
 

 

 

 

Vad tycker du? 

Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta 

del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att 

förbättra verksamheten.  

 

Ansvarig för synpunkter på socialpsykiatrin är verksamhetens 

enhetschefer som nås på telefon 0522-69 76 98 om det gäller 

särskilda boenden eller telefon 0522-69 77 51 om det gäller 

boendestöd. 

 

Du kan även använda dig av vår blankett ”Säg vad du tycker” finns 

tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida 

www.uddevalla.se 
 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress: 

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 00 00 

 

www.uddevalla.se 

   

 

 
 

SOCIALPSYKIATRI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.uddevalla.se/


Inom kommunen finns olika former 

av stöd och service till dig som har 

en psykisk funktionsnedsättning som 

förorsakar dig betydande 

svårigheter i vardagen. 
 

 

   

Bra att veta 
 
Personligt ombud  
Personligt ombud finns för dig som har psykiskt funktions-

nedsättning och behöver någon person som är brobyggare mellan 

olika huvudmän. Personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt.  

 

Vill du komma i kontakt med ett ombud ringer du telefon   

0522-107 05 eller 0522-124 45. 

 

 

LOV – lag om valfrihetssystem 
Alla som är beviljade boendestöd kan välja vilken utförare som skall 

komma hem och hjälpa till. Denna valfrihet kallar vi för ett 

valfrihetssystem inom boendestöd.  

 

Om du beviljas boendestöd ska din socialsekreterare ge dig 

information om vilka utförare du kan välja mellan. Om du inte väljer 

någon utförare blir det Uddevalla kommuns boendestöd som kommer 

hem till dig. 

 

 

 

 

                          

SoL 
Enligt socialtjänstlagen, SoL, ska kommunen verka för att 

människor med psykiska funktionsnedsättningar som möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i 

samhällets gemenskap och att leva som andra. 

 

Kommunen ska medverka till att den enskilde får en 

meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är 

anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 

 

Denna broschyr tar i huvudsak upp insatser enligt SoL 
 

LSS 
Vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få 

ytterligare stöd i sin dagliga livsföring genom lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

 

Detta förutsätter att en funktionsnedsättning som är varaktig 

och som förorsakar så betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen att behovet av stöd och service är omfattande. 

För ytterligare information kontakta Biståndsavdelningen, 

Junogatan 2, telefon 0522-69 60 00. 



 

 

Dokumentation 
Socialtjänsten har skyldighet att dokumentera all handläggning av 

ärenden som rör enskild person. Du har rätt att få ta del av det som 

dokumenterats i din personakt om det rör dig. 

 

Sekretess 
Alla som arbetar inom socialtjänsten, såväl anställda som politiker,  

har tystnadsplikt. 

 

Kostnad 
När du har boendestöd får du betala en avgift för detta.   

 

I bostad med särskild service betalar du en hyreskostnad för din 

bostad. Då betalar du även en vårdavgift och i de boenden mat ingår 

betalar du en kostavgift. 

 

Information om avgifter lämnas i broschyren ”Avgifter inom äldre-  

och handikappomsorgen”.  Information om avgifter finns även  

på Uddevalla kommuns hemsida; www.uddevalla.se/stodomsorg/ 

funktionsnedsattning/kommunalpsykiatri/avgifter.  

 

 

   

 

Att få hjälp i vardagen  

för att kunna leva ett självständigt liv 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VILKEN HJÄLP KAN DU FÅ INOM 

SOCIALPSYKIATRIN? 

 

Boendestöd 
Insatsen boendestöd är ett personligt utformat stöd i ditt eget hem eller 

i form av en mer utåtriktad social kontakt. Insatsens omfattning och 

inriktning kan därför variera utifrån vad det är du behöver hjälp med. 

 

Stödet ges av personal från den psykiatriskt specialiserade gruppen 

inom Strömstadsvägens boendestöd. 

 

Personalen har olika kompetens och erfarenhet. Samtliga har någon 

form av psykiatrisk utbildning samt andra specialutbildningar.  

 

Vid behov finns möjlighet till kontakt med psykiatrisjuksköterska. 

 

http://www.uddevalla.se/stodomsorg/%20funktionsnedsattning/kommunalpsykiatri/avgifter
http://www.uddevalla.se/stodomsorg/%20funktionsnedsattning/kommunalpsykiatri/avgifter


 

Sysselsättning 
När det gäller sysselsättning fattas inga formella beslut. Om du har 

behov av sysselsättning grundas detta på dina önskemål, 

förutsättningar och kontakter i övrigt, i förhållande till möjligheten 

till plats. Ansvarig chef för verksamheten är den som tar ställning till 

detta. Vill du göra en intresse-anmälan om sysselsättning kan du 

vända dig direkt till Bokcafét eller Hasselbacken. Du när dem via 

kommunens växel på telefon 0522 – 69 60 00.  

 

Kommunen erbjuder två olika verksamheter med daglig 

sysselsättning. Här får du 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 du även delta i olika 

former av friskvård, allt från lugna promenader till innebandy och 

träning på gym. 
 

Bostad med särskild service 
En bostad med särskild service är en stödjande och rehabiliterande 

boendeform som beviljas när din psykiska funktionsnedsättning ger 

dig så stora svårigheter i din vardag att du inte längre klarar ett eget 

boende med stöd av till exempel boendestödet.  

 

Kommunen har olika former av boende. Inriktningen i boendet 

varierar från ett mer långvarigt boende med mycket personal till ett 

mer självständigt boende.  

 

   

Ansöka om insatser 
För att bli beviljad bostad med särskild service eller boendestöd krävs 

ett beslut från socialtjänsten.  

 

För att få ett beslut om en insats behöver du göra en ansökan. Detta 

kan du göra själv eller med hjälp av ett ombud. En ansökan kan göras 

muntligt eller skriftligt till någon av socialsekreterarna på Sektionen 

för socialpsykiatri, Kilbäcksgatan 26, telefon 0522-69 67 00. 

 

När du ansökt om en insats gör socialsekreteraren en utredning om din 

situation och dina behov.  För att kunna göra detta behöver 

socialsekreteraren träffa dig.  

 

Hur du överklagar 
Om du inte får den hjälp du ansökt om får du ett skriftligt meddelande 

om detta. Du får då också information om hur du skall göra för att 

överklaga beslutet. Socialsekreteraren som handlagt din ansökan har 

skyldighet att hjälpa dig att överklaga beslutet.  

 

 

 

 

 

                          

 
 


