en intresseanmälan om sysselsättning ska vända sig direkt till aktuell 

verksamhet. Kommunen erbjuder två olika verksamheter med daglig sysselsättning där 

brukaren får tillgång till stöd och handledning i rehabiliterande syfte. 

Bokcafét 

- erbjuder sysselsättning med aktiviteter och sysslor som till exempel bakning, 

försäljning, köksarbete, utlåning av böcker samt friskvård. 

Allaktivitetshuset Hasselbacken 

- erbjuder en mängd olika aktiviteter som måleri, textil, lera, samt studiecirklar om olika 

intresseområden. Här kan man även delta i olika former av friskvård, allt från lugna 

promenader till innebandy och träning på gym. 
 

 

Rutinägare Handläggare 

Sektionen för vuxen och funktionshinder, 
Biståndsenhet SoL, LSS och LVM 
 

Lisa Svanberg, processtödjare  

Beslutad av Beslutad, datum 

Socialnämnden Antagna av socialnämnden 2014-06-17 
Antagna av socialnämnden 2021-xx-xx 

 
Uppföljning av rutin Reviderad och uppdaterad, datum 

Vartannat år och revideras vid behov.  
Ansvarig; Enhetschef och processtödjare 
gemensamt 
 

2021-04-01 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2021-04-01 Dnr SN 2021/00046 

  

 

Handläggare 

Marion Vaern 

Avdelningschef 

Telefon 0522-69 70 30 
 

 

Remiss gällande medborgarförslag om att använda Gula 

villan på Emaus till daglig verksamhet 

Sammanfattning 

Linda Berisha har inkommit med medborgarförslag om att Gula Villan ska användas till 

daglig verksamhet inom LSS. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 

samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till socialnämnden. 

 

Gula villan, som är belägen på Emausområdet, ägs av kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutade i april 2017 bland annat att villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

undervisningsform, att renoveringen ska motsvara socialtjänstens lokalprogram och att 

kommunstyrelsen ska ha det övergripande samordningsansvaret under byggtiden. 

 

Vuxenutbildningen har påbörjat renoveringsarbetet. Då den genomförs i 

undervisningsform kommer renoveringen att ta ytterligare ett antal år.  

 

Planen är sedan att socialtjänsten ska kunna driva verksamhet i villan och däribland är 

kafé som en verksamhet inom LSS en möjlighet som har studerats. Andra kommunala 

verksamheter efter behov och möjlighet kan också inrymmas.  

 

Då det är lång tid tills dess att lokalerna kan tas i anspråk är bedömningen att det är för 

tidigt att starta en mer detaljerad utredning om verksamhetsinnehållet.     

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-01. 

Medborgarförslag inkommet 2020-12-10. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-10 § 35 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att överlämna ovan redogörelse som svar på remissen. 

 

 

 

Roger Granat Marion Vaern 

Socialchef Avdelningschef 
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Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2021-02-10 

§ 35 Dnr KS 2020/00780 

Medborgarförslag från Linda Berisha om att använda gula villan 
på Emaus till daglig verksamhet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 
socialnämnden. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2021-02-15 
Elving Andersson (C), Louise Asenfors (S) och J anno Uusitalo (MP) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 
Sebastian Johansson 

Skickat 2021-02-16 
F örslagsställaren 
Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se> 
Skickat: den 10 december 2020 09:20 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 

Medborgarförslagets ärende: 
Emaus 

Ditt medborgarförslag: 
Ett nytt daglig verksamhet på emaus för fler personer som har inföktionnedsättningar och som inte 
kan jobba med den vanliga verksamheten som finns nu Vi vill starta en egen daglig värksamhet som 
inte finns i uddeva Ila där vi kan bästämma själva och som kan passa till personer som har mycket mer 
svår sjukdomar 

(Gula villan på emaus) 

