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Sammanträde Socialnämnden  
  
Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl 08:30 onsdagen den 15 april 2020  
  
Ordförande Ann-Charlott Gustafsson 
  
Sekreterare Anna-Lena Lundin 

 

 

 

Föredragningslista  Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 

I tur att justera: Stefan Skoglund (S) alternativt Margareta Wendel (S) 

Beräknad tid: onsdag 22 april 2020, kl 16:00 

 

2.  Information från förvaltningen  

3.  Överenskommelse om intraprenad inom socialtjänsten för grupp-

bostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembergatan och 

Torggatan  

Dnr SN 2020/00085  

 

4.  Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop samt 

Äsperödsköket 

Dnr SN 2020/00083  

 

5.  Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund (S) om 

att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening 

Dnr SN 2019/00276  

 

6.  Uppföljning av socialnämndens servicedeklarationer 

Dnr SN 2019/00260  
 

7.  Subventionerad hyra 

Dnr SN 2020/00084  
 

8.  Socialnämndens månadsmått 2020 

Dnr SN 2020/00005  
 

9.  Anmälan av insänt remissvar till Västkom om förslag till Revidering av 

riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP, för kommuner i Västra 

Götaland 

Dnr SN 2020/00051  
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Föredragningslista  Föredragande 

10.  Anmälan av insänt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

gällande vård- och omsorgsboende 

Dnr SN 2019/00144  

 

11.  Anmälan av insänt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 

gällande vård- och omsorgsboende 

Dnr SN 2018/00257  

 

12.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning 

2020 

Dnr SN 2020/00004  

 

13.  Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Dnr SN 2020/00003  
 

14.  Information från ordföranden 

Dnr SN 273207  
 

15.  Socialnämndens ärendebalanslista 2020 

Dnr SN 2020/00002 

 

 

 

INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA  

 

 

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

 

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

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Överenskommelse om intraprenad inom socialtjänsten för 

gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, 

Decembergatan och Torggatan 

Sammanfattning 

Socialnämnden har sedan maj 2017 en överenskommelse om intraprenad för 

gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, Decembergatan och Torggatan. 

Intraprenaden avser 24 gruppboendeplatser. Syftet med intraprenaden är att öka 

delaktighet, inflytande och ansvarstagande hos medarbetare.  

 

En ny överenskommelse för intraprenaden är framtagen, då befintlig överenskommelse 

löper ut den 30 april 2020. Den nya överenskommelsen avser 3 år.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-07 

Överenskommelse för intraprenad inom socialtjänsten      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna överenskommelsen för intraprenad för gruppbostäderna Agnebergsgatan, 

Aprilvägen, Decembervägen och Torggatan gällande tidsperioden 2020-05-01 till och 

med 2023-04-30.   

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Marion Vaern, Avdelningschef, Avdelningen för social omsorg 

Anders Paulin, Sektionschef, Avdelningen för social omsorg 

Åsa Backman, Enhetschef Intraprenad, Avdelningen för social omsorg 
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Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Överenskommelse om intraprenad inom 

socialtjänsten för gruppbostäderna Agnebergsgatan, 

Aprilvägen, Decembergatan och Torggatan 

Parter i överenskommelsen 

Socialtjänsten i Uddevalla kommun, nedan kallat förvaltningen, samt 

enheten innehållande gruppbostäderna Agnesbergsvägen, Aprilvägen, 

Decembervägen och Torggatan, nedan kallad intraprenaden. 

Allmänt 

Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet 

inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. 

 

Intraprenaden är inte i juridisk mening någon självständig enhet, vilket 

innebär att ansvar för ekonomi, personal mm ytterst är kommunens. 

Intraprenaden har ett ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till 

förvaltningens verksamhet samt möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då 

uppdraget tecknas som en flerårig överenskommelse. 

Handlingars inbördes förhållande 

Parternas åtaganden regleras av: 

1. Denna överenskommelse 

2. Skriftliga ändringar och tillägg som parterna är överens om. 

Organisation 

Intraprenaden leds av en enhetschef som är anställd inom avdelningen 

Social omsorg. Enhetschefen som beslutar med stöd av de befogenheter som 

lämnats i denna överenskommelse, 

- Är skyldig att hålla sig informerad om de lagar, avtal, regler och kommunala 

beslut som gäller enheten. 

- Undertecknar själv de överenskommelser och skrivelser som rör besluten. 

Tid som överenskommelsen gäller 

Denna överenskommelse gäller i 3 år, från och med 1 maj 2020 till och med 

30 april 2023. 

 

Förvaltningen och intraprenaden ska senast sex månader innan tiden för 

överenskommelsens utgång träffas för att diskutera om överenskommelsen 
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ska förlängas med ytterligare en period om 3 år. Socialnämnden fattar beslut 

om en förlängning. 

 

Om intraprenaden ska avbrytas på initiativ av förvaltningen, ska 

socialnämnden fatta detta beslut. 

Ändring och upphörande av överenskommelse 

Intraprenaden kan via närmast överordnad chef till förvaltningschef begära 

att överenskommelsen om intraprenad ska upphävas. 

 

Förvaltningen kan upphäva överenskommelsen om intraprenaden inte kan 

eller inte har fullgjort sina åtaganden. 

 

Förvaltningschef fattar beslut om ändringar, upphörande och informerar 

socialnämnden om det fattade beslutet. 

 

Överenskommelsen och dess villkor kan komma att förändras över tid till 

följd av politiska beslut. 

Åtagande – kvalitet och utförande 

Intraprenaden åtar sig att utföra och utveckla verksamheten utifrån för 

verksamheten gällande lagstiftning, förordningar, föreskrifter, Uddevalla 

kommuns riktlinjer, socialnämndens mål, riktlinjer och uppdrag samt 

uppdrag från närmast överordnad chef. 

 

Åtagandet avser 24 gruppboendeplatser. 

Samverkan 

Parterna är skyldiga att samverka för att nå goda resultat i verksamheten. 

Uddevalla kommuns samverkansavtal gäller. 

Ekonomi 

Intraprenaden ska precis som alla verksamheter inom förvaltningen följa 

kommunens ekonomistyrningsprinciper, dessa är ramverket för 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska styrning av 

kommunens verksamheter. Syftet med ekonomistyrningsprinciperna är att 

nå kommunens övergripande mål för ekonomi och verksamhet. God 

ekonomisk hushållning är en given utgångspunkt i den ekonomiska 

förvaltningen.  

 

Den ekonomiska förvaltningen styrs dessutom av riktlinjer och policys som 



 

 
 

 
 3 (5) 

2020-04-07 

 

 

 

      

     

    

  

beslutas av kommunfullmäktige, regler beslutade av kommunstyrelsen samt 

anvisningar från kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

 

Budget 

Intraprenaden tilldelas resurser utifrån fastställd resursfördelning. 

Resursfördelningssystemet kommer att arbetas om under våren 2020. 

Budgeten fastställs vid varje kalenderårs början. Under året sker justering 

för löneökningar. Socialnämnden har möjlighet att förändra tilldelad 

ekonomisk ram under pågående kalenderår. 

 

Investeringar 

Intraprenaden äskar medel från förvaltningen för investeringar, i samråd 

med berörd avdelningschef. 

 

Stöd i ekonomifrågor 

Intraprenaden ska få samma stöd av förvaltningen som motsvarande 

verksamheter. 

 

Policy och riktlinjer 

Intraprenaden skall följa kommunens policydokument och riktlinjer kring 

ekonomistyrning. 

 

Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning av intraprenaden sker på samma sätt som för 

förvaltningens egna verksamheter. Intraprenaden ska i delårsbokslut och 

årsbokslut redovisa resultatet och göra en analys av utfallet jämfört med 

åtagandet. 

 

Ekonomisk uppföljning sker via controllerrapporter, delårsbokslut och 

årsbokslut. 

 

Överskott/underskott 

Redovisar intraprenaden ett överskott jämfört med budget, disponeras 

överskottet under resterande tid som överenskommelsen som gäller. Det ska 

redovisas till socialnämnden hur överskottet avses användas. 

 

Redovisar intraprenaden ett underskott jämfört med budget, ska man senast i 

februari månad redovisa en åtgärdsplan till socialnämnden som visar hur en 

ekonomisk balans ska uppnås under den kvarvarande tiden som 

överenskommelsen gäller. 
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Avsteg från upphandlingsregler 

Intraprenaden får göra avsteg från kommunens upphandlings- och 

inköpsregler när det gäller inköp av förbrukningsvaror samt färdiglagade 

måltider för verksamheten. 

 

Intraprenaden ska redovisa till förvaltningen de inköp som intraprenaden 

gjort som är avsteg från gällande ramavtal. Redovisning skall göras i 

samband med delårs- och årsbokslut. 

Avgifter 

Intraprenaden har att följa de regler och beslut som gäller för Uddevalla 

kommun. 

Personal 

Medarbetare som startar en intraprenad behåller sin anställning i 

kommunen. De anställningsvillkor och anställningsförhållande som gäller i 

Uddevalla Kommun fortsätter att gälla för intraprenaden. Intraprenaden ska 

ta emot praktikanter på samma villkor som sker inom förvaltningen. 

 

En verksamhetspedagog skall finnas på intraprenaden. 

 

Den person som delegerats rätten att fatta beslut i personalfrågor enligt 

nedan, ansvarar för att kommunens riktlinjer och avtal följs. 

Delegationen av personalfrågor ska avse: 

- Beslut om anställning av personal 

- Beslut om lönesättning av personal 

- Arbetsmiljöansvar 

- Rehabiliteringsansvar 

- Samverkan i de frågor där intraprenaden har beslutsrätt 

 

Stöd i personalfrågor 

Intraprenaden ska av förvaltningen (HR) få samma stöd i personalfrågor och 

på samma villkor som motsvarande verksamheter får. 

 

Policy och riktlinjer 

Intraprenaden ska följa kommunens och socialstyrelsens policydokument 

och riktlinjer kring arbetsrättsliga frågor. 

 

Kollektivavtal 

För intraprenaden tillämpas de centrala och lokala kollektivavtal som 

kommunen omfattas av. 
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Anställning, omplacering och uppsägning 

Lagen om anställningsskydd ska tillämpas inom intraprenaden på samma 

sätt som inom övrig verksamhet inom förvaltningen. 

 

Arbetsmiljö och rehabilitering 

Intraprenaden har ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. De 

riktlinjer som finns för arbetsanpassning och rehabilitering ska tillämpas av 

intraprenaden. Intraprenaden omfattas av förvaltningen/kommunens avtal 

med företagshälsovården. 

 

Lönesättning 

Intraprenaden ska följa kommunens lönepolicy och lönestruktur. 

Lönesättning av personal skall ske utifrån kommunens centrala anvisningar. 

Lönenivåer utanför yrkesgruppens lönespann ska vara föremål för samråd 

med kommunens HR-avdelning innan de beslutas. Intraprenaden får inte 

rekrytera personal från förvaltningens övriga verksamheter genom att 

erbjuda högre lön. 

 

Samverkan Medbestämmandelagen 

Intraprenaden omfattas av kommunens avtal om samverkan. 

 

Tvister 

Tvisteförhandlingar gällande personalfrågor hanteras av kommunens HR-

avdelning. Tvist angående tolkning eller tillämpning av överenskommelsen 

ska ytterst avgöras av socialnämnden. 

 

Kompetensutveckling 

Intraprenaden ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling. 

Vidareutbildning som erbjuds centralt i kommunen eller av förvaltningen 

ska vara tillgänglig för intraprenaden. 