Dagens datum: 
20201210 

Namn: 
Linda Berisha 

Skicka med en bilaga 
brev tillkomunenom emaus .pdf 

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 



hej 

Vi är några stycken personer som vill klaga på saker som inte 
är okej. Vi vill hårdna en daglig verksamhet på den gula villan 
som ligger på emaus. Vi är så trötta på att andra ska bestämma 
vad vi ska göra på vårat jobb därför vill vi hårdna något nytt 
där vi kan ha mycket mer trevligt med kollegor. Vår förslag är 
att vi ska ha lite jobbrelaterat uppgifter som får oss att må bra. 
Vi är flera tjejer som försöker hitta på något som inte finns i 
den vanliga dagliga verksamheten tex djur och natur. Vi vill 
bestämma själva vad vi vill göra i vår verksamhet. Vi vill ha ett 
ställe där man kan trivas. Vi vill ha ett lätt varierat jobb med 
ingen stress. vi har inte fått göra någonting i vårt liv tex sova 
över. Hårdna disco fixa så man kan ha konserter och uppträda 
för andra människor. Jag och mina tjejer vill ha någonting som 
finns med skog mark och djur att göra. och jobba med hästar 
Vi vill hårdna så konstnärer kan komma till oss för lära ut oss 
och ha utställningar och massa annat. Vi vill ha mycke 
trevligare där man kan ha en trevlig bemötande på vår 
verksamhet. vi vill gärna faksa och vara först på kön med att få 
gula villan på emaus. Vi vill ha en arbetsplats där man kan 
trivas på ett trevligt bemötande och att man känner att man vill 
gå till jobbet. Vi vill ha mellan 09:00 till 15:00 i 5 arbetsdagar. Vi 
vill också ha vår egen personal som vi mår bra av och som vi 
gillar. Jag och mina tjejer vill att de är vi som bestämmer vad 
som ska hända i gula villan med vår egna planering. Vi vill ha 
kommunal ledning, de vi vill ändra på är att de ska hända 
något nytt hela tiden de ska inte vara samma sak utan vi väljer 
själva vad vi vill göra på vår arbetsdag. Vi är några tjejer som 
har svårt att hitta på något på den vanliga dagliga 
verksamheten med tanke på att vi har svåra sjukdomar och 
diagnoser som vi inte kan styra över. Jag och mina vänner vill 
inte ha en verksamhet som är monotont utan vi vill ha ett ställe 
där vi kan trivas och må bra. Vi vill ha föredöme på vår 



verksamhet. Vi är fler som vill ha stimulans i gula villan. Vi vill 
dessutom bestämma egen inredning som vi tycker om. Vi vill 
också välja vår egna personal som ska vara med oss så att vi 
kan känna en bra trygghet. Min och tjejernas tanke är att de 
ska vara ett nytt koncept med olika saker som andra 
verksamheter inte har. Vi vill ha fritids på kvällarna vi vill 
hårdna nattklubbar. Vi vill fixa något som vi tjejer saknar och vi 
vill se till att vår önskan uppfylls med aktiviteter. Vi vill ha egna 
tiranden som är traditionella som vi kan fira med massa andra 
personer som vi känner. Vår tanke är att vi köper mat och lagar 
själva med varandra. jag har tröttnat på att man har så lite mat 
som man kan äta på den vanliga dagliga verksamheten. Vi vill 
jobba själva men vi vill också ha personal som stöd. Jag och 
mina vänner vill uppfylla de som vi saknar som kan göras på 
kvällarna. Vi vill att ni ska ta upp de på kommunhuset som 
medborgarförslag och ändra så att det blir en ny verksamhet, 
som gör att vi kan må bra och inte jobba mer en vad vi kan. De 
ska vara lätt för oss att jobba Att man tar det lugnt och i sin 
egen takt. Vi är så trötta på att ni beter oss som att vi inte kan 
något ni tror att dagliga verksamheten som finns nu är bra för 
oss, men så är det inte. Ni tror att ni kan hitta på något som vi 
kan orka med men de vi vill är att vi har gula villan och ingen 
annan verksamhet utan vårt egna för de kommer vi att må bra 
av. Jag och mina vänner mår inte bra på den vanliga 
verksamheten. Vi har försökt att hitta på något som passar 
men inget är för oss tjejer. jag och mina vänner har fått nog att 
ni inte tar oss på allvar på alla personer som har 
i nfokton nedsätn i ng. 