 

 

 

Uddevalla 2020- 

 

 

 

 

Roger Granat    Åsa Backman 

Socialchef    Enhetschef Intraprenad 

Socialtjänsten Uddevalla kommun  Avdelning för social omsorg 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr SN 2020/00083  

Information om utvärdering av Uddevalla kommuns samarbets-
partners Coop samt Äsperödsköket 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningens måltids-

service har genomfört en utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop 

och Äsperödsköket. En enkät har delats ut till brukare som beställer matkassar och eller 

matlådor. Socialnämnden kommer att få information om utvärderingen vid sammanträ-

det i april.   

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

  

att lägga informationen till handlingarna.   
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop 

samt Äsperödsköket 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens måltidsservice har genomfört en utvärdering av 

Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop och Äsperödsköket. En enkät har delats ut 

till brukare som beställer matkassar och eller matlådor. Utvärderingen uppvisar 

generellt en positiv bild av tjänsten kring matkassar och matlådor.       

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-24 

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartner Coop 

Utvärdering av matleveranser från Äsperödsköket      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens måltidsservice har genomfört en utvärdering av 

Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop samt Äsperödsköket. Undersökningen 

genomfördes mellan den 27 januari och 21 februari genom en fysisk enkät som delades 

ut av chaufförer inom mat- och varudistributionen till de brukare som inom perioden 

hade gjort beställningar av matlådor eller matkassar. Totalt delades cirka 280 enkäter ut. 

Alla brukare fick samma enkät, oavsett om de nyttjar matdistributionen (matlådor) och 

eller varudistributionen (matkassar).  

 

Under mars låg snittköpet av matkassar hos Coop på ungefär 480 kr per matkasse och 

cirka 150 beställningar gjordes per vecka. Det är betydligt fler som har insatserna 

”biståndsbedömda” än som nyttjar tjänsterna genom att beställa matlådor eller 

matkassar. Därför är det svårt att få ett rättvisande svarsfrekvens eftersom alla inte är 

aktiva beställare. Under februari hade omkring 566 personer ”insatsen” matlådor 

beviljad samt cirka 491 personer ”insatsen” varor och tjänster beviljad. 

 

Resultaten av genomförd utvärdering framgår av sammanställningarna. Antal svarande 

kring matkassarna var 76 brukare och antal svarande kring matlådorna var 90 brukare.  

Matkassar beställs via Coop. Generellt uppvisar svaren kring matkassarna en positiv 

bild kring sortiment, pris, helhetsbedömningen av Coops som leverantör, kvaliteten 
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beställning-leverans samt ersättningsvaror. Flera kommentarer finns kring vad brukarna 

anser om den beloppsgräns som finns uppsatt för beställning av matkasse. 

 

Matlådor tillhandahålls via Äsperödsköket. Generellt uppvisar svaren kring matlådorna 

en positiv bild kring portionsstorleken, matportionernas kvalitet, utbudet av 

matportioner och beställningen. Utvärderingen fångar också förbättringsområden. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning 

 



Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartner Coop 
Frågeöversikt Rev ' Zo'2D- o~- z.r;-
Sida l 

l Finns det varor du önskar/behöver i Coop sortiment? Flervalsfråga 

2 Anser du att Varorna från Coop är prisvärda? Flervalsfråga 

3 Ur ett helhetsperspektiv hur upplever du Coop som leverantör av dag l Text - Ett fält 

4 Anser du att de produkter du beställ t är det som levereras? Flervalsfråga 

5 l de fall där du får en ersättningsvara är den då fullgod? Flervalsfråga 

6 Vad anser du om att det finns en gräns på att du måste handla för min Text- Ettfält 



Finns det varor du önskar/behöver i Coop sortiment? 

Alla 

Ja, alltid 15 19.74% 

Ja, för det mesta 52 68.42% 

Ibland 6 7.89% 

Oftast inte l 1.32% 

Nej 2 2.63% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 1.99 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Anser du att Varorna från Coop är prisvärda? 

Alla 

11 14.47% 

för det mesta 47 61.84% 

14 18.42% 

l 1.32% 

3 3.95% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 2.18 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Ur ett helhetsperspektiv hur upplever du Coop som leverantö 

Alla 

862 ok 
870 får ibland fel varor och får ofta svaret "det är slut" 
872 mycket bra. 
884 positivt. 
892 bra 
895 bra 
897 saknar reklamblad över sortimentet ex. kampanjer 
900 för kort datum på färskvaror 
903 bra 
904 svårt eftersom sortimentet är annorlunda 
907 bra 
919 det är fina varor. inget att klaga på 
924 har blivit bättre 
930 får varor ibland som går ut snart, tex mjölk och grädde 
935 bra 
937 Den som plockar varor, tar ganska ofta fel. 
938 ok 
939 ok 
942 bra 
943 bra 
944 bra 
945 går hyfsilt bril 
947 är ibland fel varor 
952 varför finns inte fisk och chark 
956 okej 
958 jag får det jag behöver 
965 bra 
966 mycket bra 
972 bra 
978 bra 
979 bra 
982 bra om man läser beställningen noggrant 
983 oftast ok, men man levererar ibland fel varor som dock vid kontakt rättar till sig 
988 bra 
991 fungerar bra, får hjälp av hemtjänst 
994 okej 
999 mycket bra 

1002 BRA 
1004 det är fina varor 
1019 inte helt positivt 
1022 jätte bra med klarna där man enkelt kan betala och se vad man köpt 
1025 prisvärt 
1028 okej, frukten är undermålig 
1029 bra 
1032 det är ofta och mycket felleveranser. för kort datum 
1116 bra varor 
1117 mycket bra 
1120 jag få ej det jag beställer, tex grillat 



1138 bra 
1140 helt ok 
1143 dyra 
1187 flera gånger har det hänt att jag fått fel vara. tex makaroner istället för havregryn.lbland 

saknas varor helt. varor jag inte ens beställt kan komma 
1189 ofta finns inte mjölk då skickar dem tex laktosfri eller längre hållbarhet men det är inte 

samma sak för mig 



Anser du att de produkter du beställt är det som 
levereras? 

Alla 

Ja, alltid 26 34.21% 

Ja, för det mesta 37 48.68% 

Ibland 9 11.84% 

Oftast inte l 1.32% 

Nej 3 3.95% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 1.92 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



l de fall där du får en ersättningsvara är den då fullgod? 

Alla 

Ja, alltid 26 34.21% 

Ja, för det mesta 29 38.16% 

Ibland 10 13.16% 

Oftast inte s 6.58% 

Nej 6 7.89% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 2.16 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Vad anser du om att det finns en gräns på att du måste hand l< 

Alla 

862 lite högt 
864 Jag köper varor varannan vecka och då kommer jag upp i rätt summa. 
870 tycker det är fel då jag inte behöver varje vecka så mycket. det är svårt att veta vad 

varorna kostar 
878 det är ok 
884 ok 
888 det blir väldigt dyrt för en ensam pansionär. 
892 påverkas ej 
893 mycket stressande, ta bort gränsen omedelbart. Max en gräns på 100 kr. U-A kommun 

skulle redan från början ha förhandlat fram detta så jag hoppas ni gör det nu, dem flesta 
har middagsmat från Äsperöd och då är det mycket pengar att betala mer än 1000kr/ 
månad . Skapar osäkerhet att inte veta om man beställt tillräckligt eller inte. man riskerar 
att bli utan varor 

897 inga större svårigheter att nå gränsen 
900 handlar bara varannan vecka får slänga ibland pga kort datum 
903 inte alls 
904 väldigt svårt eftersom priserna är mycket högre 
919 brukar hoppa över en vecka 
927 inte alls 
930 det är problem, köper varor som man inte behöver alls för att komma upp i summan. 
932 inga promblem 
935 utmärkt 
938 hade önskat att det inte fanns någon gräns 
939 det är dåligt, en person hushåll, jag gillar inte tvånget att handla för 250 eller mer 
942 ingenting 
943 inte alls 
947 inte alls 
955 hoppar över någon vecka 
956 krånligt med hållbarhet då jag inte kan beställa varje vecka 
960 svårt att veta om man når 250kr 
966 svårt att veta gränsen 
972 bra 
979 dåligt 
983 gränsen bör justeras till 200kr 
988 inte alls 
991 inget alls 
994 tveksamt 

1002 INGET 
1004 hoppar över en vecka 
1016 mycket nagativt med beloppgräns bättre med antal varor 
1019 mycket negativt 
1022 inte alls 
1023 hur kan ni hitta på något så dumt 
1028 passar mig bra 
1031 dåligt, når inte upp upp till summa varje vecka 
1032 tycker det är fel då jag inte behöver myckt varor varje vecka . 
1116 inte bra, beställer inte så mycket 
1117 inga problem 



1120 inte bra 
1138 ok 
1140 ok 
1141 bra 
1143 dåligt, får ofta beställa varor jag inte har något behov av.ersättningsvaror är ofta något 

jag ej behöver 
1187 BEDRÖVLIGT! jag behöver varor varje vecka, men inte så mycket. 
1189 det blir krångligare och jag beställer ihop med min syster för att komma upp i summa 

.ibland får jag beställa saker jag egentligen inte behöver 



matportion 
Frågeöversikt 
Sida 1 

l Hur upplever du att storleken på portionerna är? 
2 Hur upplever du att kvaliteten på matportionerna är? 
3 Hur upplever du att utbudet av matportioner är? 
4 Upplever du att du får det du beställt? 
5 Upplever du att något annat saknas eller kan förbättras? 

Flervalsfråga 

Flervalsfråga 

Flervalsfråga 

Flervalsfråga 

Text - Ett fält 

5tJ ) 1o1o / ~3 



Hur upplever du att storleken på portionerna är? 

Alla 

För stora 6 6.67% 

Precis lagom 78 86.67% 

Något små 6 6.67% 

Väldigt små o 0.00% 

Totalt antal 90 

Medelvärde 2.00 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Hur upplever du att kvaliteten på matportionerna är? 

Alla 

Väldigt bra 13 14.44% 

Överlag bra 46 51.11% 

Okej 30 33.33% 

Överlaget dåligt l 1.11% 

Väldigt låg o 0.00% 

Totalt antal 90 

Medelvärde 2.21 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Hur upplever du att utbudet av matportioner är? 

Alla 

För många matportioner att välja mellan 

Precis lagom många att välja mellan 

För få matportioner att välja mellan 

Totalt antal 

Medelvärde 

Medianvärde 

Typvärde 

2 2.25% 

82 92.13% 

s 5.62% 

89 

2.03 

2.00 

2.00 



Upplever du att du får det du beställt? 
T. ex saknas tillbehör eller att fel rätt har skickats 

Alla 

Det fattas aldrig saker 41 46.59% 

Det fattas sällan saker 28 31.82% 

Det fattas saker vid enstaka leveranser 16 18.18% 

Det fattas saker vid varje leverans 3 3.41% 

Totalt antal 87 

Medelvärde 1.78 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 1.00 



Upplever du att något annat saknas eller kan förbättras? 