De ska vara skoj och inte jobbigheter 

De ska vara roligt så man inte vill gå hem 

Variation vi vill inte att någon annan bestämmer 

Vi vill välja rätt personal som vi älskar 

kök kooperativt under kommunal ledning 

Bästämma inredning 

Det ska hända något nytt hela tiden och inte samma saker inte 
monotont 

Mycke stimulans 

Vi är trötta att på att vi ska må dåligt och andra ska bestämma 

vi bästäm mer själva 

Medborjarförslag 

Vi vill välja personal 

Vi vill styra själva och ingen annan vem som ska jobba med 
oss 

Vi vill ha ett nytt koncept 

Vi vill ha fritids 

Vi är flera personer 



Sova över 

Ardna fester 

Ha utställningar 

Vi vill ha något nytt som inte finns i hela Sverige 

Föredöm me 



Vi vill välja själva vår skerna 
Hur den ska vara 

Vi väljer mat 

Vi vill inte ha samma mat hela tiden 

De ska vara roligt 

Vi ska ha möten själva utan personal 

vi vill planera själva 

Vi lagar mat själva 
Vi köpperoch lagar 

Vi hjälps åt men personal är som stöd 

Vi vill ha aktiviteter på kvällarna tex disco , gym 

Ha spel kvällar 

Sjunga för besökarna 
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1(2) 
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Handläggare 

Marion Vaern 

Avdelningschef 

Telefon 0522-60 70 30 
 

 

Remiss gällande medborgarförslag om att använda Gula 

villan på Emaus till personer inom LSS 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att Gula Villan ska användas till verksamhet 

inom LSS. Kommunfullmäktige har överlåtit åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i 

ärendet efter remiss till socialnämnden. 

 

Gula villan, som är belägen på Emausområdet, ägs av kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutade i april 2017 bland annat att villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

undervisningsform, att renoveringen ska motsvara socialtjänstens lokalprogram och att 

kommunstyrelsen ska ha det övergripande samordningsansvaret under byggtiden. 

 

Vuxenutbildningen har påbörjat renoveringsarbetet. Då den genomförs i 

undervisningsform kommer renoveringen att ta ytterligare ett antal år.  

 

Planen är sedan att socialtjänsten ska kunna driva verksamhet i villan och däribland är 

kafé som en verksamhet inom LSS en möjlighet som har studerats. Andra kommunala 

verksamheter efter behov och möjlighet kan också inrymmas.  

 

Då det är lång tid tills dess att lokalerna kan tas i anspråk är bedömningen att det är för 

tidigt att starta en mer detaljerad utredning om verksamhetsinnehållet.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Medborgarförslag inkommet 2020-10-06 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-14 § 244 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att överlämna ovan redogörelse som svar på remissen. 

 

 

 

 

 

Roger Granat Marion Vaern 

Socialchef Avdelningschef 
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Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

2020-10-14 UDDEVALLA KOMMUN 

§ 244 Dnr KS 2020/00625 

Medborgarförslag om att använda gula villan på Emaus till 
personer inom LSS 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgarförslaget överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

2020 -10- 2 6 
Socia ltjänsten 

~(i l bä ekskon t oret 

Stefan Skoglund (S): att medborgarförslaget ska remitteras till socialnämnden inför 
beslut i samhällsbyggnadsnämnden 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på presidiets förslag med Stefan Skoglunds (S) 
tilläggsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till 
socialnämnden. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2020-10-19 
Elving Andersson (C), Monica Bang Lindberg (L), David Höglund Velasquez (V) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-19 
Sebastian Johansson 

Skickat 2020-10-21 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
F örslagsställaren 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



-----Ursprungligt meddelande-----
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se> 
skickat: den 6 oktober 2020 19:18 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 

Medborgarförslagets ärende: 
Gula villan Emaus 

Ditt medborgarförslag: 
Vad är tanken att Gula villan på Emaus ska användas till? Jag hade ett förslag redan 2013 om att 
Östra bo yrkes kunde ha den som ett renoveringsprojekt vilket jag tror är i det närmaste klart .... tack 
för det. Men sen då? Mitt förslag var också att personer som tillhör LSS skulle få möjlighet att få 
arbeta i mindre grupper med handledare om två, tre st. tex. cafeverksamhet i huset, en städpatrull, 
en friskvårdsgrupp, en djurvårdsgrupp, en fixargrupp som sopar, lagar staket m. m. Denna 
personkrets som faktiskt finns har också önskemål om att få känna sig behövd, accepterad, 
respekterad och integrerad i samhället, kan vi då integrera dessa fantastiska människor med barn 
som liksom dessa personer inte har några fördomar. Låt oss ge dessa fantastiska människor 
möjligheten att få känna sig behövda och respektera deras önskan om att få arbeta på offentliga 
arbetsplatser i Uddevalla. 