Alla 

869 potatisen skulle kunna förbättras. 
871 Matportion gärna fler vegetariska 
875 det fungerar bra 
882 potatisen dålig.önskar mer grönsaker men inte så sönderkokta. 
894 inget saknas 
896 allt bra 
898 1,vid leveransen av bruna bönor och fläsk är fläsket aldrig tillräcligt stekt.2,ta av skorna 

inomhus när maan levererar maten 3,ställ in matportionerna i kylskåpet.4,1everar på 
utsatt datum 

901 Önskar oftare brytbönor och morötter 
905 maten är dåligt kryddat 
920 fläsk kunna vara utbytbart med knaper knaperstekt bacon soppportioner lite för små, 

saknar potatisen raggmunk, hade gärna haft fler tillbehör att välja mellan, även coscos 
eller bulgur 

921 nej, det fungerar bra 
922 tomater,sallad gurka 
926 de små kokta potatisarna har ofta ett fastfryst lager som gör att de vill rulla i väg när man 

äter 
936 nej jag tycker allt är bra 
940 jag är nöjd 
959 jag skulle vara tacksam om leveransen kunde komma lite senare på förmiddagen så 

hemtjänsten kan ta emot dem. vill oxå att det ställs in i kylen 
961 man måste ligga en vecka före beställning. svårt att veta vad man behöver. 
962 önskar mer strömming 
963 möjlighet till sallad, tomat gurka 
964 gör vanlig husmanskost 
967 grönsakerna, tex ärtor har ibland en skarp smak då får jag slänga dem.kokt potatis blir 

inte god, oftast hårda med ett tjock skal 
970 gärna råris, mer vegetrikt allternativ. 
975 nej 
981 fisken 
997 mer lingon 
998 nej 

1005 nej 
1008 att det går att beställa efterrätt varje dag 
1010 det kokta morötterna är sega och oaptitliga vore bättre med råa morötter samma med 

broccoli. Råkostsallad ibland, när det ingår stuvad spenat behövs det inte någon annan 
grönsak 

1012 mer grönsaker mindre potatis 
1013 potatismos utan klumpar 
1014 mer grönsaker mindre potatis 
1018 saknas grönsaker näringsviktiga 
1024 dåligt kokta morötter och broccoli 
1027 potatisen är dålig/ seg 
1030 saknar fler vegetariksa rätter 
1139 det vore bra om man kunde beställa via nätet, tex uddevalla.se eller epost 
1144 önskvärt att få leverans 2 ggr/vecka 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr SN 2019/00276  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund 
(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till 

Socialnämnden gällande; att upphandla partner för att utreda bildandet utav en 

kooperativ hyresrättsförening. 

  

Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.    

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-17 § 325 Motion från Stefan Skoglund 

(S) om att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening. 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening, ankomstdatum 2019-12-17.     

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

  

att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. 
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Handläggare 

Utvecklare Victoria Call 

Telefon 0522-69 79 63 
victoria.call@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Stefan Skoglund 

(S) om att utreda bildandet av en kooperativ 

hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Stefan Skoglund (S) till 

Socialnämnden gällande; Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en 

kooperativ hyresrättsförening. 

 

Socialnämnden är positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-04. 

Protokoll Kommunfullmäktige 2019-12-17. 

Motion från Stefan Skoglund 2019-12-17.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att som remissvar till kommunfullmäktige anse motionen besvarad genom att 

socialnämnden ställer sig positiv till alternativa boendeformer men anser inte att 

bostadsbildande ligger inom socialnämndens ansvarsområde. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Kooperativ hyresrätt är en blandform mellan hyresrätt och bostadsrätt. En kooperativ 

hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina 

medlemmar upplåta lägenheter med hyresrätt  

Syftet med kooperativ hyresrätt är i grunden att hyresgäster ska få ökat inflytande över 

sitt boende med större boendedemokrati och självförvaltning än vanlig hyresrätt.  

Genom ökad boendedemokrati menades det att möjligheten att anpassa boendet efter 

egna önskemål samt bidra till en större social gemenskap. Med större påverkan 

menades det att en effektivare förvaltning kunde bedrivas och att genom ett ökat 

engagemang och omsorg över boendet leder det till minskat slitage och lägre 

kostnader. Den skulle inte kräva lika mycket ekonomiska insatser som en bostadsrätt 

kräver.  
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Skillnaden blir förenklat att bostadsrättshavarens chans till vinst i en kooperativ 

hyresrätt ersätts av en chans till lägre boendekostnader på längre sikt. 

En kooperativ hyresrätt ska avse en lägenhet som hyresrättsföreningen antingen äger 

(ägandemodellen) eller hyr (hyresmodellen) av fastighetsägaren.  

I hyresmodellen blockhyr föreningen huset av en annan hyresvärd. Föreningen tar över 

vissa beslut och ansvarsfunktioner. Föreningen betalar hyra till hyresvärden som ska 

spegla bruksvärdet för lägenheterna. Föreningen tecknar även ett förvaltningsavtal med 

hyresvärden som reglerar vilka poster som föreningen ska ansvara för vad gäller skötsel, 

drift, underhåll och förvaltning. De poster som föreningen och hyresvärden avtalar ska 

sedan reduceras från det bruksvärde som lägenheterna skulle haft om posterna var 

inkluderade i hyran. Föreningen har skyldighet att betala hyra till hyresvärden, trots att 

lägenheter kan vara vakanta.  

 

I ägandemodellen äger föreningen huset. Större möjligheter till att anpassa 

boendevillkor och kostnader ges, medan det ställs högre krav på kompetensen hos 

styrelsen i föreningen vad gäller ekonomi o dyl. Här beräknas hyran för varje lägenhet 

utifrån föreningens ekonomi. 

 

Samtliga medlemmar erlägger en medlemsinsats och föreningen har även rätt att ta ut en 

upplåtelseinsats i samband med att föreningen upplåter en lägenhet. Om man lämnar 

föreningen får man tillbaka sina insatser. Insatsen är dock inte indexreglerad. 

Föreningen har möjlighet att dela upp medlemsinsatsen och upplåtelseinsatsen så att den 

inbjuder till bostadskö. 

En kooperativ hyresrätt har ingen fast koppling till medlemmens andel och 

nyttjanderätten. En kooperativ hyresrätt kan därför inte marknads utsättas, den kan inte 

säljas eller köpas. Någon säkerhet för ett banklån finns därmed inte.  

Besittningsskydd och bytesrätt gäller vid kooperativ hyresrätt, medan vissa rättigheter, 

såsom hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete inte gäller. Föreningen 

bestämmer hyran utan krav på förhandlingar och den enskilde hyresgästen kan inte 

begära att få hyran prövad.  

Finns det ingen förvärvare av bostaden kan återbetalning av medlemsinsatsen dröja, 

eftersom lagreglerna följer bestämmelserna i föreningslagen. 

En hyresrättsförenings syfte är att hyra ut till sina medlemmar, det krävs att de boende 

som nyttjar en bostad har skjutit till kapital för att kunna bli medlem med andra ord 

kooperativ hyresrätt förbehålls de som kan skjuta till kapital. 

 

 

 

 

Roger Granat Victoria Call 

Socialchef Utvecklare 
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§ 325 Dnr KS 2019/00911 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en 
kooperativ hyresrättsförening 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera motionen till socialnämnden och det kommunala rådet för äldre. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 

Justerat 2019-12-16 
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 
Sebastian Johansson 

Expedierat 2019-1 2-17 
Socialnämnden 
Kommunala rådet fOr äldre 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l 



UDDEVALLA KOMMUN 
5ocioltiönsten stadshuset 

Bostäder för äldre! 2019 -12- 1 7 

Andelen äldre med behov av anpassad bostad ökar. l Uddevalla finns ca 350 
trappuppgångar som saknar hiss och det räcker att man blir beroende utav en rullatar så 
kommer man inte ut. Många äldre bor också kvar i sitt hus som heller inte är anpassade. 
Det är kö till anpassade boenden. 

Kommunens äldreplan berör denna problematik och strategin är: 
• Ta fram prognoser för framtida planering av boenden, inriktning på boenden samt 

fördelning av olika boendeformer 
• Verka för att fler trygghetsboende tillskapas i kommunen 
• Omstrukturering av vissa befintliga vård-och omsorgsboende utifrån kommande 

behov 

Äldreplanen: https://docplayer.se/1839660-Aid replan-2015-2024-uddevalla-kommun
socialnamnden.html 

Socialnämnden har en planering för detta och samverkar med flera aktörer som ni kan 
läsa om i äldreplanen samt i denna länk: https://www.uddevalla.se/omsorg-och-
h j alp/fragor-och-svar -omsorg-och-h jalp/omsorg-och-h la l p/20 16-05-02 -vad-finns-det-for
olika-boendeformer -for -a Id re . html 

Före majoritetesskittet var socialnämnden långt framme med att upphandla en partner för 
att ta fram en kooperativ hyresrättsförening då det finns flaskhalsar inom egen 
lokalförsörjning samt att marknaden inte tillgodoser behovet utav attraktiva boende för alla 
äldre med behov. Om kommunen stiftar en sådan förening kan vi bättre få till anpassade 
bostäder för äldre utifrån behovet. Föreningen kan hantera/överta både befintlig bestånd 
samt skapa nyproduktion. Risken är annars att man får bistånd på fel nivå vilket varken är 
bra för kommunen eller den enskilde. Ett upphandlingsunderlag ifrån Nässjö kommun låg 
till grund för diskussionerna att få en partner så vi gemensamt kan utreda frågan. De som 
lämnar anbud och vill vara med och utveckla bostäder för äldre lämnar ofta ett så kallat 
noll kronors anbud och efter utredning kan kommunen ta ställning till om man vill gå vidare 
eller ej . 

Majoritetsskiftet i socialnämnden skedde vid årsskiftet och 3/1 skickade jag via E-post över 
frågan till nya ordförande Ann-Charlotte Gustavsson (UP) och vice Henrik Sundström (M) 
men har ännu inte fått något svar? 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att upphandla partner för att utreda bildandet utav en kooperativ hyresrättsförening enligt 
motionens intentioner. 

Stefan Skoglund (S) 
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-04-01 
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§ 17 Dnr SN 2019/00260  

Uppföljning av socialnämndens servicedeklarationer 

Sammanfattning 

Socialnämnden har 2019-12-17 § 198 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att följa 

upp servicedeklarationerna och återrapportera detta. 

  

Förvaltningen har genomfört uppföljning av samtliga med syftet att kunna ge förslag till 

om de ska vara kvar (revideras) eller avslutas. Av genomförd uppföljning framgår att 

verksamheterna bedömer att samtliga servicedeklarationer kan avslutas. Skälen är i 

huvudsak att löften som ges ingår som en självklar del i verksamheten.   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-23. 

Socialnämndens servicedeklarationer.   

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

  

att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

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

 

Uppföljning av socialnämndens servicedeklarationer 

Sammanfattning 

Socialnämnden har 2019-12-17 § 198 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att följa 

upp servicedeklarationerna och återrapportera detta. 

 

Förvaltningen har genomfört uppföljning av samtliga med syftet att kunna ge förslag till 

om de ska vara kvar (revideras) eller avslutas. Av genomförd uppföljning framgår att 

verksamheterna bedömer att samtliga servicedeklarationer kan avslutas. Skälen är i 

huvudsak att löften som ges ingår som en självklar del i verksamheten.    

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-23 

Socialnämndens servicedeklarationer     

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens uppföljning av socialnämndens 10 servicedeklarationer,  

 

att avsluta socialnämndens 10 servicedeklarationer, samt 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över och vid behov utveckla informationen om 

socialtjänstens utbud till både form och innehåll.   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp 

servicedeklarationerna och återrapportera detta. 

  

Socialnämnden har antagit 10 servicedeklarationer under åren 2012–2016. Antagna 

servicedeklarationer finns inom följande områden/verksamheter; särskilt boende, daglig 

verksamhet (LSS), korttidsplats (vård och omsorg), korttidsboende (LSS), gruppbostad 

(LSS), dagverksamhet, hemtjänst, försörjningsstöd, kompassen samt serveringstillstånd. 

 

Verksamheterna har följt upp servicedeklarationerna utifrån om 

socialnämnden/verksamheten kan garantera det som lovas, om servicedeklarationen 

fyller ett syfte, om den ska vara kvar eller avslutas samt om den behöver uppdateras. 

Nedan redovisas status på respektive servicedeklaration med bedömning. 

 

Särskilt boende (antagen 2014-05-21) – bedömningen är: 
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- att socialnämnden/verksamheten i huvudsak kan garantera det som lovas i 

servicedeklarationen. Delarna kring individuell planering, kontaktpersonal och 

hur och när stödet ska ges behöver revideras i servicedeklarationen.  

- att servicedeklarationerna inte längre fyller ett syfte och kan avslutas. Relevant 

och aktuell information om verksamheten ges bättre i annan form till 

medborgare, brukare och personal.  

 

Korttidsplats, vård och omsorg (2015-12-15) – bedömningen är: 

- att socialnämnden/verksamheten kan garantera det som lovas i 

servicedeklarationen. 

- att servicedeklarationen inte längre fyller ett syfte och kan avslutas. Det som 

garanteras är grundläggande stöd som alla kan förvänta sig som kommer till 

korttidsboende, exempelvis professionellt bemötande, kontaktpersonal, kunna 

larma på hjälp vid behov och att få en genomförandeplan upprättad. Framtagen 

informationsbroschyr, som delas ut till brukare och anhöriga, innehåller de delar 

som står i servicedeklarationen. 

 

Dagverksamhet (antagen 2014-05-19) – bedömningen är: 

- att socialnämnden/verksamheten inte kan garantera allt det som lovas i 

servicedeklarationen. Det gäller framförallt skrivningen om att 

”dagverksamheten tillvaratar dina intressen och ordnar aktiviteter utifrån dina 

önskemål”. Det är svårt att leva upp till löftet eftersom det är mellan 6–10 

brukare i dagverksamheten samtidigt. Den stora variationen bland brukarnas 

hälsa försvårar möjligheten att göra verksamheten individanpassad enligt löftet. 

Generellt är hälsan sämre hos brukarna, vilket också begränsar utflykter och 

underhållning.  

- Att servicedeklarationen inte längre fyller ett syfte och kan avslutas. 

Anledningen är att vissa delar som garanteras är självklara och ingår i det 

grundläggande stödet som ges exempelvis att personalen ska stötta och stimulera 

till meningsfulla aktiviteter, gemenskap och trygghet. Det pågår också ett 

förändringsarbete i verksamheten som kommer att påverka verksamhetens 

nuvarande form och innehåll, vilket dessutom då inte längre överensstämmer 

med befintlig servicedeklaration. 

 

Daglig verksamhet (antagen 2016-12-20), korttidsboende (LSS) (antagen 2014-11-

19) och gruppbostad (LSS) (antagen 2012-06-19) – bedömningen är: 

- att socialnämnden/verksamheten kan garantera det som lovas i 

servicedeklarationerna. Nivån i servicedeklarationerna är lagda så att 

verksamheten ska kunna uppnå den. 

- att servicedeklarationerna inte längre fyller ett syfte och kan avslutas. Relevant 

och aktuell information om verksamheterna ges bättre på hemsidan. 

Informationen på hemsidan bör då utvecklas så att det tydliggörs vad som ingår 

för att inte skapa fel förväntningar. I kombination med att informationen 
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utvecklas mer på hemsidan bör också en fördjupad och utvecklad information 

till brukare ges vid uppstart av insats.  

 

Hemtjänst (antagen 2014-12-16) – bedömningen är:  

- att socialnämnden/verksamheten kan garantera det som lovas i 

servicedeklarationen. 

- att servicedeklarationen inte längre fyller ett syfte och kan avslutas. Befintlig 

servicedeklaration behöver en innehållsmässig revidering. En beskrivning av hur 

hemtjänsten fungerar bör finnas men ges på annat sätt än i en servicedeklaration.  

 

Försörjningsstöd (antagen 2013-11-20) – bedömningen är: 

- att socialnämnden inte kan garantera det som lovas i servicedeklarationen 

eftersom verksamheten har flyttat från socialnämnden. 

- att servicedeklarationen inte längre fyller något syfte och kan avslutas av ovan 

anledning. Istället får ny ansvarig nämnd avgöra om den vill använda sig av 

denna form av servicegaranti. Mycket information om försörjningsstöd finns på 

hemsidan och det är dessutom en e-tjänst, där information på olika språk och 

film finnas att tillgå. 

 

Kompassen (antagen 2013-11-20) – bedömningen är: 

- att socialnämnden/verksamheten i huvudsak (väntetiden kan vara längre än vad 

som lovas) kan garantera det som lovas i servicedeklarationen. 

- att servicedeklarationen inte längre fyller ett syfte och kan avslutas. Samma 

information ges idag på hemsidan. Den är billigare och enklare att hålla 

uppdaterad.  

 

Serveringstillstånd (antagen 2015-12-15) – bedömningen är: 

- att socialnämnden/verksamheten kan garantera det som lovas i 

servicedeklarationen. 

- att servicedeklarationen inte längre fyller något syfte och kan avslutas. 

Verksamheten arbetar enligt förvaltningslagen och har riktlinjer som säkerställer 

arbetet. Efterfrågan på servicedeklarationen är obefintlig och verksamheten ser 

ingen nytta av att uppdatera den och ha den kvar.  

 

Slutsats 

Efter uppföljning av befintliga servicedeklarationer framgår att verksamheterna 

bedömer att samtliga servicedeklarationer kan avslutas. Skälen därtill är i huvudsak att 

löftena i servicedeklarationerna ingår som en självklar del i verksamheterna och ingår i 

det stöd som ges. Behovet av att tydliggöra förväntningar och vad verksamheterna 

erbjuder kvarstår men föreslås ges på andra sätt exempelvis via kommunens hemsida 

och i mötet med brukarna och inte genom servicedeklarationer. 
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Vi vill veta vad du tycker ... 

Har du synpnnkter på verksamheten inom särskilt boende i Uddevalla 
kommun? Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och 
synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. 

Använd gärna kommunens fårtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den 
finns tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på 
kommunens hemsida www.uddevalla.se/sagvaddutvcker 

Ansvarig för synpunkter är enhetschefen på boendet. Vill du kontakta 
oss kan du ringa 0522-69 60 00 eller skicka e-post till 
social t j ansten@uddevaU a. se 
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Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

Särskilt Boende 

Servicedeklaration antagen av 
socialnämnden 2014-05-21 



Vår service- din rättighet 
Uddevalla kommun har en vision:" Uddevalla- Hjärtat i Bohuslän 
Liv, lust och läge ger livskvalitet". 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda särskilt boende. För att 
du som är beviljad särskilt boende ska veta vad du har rätt att fårvänta 
dig har socialnämnden fastslagit en servicedeklaration som innefattar 
information och värdighetsgarantier. 

Servicedeklaration - Särskilt boende 
I Uddevalla kommun har vi som mål att personer med beviljade insatser 
ska ges fårutsättningar att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Vårt arbete utgår ifrån kommunens gemensamma värdegrund som 
bygger på begreppen Öppenhet, Respekt och Professionalitet. Särskilt 
boende ges som bistånd enligt socialtjänstlagen och det krävs ett beviljat 
bistånd får att flytta till ett sådant. I ett särskilt boende får du individuellt 
anpassad hjälp och stöd med det du har svårt att klara på egen hand. Det 
kan vara hjälp med klädsel, personlig hygien, hjälp vid måltider och 
aktiviteter. Du kan även få hjälp med serviceinsatser såsom tvätt och 
städ. Fönsterputs, hår- och fotvård är exempel på serviceinsatser som 
erbjuds mot avgift. 

Hälso- och sjukvård 
Hyresgäster på kommunens särskilda boenden ingår i den kommunala 
hemsjukvården. Du kommer att kunna ra hälso- och sjukvårdsinsatser av 
sjuksköterska dygnet runt om behov uppstår. På dagtid har du en av 
sjuksköterskorna som kommer vara din ansvariga sjuksköterska. 
Kommunen ansvarar även får rehabilitering och hjälpmedel som utförs 
om behov uppstår av arbetsterapeut och fysioterapeut (sjukgymnast). 

Kostnad 
Som hyresgäst på ett särskilt boende betalar du hyra får boendet, 
kostavgift samt en omvårdnadsavgift får hjälpen som fås. 

Vi garanterar att 
• du rar ett värdigt bemötande av personalen, med fokus på dig 

och dina behov. 

• du inom tre veckor från inflyttning erbjuds ett möte, en så kallad 
individuell planering, som är ett samtal mellan dig (och om du 
vill, även anhörig), enhetschef och den kontaktpersonal som 
ansvarar får att utföra den hjälp och det stöd som du behöver. Du 
f'ar information och möjlighet att ställa frågor. 

• du i samband med inflyttning rar en kontaktpersonal som 
fungerar som en länk mellan dig, ev anhörig och övrig personal. 
Kontaktpersonalen känner bäst till hur din hjälp och ditt stöd ska 
utföras. Du ska känna dig trygg med din kontaktpersonal och 
tillsammans planerar ni din tillvaro på boendet. Om det inte 
fungerar mellan dig och din kontaktpersonal har du möjlighet att 
byta. 

• du har rätt att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. För att 
säkerställa din rätt till inflytande upprättas en skriftlig 
överenskommelse mellan dig och din utfårare om hur din 
omsorg utformas, en så kallad genomfårandeplan. Den utgår ifrån 
dina förmågor, resurser och intressen. Genomfårandeplanen ska 
uppdateras vid fårändrat behov och/eller 2 gånger per år. 

• personal som arbetar på boendet bär namnskylt får att du ska 
känna dig trygg med vem som ger dig stöd och hjälp. 

Din anhörig/anhöriga är välkommen att besöka dig och vi ser den/dem 
som en viktig resurs. 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar 
vill vi att du talar om det får oss så att vi kan fårbättra eller utveckla vårt 
arbete. 



Vi vill veta vad du tycker ... 

Har du synpunkter på vår verksamhet korttidsplats inom vård och 
omsorg i Uddevalla kommun? 

Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. 
Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. 

Använd gärna kommunens förtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den 
finns tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på 
kommunens hemsida www.uddevalla.se/sagvaddutycker 

Vill du kontakta oss kan du ringa växeln 0522-69 60 00 och be att få tala 
med enhetschef för korttidsplats inom vård och omsorg eller skicka 
e-post till socialtjänsten@uddevalla.se 

Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www .uddevalla.se 

Korttidsplats 
vård och omsorg 

Servicedeklaration antagen av 
socialnämnden 2015-12-15 



Vår service- din rättighet 

Uddevalla kommun har en vision: " Uddevalla- Hjärtat i Bohuslän 
Liv, lust och läge ger livskvalitet". 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda korttidsplats inom vård 
och omsorg. För att du som är beviljad korttidsplats ska veta vad du har 
rätt att förvänta dig har socialnämnden fastslagit en servicedeklaration. 

Servicedeklaration - Korttidsplats 
I Uddevalla kommun har vi som mål att du som är beviljad någon insats 
inom vård och omsorg ska ges förutsättningar att leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. Vårt arbete utgår ifrån kommunens gemensamma 
värdegrund som bygger på begreppen Öppenhet, Respekt och 
Professionalitet. 

Korttidsplats ges som bistånd enligt socialtjänstlagen och det krävs ett 
beviljat beslut för att vistas på en sådan plats. En korttidsplats är till för 
dig som på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan vistas hemma. 
På korttidsplatsen får du individuellt anpassad hjälp och stöd med det du 
har svårt att klara på egen hand. Det kan vara hjälp med klädsel, hygien 
eller hjälp/stöttning vid måltider till exempel. 
En korttidsplats kan även vara aktuellt en kortare period för dig som 
vårdas av en anhörig i hemmet, så kallad avlastning/växelvård. 

Kostnad 
Vid korttidsvård betalar du en avgift för maten samt en 
omvårdnadsavgift för hjälpen du får. Ett så kallat förbehållsbelopp 
garanterar att du har ekonomiska medel kvar till övriga avgifter. 

Vi garanterar att 

• du får ett värdigt bemötande av personalen, med fokus på dig 
och dina behov. 

• det finns personal tillhands dygnet runt och du kan påkalla hjälp 
dygnets alla timmar via internt trygghetslarm. 