Dagens datum: 
20201006 

Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 



Sammanställning för synpunkter för mars 2021

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Verksamhet Avdelningschef Inkom/ Antal
man/kvinna Avslutad 2021
2021MC17149 Klagomål gällande munskydd Avd social omsorg Sektionen hemtjänst Marion Vaern 2021‐03‐02 7.
kvinna som skräpar i miljön 2021‐03‐03
2021/56 Klagomål via IVO gällande besök p Avd individ‐och Sektionen barn‐och unga Maria Kullander 2021‐03‐02 8.
man familjerätten familjeomsorg
2021/66 Klagomål gällande Avd social omsorg Sektionen socialpsykiatri Marion Vaern 2021‐03‐18 9.
Anonym gruppboende
2021/68 Klagomål gällande Avd social omsorg Sektionen socialpsykiatri Marion Vaern 2021‐03‐23 10.
anonym gruppboende
2021/69 Klagomål gällande Avd social omsorg Sektionen  Marion Vaern 2021‐03‐26 11.

gruppboende
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Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegeringsordning 2021 

Sammanfattning 

Följande beslut enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut enligt alkohollagen 2021-04-12. 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2021-04-12. 

 Förteckning över beslut av enhetschef 2021-04-12. 

 Förteckning över beslut av 1:e socialsekreterare 2021-04-12. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2021-03-25 och 2021-04-07. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna.  

 

 

 

 
 



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 

 

2021-04-12 
  

 1 (1) 

 

Sida 1 av 1 
 

 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2021-04-21 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

03-2021-

00005 

Hafsten Resort AB, 

Hafsten 120, 451 96 

Uddevalla, 

med 

organisationsnumm

er 556105-6390. 

att bevilja Hafsten Resort AB 

cateringtillstånd 

2021-03-22 Pernilla 

Gilvad 

Tillstånds-

handläggare 

7:8 

      

      

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2021-04-14 Dnr SN 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

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

 

Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 2021 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 81 Utvärdering av nämndernas 

internkontrollplaner 2020, SN 2020/266. 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 88 Reviderad fördelning år 2021 av 

statsbidraget för nyanländas etablering. 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 87 Hemställan om Idéburet Offentligt 

partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Café Svea, SN 2021/15. 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 78 Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018-2022, SN 2020/287. 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 79 Justering av kommunbidrag 2021. 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 77 Samverkan för barns- och ungas 

hälsa, SN 2020/280. 

 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020, SN 2021/83. 

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-31 § 82 Nämndernas internkontrollplaner 

2021, SN 2020/267. 

 Kultur och fritidsnämndens protokoll 2021-03-03 § 45 Konstnärlig gestaltning 

Störtloppsgatans särskilda boende, SN 278930 dok. 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10 § 44 Åtgärdande av 

förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 2019 samt revidering av miljöpolicyn, 

SN 278933 dok. 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10 § 42 Digital justering av protokoll i 

kommunens politiska organ, SN 278932 dok. 

 Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-10 § 41 Sammanställd budget för 

Uddevalla kommun 2021, SN 278931 dok. 

 Beslut från IVO om återkallelse av tillstånd för att bedriva verksamhet med 

personlig assistans, SN 278923 dok. 

 Beslut från IVO om återkallelse av tillstånd för att bedriva verksamhet med 

personlig assistans, SN 278897 dok. 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 



    

 

Socialnämndens ärendebalanslista april 2021 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2020-12-15 § 190 Stefan Skoglund (S) och Christina 

Nilsson (KD) efterfrågar berättelser från 

brukare samt digitala studiebesök i 

socialtjänstens verksamheter. 

 

Under våren 2021 

2021-03-17 § 54 Nämnden önskar information om social 

investering – Barn i riskzonen 

 

 

2021-03-17 § 54 Nämnden önskar information om 

avtalstrohet inom socialnämnden 
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