• du i samband med inflyttning får en kontaktpersonal som 
fungerar som en länk mellan dig, ev anhörig och övrig personal. 
Kontaktpersonalen känner bäst till hur din hjälp och ditt stöd ska 
utföras. Du ska känna dig trygg med din kontaktpersonal och 
tillsammans planerar ni din tillvaro på boendet. Om det inte 
fungerar mellan dig och din kontaktpersonal har du möjlighet att 
byta. 

• du har rätt att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges. För att 
säkerställa din rätt till inflytande upprättas en skriftlig 
överenskommelse mellan dig och personalen om hur din omsorg 
utformas, en så kallad genomförandeplan. Den utgår ifrån dina 
förmågor, resurser och intressen. Genomförandeplanen ska 
uppdateras vid förändrat behov. 

• personal som arbetar på boendet bär namnskylt för att du ska 
känna dig trygg med vem som ger dig stöd och hjälp. 

Din anhörig/anhöriga är välkommen att besöka dig när du vistas på 
korttidsplats och vi ser den/dem som en viktig resurs och stöd för dig. Vi 
kommer att tillfråga din/dina anhöriga om att följa med vid 
läkar/tandläkarbesök till exempel. 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar 

vill vi att du talar om det för oss så att vi kan förbättra eller utveckla vårt 
arbete. Se mer information på baksidan. 



Vi vill veta vad du tycker ... 

Har du synpunkter på dagverksamheten Myråsen eller Svalan i 
Uddevalla kommun? 

Berätta det for oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. 
Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. 

Ansvarig for synpunkter är enhetschef Margareta Olsson som nås på 
telefonnummer 0522-69 76 48. 

För att kontakta dagverksamheten kan du ringa 
Myråsen 0522-69 75 89 
Svalan 0522-69 80 26 

Vår besöksadress är Myråsvägen 6, 451 72 Uddevalla. Du kan också 
kontakta oss genom att skicka e-post till socialtjansten@uddevalla.se 

Använd gärna kommunens förtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den 
finns tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på 
kommunens hemsida www.uddevalla.se/sagvaddutvcker 

Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 00 00 

www .uddevalla.se 

Servicedeklaration för 
biståndsbedömd dagverksamhet 

Myråsen och Svalan 

Antagen av socialnämnden 2014-05-19 



Vår service- din rättighet 

Uddevalla kommun har en vision: 
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän! 

I Uddevalla kommun har vi som mål att personer med beviljade insatser 
ska ges förutsättningar att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Vårt arbete utgår ifrån kommunens gemensamma värdegrund som 
bygger på begreppen Öppenhet, Respekt och Professionalitet. 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom. För att du som är beviljad denna 
dagverksamhet ska veta vad du har rätt att förvänta dig har 
socialnämnden fastslagit en servicedeklaration som innefattar 
information och värdighetsgarantier. 

Servicedeklaration -
Biståndsbedömd dagverksamhet 

Myråsen och Svalan är dagverksamheter för personer med diagnos om 
demenssjukdom. För att delta i denna dagverksamhet krävs ett 
biståndsbeslut För att ansöka om dagverksamhet på Myråsen eller 
Svalan, ska du och/eller din anhörig vända dig till en 
biståndshandläggare. Om du får bifall på din ansökan garanteras du få 
erbjudande om en plats inom 3 månader. 
På Myråsen och Svalan arbetar personal som har särskild kunskap om 
demenssjukdomar och de har olika professioner, ex arbetsterapeut och 
aktivitetssamordnare. 

Kostnad och resor 

Att delta i dagverksamheten är kostnadsfritt, men du betalar för lunchen. 
Utflykter, underhållning, och i vissa fall material, tillhandahålls till 
självkostnadspris. Du som har beslut om färdtjänst kan efter prövning 
åka till reducerat pris till och från dagverksamheten. 

Vi garanterar dig som gäst att 

• du får ett värdigt bemötande av personalen, med fokus på dig 
och dina behov utifrån din dagsform 

• personalen ska stötta och stimulera dig till meningsfulla 
aktiviteter där det friska tränas och tas tillvara. 
Dagverksamheten tillvaratar dina intressen och ordnar aktiviteter 
utifrån dina önskemål 

• du får en "kontaktbok" som är en länk mellan hemmet och 
dagverksamheten; ett sätt att kommunicera mellan anhörig och 
personal på dagverksamheten för ökad kunskap och förståelse om 
vad som sker/ska ske 

• du ges förutsättningar till att få social gemenskap och känna 
trygghet genom de aktiviteter som sker både enskilt och i grupp 

• du har rätt att påverka på vilket sätt aktiviteterna ska ges. För att 
du ska få inflytande görs en skriftlig överenskommelse mellan 
dig och dagverksamheten, en så kallad genomförandeplan. Den 
utgår ifrån dina egna förmågor, resurser och intressen. 
Genomförandeplanen görs om vid förändrat behov och/eller 2 
gånger per år. 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar 

vill vi att du talar om det för oss så att vi kan förbättra eller utveckla vårt 
arbete. 



Vi vill veto vad du tycker ... 

Har du synpunkter på Socialtjänsten i Uddevalla kommun? 

Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. 
Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. 

Använd kommunens förtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den finns 
tillgänglig i alla våra verksamheter. Du kan också gå in och tycka till 
direkt på kommunens hemsida www.uddevaJla.se/tycktill 

Ansvarig för dina synpunkter är enhetschefför individ och familjestöd. 
Du kan också skicka dina synpunkter till ocialtjanstcn@uddcvalla. 

Vill du kontakta oss kan du ringa kommunens växel 0522-69 60 00. 

Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

Daglig verksamhet 
enligt LSS 

Servicedeklaration antagen av 
Socialnämnden 20 16-12-20 



Varserice - din rörighet 

Uddevalla kommun har en vision: "Uddevalla- Hjärtat i Bohuslän 
Liv, lust och läge ger livskvalitet" 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda daglig verksamhet 
enligt LSS (lagen om stöd och service till personer med vissa 
funktionsnedsättningar). För att du som har beslut om daglig verksamhet 
ska veta vad du har rätt att förvänta dig har Socialnämnden fastslagit en 
servicedeklaration. 

ServicedeKlaration 

Daglig verksamhet är till för dig som har en funktionsnedsättning, har 
rätt till insatser enligt LSS, är i yrkesverksam ålder och som inte har 
något arbete eller går i skola. 

Om du vill ansöka om daglig verksamhet lämnar du in din ansökan till 
en LSS-handläggare. 

v· garan"'"era. o-

• du så snart din ansökan beviljats blir kontaktad av personal från 
daglig verksamhet och inom tre månader får du en anpassad 
sysselsättning. 

• valet av daglig sysselsättning görs i dialog med dig. Vi tar hänsyn 
till dina förutsättningar, önskemål och behov. 

• du när du börjar i daglig verksamhet får en kontaktpersonal som 
är huvudansvarig för att du ska ha det bra. 

• det tillsammans med dig skrivs en genomfårandeplan inom en 
månad efter att du börjat i din dagliga verksamhet får att 
säkerställa att den sysselsättning du får är meningsfull. 

v· erbjLJdcr att 

• du ska känna dig trygg och välkommen på din dagliga 
verksamhet 

• dina arbetsuppgifter är utvecklande och känns meningsfulla 

• du får tillgång till personal som är kunnig och professionell 

• du får ett gott bemötande och kan vara med och påverka din 
arbetsdag 

• du får möjlighet att prova på nya arbetsuppgifter eller byta daglig 
verksamhet om du vill 

• du får arbeta enskilt eller i team utifrån dina önskemål och behov 

• du kan vara med i brukarrådet och hjälpa oss att utveckla 
verksamheten 

c 
. .. vill vi att du framför dina synpunkter. Dina upplevelser och synpunkter 
är viktiga i vårt utvecklingsarbete och vi vill alltid ha en dialog med dig. 



Vi vill veta vad du tycker ... 

Har du synpunkter på korttidsboende i Uddevalla kommun? 

Berätta det får oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. 

Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. 

Använd kommunens fårtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den finns 
tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens 
hemsida www.uddevalla.se. 

Ansvarig får medborgarsynpunkter är avdelningschef, avdelningen får 

stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Vill du kontakta 
oss ring 0522-69 60 00 eller skicka e-post socialtjansten@uddevalla.se 
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Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 00 00 

www.uddevalla.se 

Servicedeklaration 

Korttidsboende LSS 
Antagen av socialnämnden 2014-11-19 



Vår service -din rättighet 

Uddevalla kommun har en vision, "Liv, lust och läge- blir livskvalitet i 
Hjärtat av Bohuslän". 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att tillgodose behov av 
korttidsboende får barn och vuxna som omfattas av LSS, lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

För att du som kommuninvånare och brukare skall veta vilken grad av 
service du kan fårvänta dig, har socialnämnden i Uddevalla kommun 
fastslagit en servicedeklaration. 

Servicedeklaration 

Kommunens tillhandahåller korttidsboende enligt LSS till alla 
åldersgrupper. Två av kommunens tre verksamheter riktas särskilt till 
barn och ungdom. En av dessa verksamheter har särskilda resurser får 

unga med stora omvårdnadsbehov. 

Vistelsen på korttidsboendet innebär får dig dels miljöombyte och 
rekreation, dels tillfälle till relationer med andra. Dina anhöriga får 

samtidigt tillfälle till avlösning. 

För att kunna erbjudas plats krävs ett beslut om korttidsvistelse. Din 
LSS-handläggare hjälper dig med ansökan. Det kan vara en regelbunden 

kortare insats, till exempel varannan helg, en längre sammanhängande 
period under sommaren, eller en lösning vid akuta behov. Ibland önskar 
många samma tidsperiod vilket kan leda till att du ibland erbjuds annan 
tid än den du helst önskar. 

Vi garanterar: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

att du erbjuds möjlighet att besöka ett korttidsboende får 
information om vad verksamheten kan innebära får dig, vad du 
kan fårvänta dig, innan beslut fattas 

att du blir kontaktad och verkställigheten påbörjas inom en 
månad efter att beslut fattats 

att du får en individuellt anpassad inskolning i samråd med dina 
närmaste och att en genomfårandeplan upprättas 

att en särskilt kontaktpersonal har utsetts innan din fårsta 
korttidsvistelse 

att ge dig en trygg miljö med lämplig, kompetent personal som 
ger dig den hjälp och stöd du behöver 

att tydliggörande pedagogik är den arbetsmetod som präglar 
verksamheten 

Vi eftersträvar att 

• du skall tycka det är roligt att vara på korttidsboende 

• du skall mötas av känd personal 

• du skall känna att du kan lita på personalen 

• du skall känna dig delaktig och förstådd 

• hjälpmedel och aktiviteter anpassas efter dina behov 

• du får möjlighet till utomhusaktiviteter, friskvård 

• maten är god och hälsosam 

• du får samma rum vid varje tillfälle 

• du får träna på vardagsfårdigheter, att vara hemifrån 

• bra sammansatta grupper 



Vi eftersträvar att 
• du skall känna dig trygg och väl bemött 
• du skall kunna kommunicera och bli förstådd 
• du skall förstå/känna till förändringar i 

vardagen/ gruppbostaden 
• du skall känna att du är delaktig 
• ha en kontinuitet i personalgruppen 
• du som anhörig/god alltid skall dig välkommen att 

kontakta oss 

Vi vill veta vad du tycker. .. 
Har du synpunkter på gruppbostaden i Uddevalla kommun? 
Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och 
synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. 
Använd kommunens förtryckta blankett "Säg vad du tycker". 
Den finns tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den 
också på kommunens hemsida www.uddevalla.se. Ansvarig 
för medborgarsynpunkter är avdelningschefen för avdelning 
för särskild handikappomsorg. Vill du kontakta oss kan du 
ringa 0522-696000 eller skicka e-post till 
socialtj änsten@uddevalla. se 

SOCIALTJÄNSTEN 

451 81 Uddevalla l Telefan (vx) 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

Servicedeklaration 

GRUPPBOSTAD 

LSS 

Antagen av socialnämnden 2012-06-19 SOCIAL T JÄNSTEN 



Vår service- din rättighet 
Uddevalla kommun har en vision, "Liv, lust och läge- blir 
livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän". 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att tillgodose behov av 
bostad med särskild service för vuxna som omfattas av LSS 
(lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade 
personer). 

F ör att du som kommuninvånare och brukare skall veta vilken 
grad av service du som beviljats bostad i gruppbostad kan 
förvänta dig har socialnämnden i Uddevalla kommun fastslagit 
en servicedeklaration. 

Servicedeklaration 
Bostad i en gruppbostad kan man ansöka om när man har 
funktionsnedsättning som gör att man inte klarar ett eget 
boende men ändå önskar att skapa sig ett eget hem. 
Socialtjänstens avdelning för särskild handikappomsorg 
erbjuder bostad i gruppbostad med särskild service för vuxna 
till 150 personer som beviljats denna insats. 

Att bo i en fullvärdig bostad är en viktig förutsättning för att 
kunna leva ett självständigt liv. Ditt individuella behov och 
dina önskemål och förutsättningar fokuseras. Du erbjuds goda 
levnadsvillkor i gemenskap med andra. Du skall känna att du 
är trygg, blir bra bemött och att du är delaktig i det som gäller 
dig och din vardag i gruppbostaden. 
Anhöriga och gode män ses som en resurs och ges möjlighet 
till delaktighet på, med hänsyn tagen till dina önskemål, ett 
positivt sätt. 

Vi garanterar att 
• din LSS-handläggare kontaktar dig inom 14 dagar efter 

det att du anmält/ansökt ditt behov av gruppbostad 

• du får en kontaktpersonal så snart insatsen påbörjats och 
du får egen planerad tid, minst var 14.e dag, för någon 
av dig önskad särskild aktivitet med din kontaktpersonal 

• det tillsammans med dig skrivs en individuell 
genomförandeplan inom en månad från det att insatsen 
påbörjats och att planen sedan följs upp minst en gång 
per halvår 

• tydliggörande pedagogik är den arbetsmetod som 
präglar verksamheten 

• du får det stöd och den omvårdnad du behöver utifrån 
dina individuella behov och önskemål 

• du får möjlighet till gemenskap med andra 

• du får individuellt stöd i friskvårdsinsatser innefattande 
kost och fritidsaktiviteter 

• personalen har kunskap om din funktionsnedsättning 
och de konsekvenser denna innebär för dig 

• vår ordinarie personal får den kompetensutveckling som 
arbetet kräver 



Vi vill veta vad du tycker ... 

Har du synpunkter på hemtjänsten i Uddevalla kommun? 

Berätta det for oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. 
Det ger oss en chans att forbättra verksamheten. 

Använd kommunens förtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den finns 
tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens 
hemsida www. uddevall a. se/sagvaddutycker 

Ansvarig för medborgarsynpunkter är respektive enhetschef. 

Vill du kontakta oss kan du ringa 0522-69 60 00 eller skicka e-post till 
socialtj ansten@uddevalla.se 

Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

Hemtjänst 

Reviderad servicedeklaration antagen av 
socialnämnden 2014-12-16 



Vår service- din rättighet 

Uddevalla kommun har en vision: "Liv, lust och läge blir livskvalitet i 
Hjärtat av Bohuslän!" 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda hemtjänst. För att du 
som är beviljad hemtjänst ska veta vad du har rätt att förvänta dig har 
socialnämnden fastslagit en servicedeklaration som innefattar 
information och värdighetsgarantier. 

Servicedeklaration 

I Uddevalla kommun har vi som mål att personer som får hemtjänst ska 
ges förutsättningar att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 
(nationell värdegrund i socialtjänstlagen). Vårt arbete utgår ifrån 
Uddevalla kommuns gemensamma värdegrund som bygger på 
begreppen Öppenhet, Respekt och Professionalitet. 

Hemtjänst är hjälp i hemmet som ges enligt socialtjänstlagen till dig som 
på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala 
funktionsnedsättningar eller annan orsak behöver stöd och hjälp i det 
dagliga livet. Hemtjänstens arbete präglas av ett rehabiliterande synsätt 
för att stödja den enskilde i att bli så självständigt som möjligt. Vill du 
ansöka om hemtjänst ska du vända dig till en biståndshandläggare. En 
individuell bedömning görs, och det fastställs vilken typ av hjälp du är i 
behov av, det kan vara personlig omvårdnad och/eller serviceinsatser. 
Personlig omvårdnad innebär till exempel hjälp med klädsel, hygien eller 
hjälp vid måltider. Att ha hjälp med serviceinsatser kan innebära hjälp 
med städ, tvätt, mat- och varudistribution. 

Kostnad 

Du som har hemtjänst betalar en vårdavgift utifrån hur mycket hjälp du 
tar emot och hänsyn tas till vilka ekonomiska förutsättningar du har. 

Vi garanterar att 

• du får ett värdigt bemötande av personalen, med fokus på dig 
och dina behov. 

• all personal inom hemtjänst, trygghetslarm, nattpatrull, mat- och 
varudistribution bär socialtjänstens id-bricka, för att du ska 
känna dig trygg med vem som ger dig hjälp och stöd. 

• du har rätt att påverka på vilket sätt och när stödet ska ges, inom 
verksamhetens ramar. För att säkerställa din rätt till inflytande 
upprättas en skriftlig överenskommelse mellan dig och din 
kontaktpersonal om hur din omsorg utformas, en så kallad 
genomförandeplan. Den utgår ifrån dina förmågor, resurser och 
intressen. Genomförandeplanen ska uppdateras vid förändrat 
behov och/eller minst 2 gånger per år. 

• du inom två veckor erbjuds kontaktpersonal som fungerar som 
en länk mellan dig, eventuellt anhörig och övrig personal. 
Kontaktpersonalen känner bäst till hur din hjälp och ditt stöd ska 
utföras. Du ska känna dig trygg med din kontaktpersonal och 
tillsammans planerar ni den hjälp du är beviljad. 

Vi förväntar oss att 
• du meddelar om du planerar att vara borta vid den tidpunkt 

hemtjänstpersonal ska komma till dig 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar 

vill vi att du talar om det för oss så att vi kan förbättra eller utveckla vårt 
arbete. Du finner mer information om detta på baksidan. 



Vi vill veta vad du tycker ... 

Har du synpunkter på Kompassen i Uddevalla kommun? 

Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. 
Det ger oss en chans att fårbättra verksamheten. 

Använd kommunens fårtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den finns 
tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens 
hemsida www.uddevalla.se. 

Ansvarig får medborgarsynpunkter är sektionschef Roland Henriksson. 

Vill du kontakta oss kan du ringa 0522-69 60 00 eller skicka e-post till 
socialtj ansten@uddevalla. se 

Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon : 0522-69 00 00 

www.uddeva lla .se 

Servicedeklaration för 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD 

Antagen av socialnämnden 2007-02-21 
Reviderad 2013-11-20 



Vår service- din räHighet 

Uddevalla kommun har en vision:" Liv, lust och läge blir livskvalitet i 
Hjärtat av Bohuslän!" 

Ett av kornmunens många viktiga uppdrag är att garantera dig en skälig 
levnadsnivå och utforma den på ett sådant sätt att du kan klara dig på 
egen hand. 

F ör att du ska veta vad du kan förvänta dig om du behöver söka 
försörjningsstöd har socialnämnden i Uddevalla kommun fastslagit 
denna servicedeklaration. 

Servicedeklaration försörjningsstöd 

Försörjningsstöd/socialbidrag ges som bistånd när dina egna ekonomiska 
resurser är helt uttömda och du inte kan klara din egen försörjning. Vårt 
arbete utgår från kommunens gemensamma värdegrund som bygger på 
begreppen Öppenhet, Respekt och Professionalitet. 

Sektionen får försörjningsstöd i Uddevalla kommun 

• Utreder dina försörjningsmöjligheter och din ekonomiska 
situation. 

• Ger råd och stöd får att du i fortsättningen ska kunna klara din 
egen försörjning. 

• Arbetar aktivt får att hjälpa sig som är arbetslös, genom 
samverkan med andra aktörer, t ex arbetsfårmedlingen och 
försäkringskassan. Det kan exempelvis vara genom 
arbetsprövning, arbetsträning eller stöttning i andra insatser får 
att du skall bli aktuell på arbetsmarknaden. 

Vi garanterar att 

• Du ska bemötas på ett respektfullt sätt av kunnig personal. 

• Du alltid ska kunna nå en handläggare under telefontid. 

• Du alltid får tala med socialupplysningen under kontorstid. 

• Du får en tid får ett personligt besök hos en handläggare inom två 
veckor. 

Vi erbjuder 

• Att du ska känna dig trygg i kontakten med oss. 

• Att du ska få samma handläggare. 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar ... 
... vill vi att du talar om det får oss så att vi kan fårbättra oss eller 
utveckla vårt arbete. 

Har du frågor kan du vända dig till Socialupplysningen 

Informerar om Socialtjänstens verksamheter och upplyser 
om vem du ska vända dig till med olika frågor. 

För frågor om socialbidrag, missbruk, barn- och 
ungdomsfrågor m.m. 
Telefon 0522- 69 67 60 
Tid: 
måndag klockan 08.30-12.00, 13.00-18.00, 
tisdag till torsdag klockan 08.30-12.00-13.00-16.30 
fredag klockan 08.30-12.00-13.00-15.00 



Vi vill veta vad du tycker ... 

Har du synpunkter på Kompassen i Uddevalla kommun? 

Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. 
Det ger oss en chans att fårbättra verksamheten. 

Använd kommunens fårtryckta blankett "Säg vad du tycker". Den finns 
tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens 
hemsida www.uddevalla.se. 

Ansvarig får medborgarsynpunkter är sektionschefNils-OlofNilsson. 

Vill du kontakta oss kan du ringa 0522-69 60 00 eller skicka e-post till 
socialtjansten@uddevalla.se 

Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon : 0522-69 00 00 

www.uddeva lla .se 

Servicedeklaration för 

KOMPASSEN 

Antagen av socialnämnden 2008-12-16 
Reviderad 2013-11-20 



Vår service- din rättighet 

Uddevalla kommun har en vision: "Liv, lust och läge blir livskvalitet i 
Hjärtat av Bohuslän!" 

Ett av socialnämndens viktiga uppdrag är att erbjuda stöd och olika 
former av behandling för personer med missbruks- och beroende
problematik och till anhöriga. För att du som vill ha hjälp med din 
missbruks- och beroendeproblematik ska veta vad du har rätt att förvänta 
dig har Socialnämnden fastslagit denna servicedeklaration. 

Servicedeklaration Kompassen 

Kompassens öppenvårdsmottagning i Uddevalla erbjuder olika former av 
stöd och behandling för ungdomar och vuxna med missbruks- och 
beroendeproblematik Kompassen erbjuder även stöd till anhöriga. Vårt 
arbete utgår från kommunens gemensamma värdegrund som bygger på 
begreppen Öppenhet, Respekt och Professionalitet. 

Vid fårsta kontakten/besöket med oss tar vi tillsammans reda på din 
situation, du får information om våra behandlingsalternativ och får 
möjlighet att påverka det som känns rätt får dig. 

Vi erbjuder följande: 
• Information/rådgivning 
• Kartläggning av missbruk/beroende 
• Motivationssamtal (MI) 
• Kognitiva stödsamtal 
• Enskilda behandlingsprogram (CRA, Väckarklockan) 
• Haschprogram (HAP) 
• Behandlingsgrupper får kvinnor respektive män 
• Anhörigstöd 
• Föråldrastöd 
• Nätverksmöten 
• Öronakupunktur (NADA) 
• Program för återfallsprevention 

Vi garanterar att 

• du rar tid får konsultation inom en vecka efter att du har 
kontaktat oss 

• vi kartlägger ditt missbruk och beroendeproblematik 
• du får individuell hjälp 
• du får vägledning och rådgivning 
• om du behöver kan vi hjälpa till med fårmedling av kontakt med 

andra vårdgivare 
• du f'ar information och hjälp att kontakta frivilliggrupper och 

självhjälpsgrupper 
• personalen har tillräcklig professionell kunskap och erfarenhet av 

missbruks- och beroendeproblematik 
• personalen löpande uppdaterar sig med aktuell kunskap 

Vi erbjuder oss att 

• alltid möta dig i din egen situation 
• alltid lyssna på dig 
• alltid respektera dig och din livssituation 
• alltid kunna erbjuda gruppverksamhet 

Vi förväntar oss att 

• du är bosatt i Uddevalla kommun 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar ... 
... vill vi att du talar om det för oss så att vi kan fårbättra oss eller 
utveckla vårt arbete. 



Vad tycker du om tillståndsenheten? 
Har du synpunkter eller ideer på service eller handläggning? Berätta det 
för oss! 
Ansvarig för synpunkter på tillståndsenheten är Ninni Söderving 
0522 - 69 68 36. 
ni n ni. sodervin g@uddevall a.se 

Du kan även använda vår blankett "säg vad du tycker" som finns 
tillgänglig för alla kommunens verksamheter på hemsidan 
www.uddevalla.se 

Kontaktuppgifter f"Or tillståndsenheten; 

0522-69 68 38, 69 51 12 

tillstandsenheten@uddevalla. se 

Besöksadress: Junogatan 2, vån 3. 

Ansök om tillstånd via e-tjänster: 
serveringstillstand.uddevalla.se 

Mer information om serveringstillstånd 
finns på www.uddevalla.se 

Besöksadress: 
Varvsvägen l 

Postadress: 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 00 00 

www.uddevalla.se 

Servicedeklaration 

Serveringstillstånd 
Antaget av socialnämnden 2015-12-15 



Servicedeklaration för serveringstillstånd 

För att få servera alkoholdrycker (vin, sprit, starköl och andrajästa 
alkoholdrycker) behövs ett serveringstillstånd. Det finns en särskild lag
Alkohollagen- som handlar om vilka tillstånd som finns och vilka krav man 
måste uppfylla för att få serveringstillstånd. 

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning som ska säkerställa att serveringen 
av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt och under ordnade former. Syftet 
är att minska alkoholens skadeverkningar. Detta är särskilt viktigt när det gäller 
ungdomar. 

Det är också viktigt att alla som har serveringstillstånd följer de lagar och regler 
som finns när det gäller till exempel skatter, kassaregister, personal samt inköp 
av alkoholdrycker. Alla har samma ansvar och samma skyldigheter och 
konkurrensen ska ske på lika villkor. 

Det finns olika typer av serveringstillstånd t.ex. för servering till allmänheten 
och för servering till slutna sällskap. Tillstånden kan också vara stadigvarande 
eller tillfälliga. Det finns även tillstånd för speciella aktiviteter till exempel för 
catering och provsmakning. 

Kommunens tillståndsenhet handlägger alla frågor som gäller 
serveringstillstånd; ansökan, uppföljning samt kontroll och tillsyn. En viktig del 
av tillståndsenhetens verksamhet är att arbeta förebyggande med information 
och utbildning, ofta i samverkan med andra organisationer, föreningar eller 
myndigheter. 

Alla som ansöker om serveringstillstånd måste uppfylla alkohollagens krav på 
lämplighet. Det innebär bland annat att tillståndsenheten kontrollerar med andra 
myndigheter att man inte har några anmärkningar hos polisen, 
skattemyndigheten eller kronofogden. Den som söker tillstånd ska också 
genomföra ett kunskapsprov i alkohollagstiftning. 

Socialnämnden i Uddevalla har fastställt "Riktlinjer och avgifter vid tillstånd 
för servering av alkoholdrycker". Dessa riktlinjer kompletterar Alkohollagen 
och finns på kommunens hemsida uddevalla.se. 

Detta kan du förvänta dig av oss på tillståndsenheten: 

• Gemensamma krögarträffar flera gånger per år 
• Årlig utbildning för restaurangägare och personal 
• Regelbunden information, bland annat i form av tillståndsenhetens 

nyhetsbrev 
• Personlig rådgivning vid behov 
• Tillsynsbesök minst en gång per år enligt socialnämndens tillsynsplan 

Detta garanterar vi på tillståndsenheten: 

• Du får alltid en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan 
• Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap inom l O arbetsdagar 
• Beslut om tillfälligt tillstånd(kortare än 3 dagar) till allmänheten inom 

20 arbetsdagar 
• Beslut om tillfälligt tillstånd (längre än 3 dagar) till allmänheten inom 3 

månader 
• Beslut om stadigvarande tillstånd till allmänheten inom 3 månader 
• Du får alltid en återkoppling på tillsynsbesök inom l O arbetsdagar 

Obs! För att ovanstående tider ska kunna garanteras måste ansökningsavgiften 
vara inbetald och ansökningshandlingarna kompletta. 
Att beslut utlovas inom ovanstående tidsramar behöver inte betyda att ansökan 
godkänns, ibland avslås ansökan, då får du information om hur du överklagar. 

Ta gärna kontakt med tillståndsenheten innan du ansöker så får du hjälp. 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr SN 2020/00084  

Subventionerad hyra 

Sammanfattning 

Socialnämnden subventionerar hyreskostnaden för cirka 200 lägenheter inom nämndens 

verksamhet. Subventionen är kopplad till Försäkringskassans och Pensionsmyndig-

hetens uträkning av bostadstillägg. Förslaget innebär att hyran höjs med 1,5 % årligen 

för de lägenheter som socialnämnden subventionerar hyran.     

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-24. 

Taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt boende (UaFS). 

Beslut 

Arbetsutskottet förslår socialnämnden besluta 

  

att subventionerade hyror från och med 1 juni 2020, och årligen, höjs med 1,5 %. 

Beslutet avser boenden beviljade enligt socialtjänstlagen. 

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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2020-03-24 Dnr SN 2020/00084 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

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

 

Subventionerad hyra 

Sammanfattning 

Socialnämnden subventionerar hyreskostnaden för cirka 200 lägenheter inom nämndens 

verksamhet. Subventionen är kopplad till Försäkringskassans och 

Pensionsmyndighetens uträkning av bostadstillägg. Förslaget innebär att hyran höjs med 

1,5 % årligen för de lägenheter som socialnämnden subventionerar hyran.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 24 mars 2020. 

Taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt boende 

    

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att subventionerade hyror från och med 1 juni 2020, och årligen, höjs med 1,5 %. 

Beslutet avser boenden beviljade enligt socialtjänstlagen. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden subventionerar hyran för cirka 200 lägenheter. Subventionen är kopplad 

till Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens uträkning av bostadstillägg. 

 

Hyreshöjningar sker av alla nämndens lägenheter/boenden varje år. Däremot har ingen 

hyreshöjning skett för de lägenheter som har en subventionerad hyra sedan 1 januari 

2018. 

 

Det får anses rimligt att även nämndens lägenheter/boenden med subventionerad hyra 

också får en hyreshöjning varje år. Bedömningen är att en årlig hyreshöjning på 1,5 % 

är skälig. Förslaget avser boenden beviljade enligt socialtjänstlagen.  

 

En översyn av avgifter/hyror inom Lss-området pågår och förvaltningen återkommer 

med förslag på hur subventionerade hyror kan hanteras inom detta område.  

 

I kommunfullmäktiges beslut så fastslås att den subventionerade hyran skall följa 

statens riktlinjer för beräkning av bostadstillägg. I kommunfullmäktiges beslut framgår 

även att socialnämnden fastställer subventionen. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 
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Konsekvens brukare 

 

Exempel – Norrtulls äldreboende 

 

Brukare A bor på Norrtull där hyran är 8 542 kronor per månad. Socialnämnden 

subventionerar hyran med 1 922 kronor per månad. Brukare A betalar 6 620 kronor per 

månad i hyra. 

 

Antas förslaget, en hyreshöjning med 1,5 %, så höjs hyran med 99 kronor per månad. 

Har brukare A bostadstillägg, höjs bostadstillägget med 70 kronor per månad. 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

Avgiftshandläggare 

Avdelningschefer 

Sektionschefer 



UaFS   

  Blad 1 

 

TAXOR FÖR VÅRDAVGIFT MED MERA INOM HEMTJÄNST OCH 

SÄRSKILT BOENDE 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 14 maj 2002, § 81 med ändring den 12 

november 2003, § 129 och den 11 februari 2004, § 16 tidigare regler antagna av 

kommunfullmäktige den 13 juni 1995, § 136 med ändring den 7 december 1999, 

§ 183, den 14 mars 2000, § 43 den 9 januari 2001, § 7, kommunfullmäktige den 

14 september 2011, § 164, kommunfullmäktige den 13 februari 2013, § 9, och 

kommunfullmäktige den 16 maj 2018, § 128 

 

Träder ikraft från och med 2018-06-01 med undantag för ny maxtaxa och nya 

minimibelopp, vilka träder i kraft 2019-01-01. 

 

1 Vårdavgift 

1.1 Omfattning vårdavgift 

 

Nedanstående regler omfattar avgift för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård och 

kost samt avgift för bostad i sådant särskilt boende som avses i socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, 5 kapitel 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket. Hyra för särskilt 

boende enligt 12 kapitel jordabalken uttas i särskild ordning. 

 

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen är enligt SoL, knutna till prisbasbeloppet. Socialnämnden 

fastställer årligen uppräkning av avgifterna. 

 

1.2 Avgiftsutrymme 

 

Med avgiftsutrymme menas de medel den enskilde har ekonomisk möjlighet att 

betala vårdavgift med efter att hänsyn tagits till den enskildes inkomster, skatter, 

bostadstillägg/bostadsbidrag, boendekostnader samt förbehållsbelopp. 

 

Beräkning av avgiftsutrymme görs enligt punkt 3 nedan. 

 

1.3 Vårdavgift  

 

Vårdavgift debiteras utifrån den enskildes avgiftsutrymme.  

 

Avgiften begränsas av kommunens självkostnad för att utföra tjänsten. 

Självkostnaden uppgår till 292 kronor år 2018 och räknas därefter upp med 

prisbasbeloppets förändring varje år.   

 

Om båda makar/sammanboende har insatser uttas avgift för var och en för sig. Avgift 

uttas av kommunen oavsett driftsform. 
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1.4 Högkostnadsskydd  

 

Den enskilde har enligt 8 kapitel 5 § SoL ett högkostnadsskydd/maxtaxa som betyder 

att vårdavgiften för hemtjänst, boendestöd, bostad i särskilt boende, dagverksamhet 

samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till 

högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.  

 

1.5 Avgiftsuttag för faktiska kostnader 

Kommunens faktiskta kostnader, såväl direkta som indirekta, ska uttas när kostnaden 

på grund av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring skall betalas av 

annan än den som mottagit insatserna. 

 

2 Övriga avgifter 

2.1 Kostavgift särskilt boende 

 

Kostavgift uttas i form av månadsabonnemang i särskilt boende. Socialnämnden 

fastställer kostavgiften årligen. 

 

2.2 Avgift för hemsjukvård 

 

Hemsjukvårdsavgiften uppgår till 300 kronor per månad år 2018. Avgiften ingår i 

maxtaxan. Socialnämnden fastställer årligen hemsjukvårdsavgiftens storlek.  

 

2.3 Avgift trygghetslarm  

 

För enbart trygghetslarm i ordinärt boende uttas larmavgift utifrån den enskildes 

avgiftsutrymme. I avgiften ingår utrustning samt hjälpinsats vid alarmering. Har den 

enskilde ytterligare insatser som exempelvis hemtjänst uttas avgift för de samlade 

insatserna upp till maxtaxa om avgiftutrymme finns.  

 

Avgiften för trygghetslarm är 210 kronor per månad år 2018. Larm i särskilt boende 

ingår i vårdavgiften.  

 

Socialnämnden fastställer årligen avgiftens storlek. 

 

2.4 Avgift vid korttidsvård i särskilt boende 

 

För personer med korttidsvård debiteras avgift för kost med 1/30-del av 

månadsabonnemang i särskilt boende samt 1/30-del av vårdavgiften, dock som mest 

upp till maxtaxan per månad. För 2018 är avgiften för kost 107 kronor per dygn och 

för vård 61 kronor per dygn.  

 

Har man hemtjänst så görs frånvaroavdrag med motsvarande dagar som man haft 

korttidsvård. Inget tillägg görs på förbehållsbeloppet för fördyrad kost i samband 

med korttidsvistelse då detta inte är en varaktig vård (under 6 månader). 
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2.5 Avgift vid växelvård/avlastning i särskilt boende 

 

Avgift vid växelvård/avlastning i särskilt boende debiteras i enlighet med avgift vid 

korttidsvård i särskilt boende, punkt 2.4. 

 

Har man hemtjänst så görs frånvaroavdrag med motsvarande dagar som man haft 

växelvård. 

 

2.6 Avgift för varudistribution 

 

Avgift för bistånd om varudistribution uttas med 150 kronor per månad. I avgiften 

ingår 1 leverans per vecka. Avgiften ingår i maxtaxan.  

 

3 Beräkning av avgiftsutrymme 

3.1 Allmänt 

 

Beräknat avgiftsutrymme utgör underlag för beräkning av vårdavgift. 

 

Vid beräkning av avgiftsutrymmet summeras nettoinkomst samt 

bostadstillägg/bostadsbidrag och utgör disponibel inkomst. Den disponibla 

inkomsten minskas med faktisk bostadskostnad, minimibelopp och ett eventuellt 

individuellt belopp. Den kvarvarande summan utgör avgiftsutrymmet. 

 

3.2 Beräkning av inkomst 

 

Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få 

under de närmaste 12 månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten 

skall beräknas med tillämpning av 21 § första stycket 1-3 och 5 lagen (2001:000) om 

bostadstillägg till pensionärer m.fl. såsom framgår av socialtjänstlagen. 

 

Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag räknas som inkomst. 

 

Från inkomst av tjänst dras skatt av efter preliminär skatteberäkning för Uddevalla 

kommun. Som inkomst räknas sådant bidrag som den enskilde är berättigad till. 

Kyrkoavgiften för Uddevalla kommun justeras vid varje årsskifte. Vid överskott i 

inkomstslagen kapital och näringsverksamhet beräknas skatt enligt 

skattelagstiftningen.  

 

3.3 Makar/sammanboende 

 Som make jämställs registrerad partner 

 

För makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas samman-

lagda inkomster. För sammanboende tas endast hänsyn till vårdtagarens inkomst vid 

beräkning av avgift. 
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3.4 Bostadstillägg/bostadsbidrag 

 

Som inkomst räknas även bostadsbidrag/bostadstillägg. För makar och sambor delas 

bostadsbidrag/bostadstillägget med hälften vid inkomstberäkningen. För ej 

sammanlevande par beräknas bostadstillägg/bostadsbidrag var för sig. 

 

3.5 Förbehållsbelopp 

3.5.1 Allmänt 

 

Förbehållsbeloppet består av två delar; dels ett så kallat minimibelopp som ska täcka 

den enskildes personliga behov för levnadsomkostnader, dels den enskildes 

boendekostnad. Socialnämnden ska i vissa fall enligt 8 kapitel 8 § SoL göra en 

individuell prövning av minimibeloppet som exempelvis för högre kostnad för kost i 

särskilt boende. 

 

3.5.2 Minimibelopp enligt 8 kap 7 § SoL 

 
Minimibelopp för ensamstående personer 65 år och äldre ska, om inte annat följer av 8 

kapitel 8 § SoL, alltid utgöra per månad, lägst en tolftedel av 1,3546 gånger 

prisbasbeloppet.  

 

Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor 65 år och äldre, ska utgöra lägst 

en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet.  

 

Personer under 65 år med funktionsnedsättning har högre kostnader för bosättning, 

familjebildning och aktiviteter och därför är minimibeloppet 10 procent högre. 

 

Minimibeloppet för ensamstående personer under 65 år med funktionsnedsättning ska 

utgöras en tolftedel av 1,49006 gånger prisbasbeloppet. 

 

Minimibeloppet för sammanlevande makar och sambor under 65 år med 

funktionsnedsättning ska utgöras av en tolftedel av 1,25906 gånger prisbasbeloppet. 

 

3.6 Bostadskostnad 

 

Faktisk boendekostnad och minimibelopp utgör tillsammans den enskildes 

förbehållsbelopp. 

 

För makar/registrerade partner och sambo med gemensamt hushåll delas boende-

kostnaden med hälften. 

 

För ej sammanlevande par beräknas bostadskostnaden för var och en. 

 

3.7 Övriga sammanboende 

 

Övriga sammanboende, t.ex. syskon betraktas som ensamstående i avgiftshänseende. 
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3.8 Medboende 

 

Medboende avser i första hand sammanboende med make/maka eller sambo på 

särskilt boende. Den medboende har inte ett biståndsbeslut om insatser. 

Vid inflyttning till särskilt boende skrivs en överenskommelse om avstående från 

besittningsskydd för bostaden. 

 

4 Debitering av avgift 

 

Beslutade avgifter debiteras en gång per månad i efterskott med undantag för hyrorna 

som debiteras i förskott. 

 

Föreligger oklarhet i underlaget för beräkning av avgiftsutrymme eller saknas un-

derlag debiteras maxtaxa för ordinärt och särskilt boende. Efter slutligt beslut 

regleras avgiften på nästkommande faktura.  

 

5 Hyressubventioner för boende enligt SoL 

 

Hyressubventionen följer Försäkringskassans regler för bostadstillägg. 

Socialnämnden fastställer subventionen årligen.  

 

6 Uppgiftsskyldighet 

 

För att kommunen skall kunna fastställa en så korrekt avgift som möjligt skall den 

enskilde eller dess företrädare lämnar efterfrågade uppgifter som underlag för 

avgiftsberäkning inom 14 dagar. 

 

Den enskilde har en skyldighet att lämna in uppgifter vid varaktig förändring av den 

enskildes förhållanden som påverkar avgiftsberäkningen. Det kan gälla förändringar 

avseende inkomster, boendekostnader och sammanboende med annan.  

 

7 Omprövning av avgift 

 

Avgiftsberäkning sker en gång per år. 

 

Utöver den årliga avgiftsberäkningen görs omprövning av vårdavgiften efter anmälan 

av den enskilde, vid förändring av den enskildes förhållanden som påverkar 

avgiftsutrymmet, som till exempel ändrade inkomstförhållanden, byte av bostad, ena 

maken avlider eller flyttar, görs. Vid förändrade förhållanden kan även 

socialnämnden initiera omprövning. 

 

I samband med varaktig förändring omprövas vårdavgiften. 

 

Vid omprövning av vårdavgift görs en ny beräkning av avgiftsutrymme enligt punkt 

3 ovan med ledning av samtliga aktuella uppgifter. 
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8 Jämkning 

 

Negativt avgiftsutrymme medför, att de avgifter som debiteras för vård, 

trygghetslarm och hemsjukvårdsavgift kan jämkas till som lägst 0 kronor. Hyra och 

kost jämkas inte. Dubbla boendekostnader kan jämkas i upp till 3 månader. 

 

9 Fakturabelopp/återbetalning 

 

Fakturering och återbetalning sker enligt Uddevalla kommuns fastställa 

bestämmelser för fakturering och kravverksamhet (KS 2012-06-20 § 193). 

 

10  Samtycke 

 

Den enskilde måste ge sitt samtycke för att inkomstuppgifter ska få hämtas. 

 

11  Överklagande 

 

I beslut om avgift och beslut om avslag eller delvis avslag på ansökan om jämkning 

skall den enskilde upplysas om möjligheten att överklaga beslutet genom 

förvaltningsbesvär 16 kap. SoL 3 § hos Förvaltningsrätten. 

 

12 Tillämpningsbestämmelser 

 

Socialnämnden medges rätt att besluta om tillämpningsbestämmelser till dessa taxor. 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2020-02-18 Dnr SN 2020/00051 

  

 

Handläggare 

Processtödjare Lisa Svanberg 

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

 

Remiss från Västkom om förslag till Revidering av riktlinjer för 

samordnad individuell plan, SIP, för kommuner i Västra 

Götaland 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har mottagit en remiss från Västkom gällande förslag till revidering 

av riktlinjer för Samordnad individuell plan (SIP). Samtliga verksamhetsområden inom 

socialtjänsten har tagit del av remissunderlaget beretts möjlighet att lämna synpunkter 

på de förslag till revidering av riktlinjerna som har lämnats. Yttrandet är insänt till 

Västkom 2020-04-03 av socialchef Roger Granat med stöd av delegation.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-01. 

Socialtjänstens yttrande 2020-04-01. 

Remissversion av Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen 2020-01-30. 

SIP-processen, 2020-01-30. 

PM - Vad är förändrat och tillagt i Riktlinje för Samordnad Individuell Plan 2020-01-28.  

Remiss från Västkom om förslag till Revidering av riktlinjer för samordnad individuell 

plan, SIP, för kommuner i Västra Götaland 2020-01-28. 

Förslag på revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan för kommunerna i 

Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 

Samtyckesblankett för SIP. 

Kallelse inbjudan blankett SIP planering. 

Blankett för SIP.    

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anmälan av insänt yttrande till Västkom läggs till handlingarna. 

 

   

 

Roger Granat Lisa Svanberg 

Socialchef Processtödjare 

Skickas till 

Ledningsgruppen 



Yttrande l (2) 

2020-04-01 Dnr: SN2020/00051 

YHrande på remiss från VästKom - Revidering av Riktlinjer för 
Samordnad individuell plan (SIP) för kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen 

Anledning till yttrande 

Uddevalla kommun har mottagit en remiss från Västkom gällande revidering av 
riktlinjer för Samordnad individuell plan (SIP). Samtliga verksamhetsområden inom 
socialtjänsten har tagit del av remissunderlaget och följande synpunkter på förslag till 
revidering av riktlinjerna har lämnats. 

Synpunkter 

Vi anser att det är tydligt och bra formulerat att SIP ska upprättas vid utskrivning om 
det finns insatser från båda huvudmännen och det bra att det tydligt framgår att den 
öppna vården ska medverka när insatser behövs från kommunen, dvs att det inte sker en 
bedömning om behovet utan att det är tvingande. 

Det är positivt att inte andra planer kan ersätta SIP, det blir tydligt att man gör lika och 
följer samma rutiner oberoende vilka verksamheter som är inblandade. Den 
ambitionshöjning det innebär tycker vi är i linje med lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Det är rätt att förtydliga att det är den sammankallande till SIP som har ansvar att lotsa 
och förklara för den enskilde hur systemet fungerar och vilken väg som är rätt in. 
Det är positivt att man förtydligar att det blir rätt vårdnivå och rätt verksamhet som ska 
kallas och medverka. 

Synpunkter på specifika punkter i förslaget till riktlinje 

4.1. 
Det är viktigt med ett förtydligande avseende att om en verksamhet fått en kallelse, men 
det inte är rätt instans så åligger det den att se till att hitta rätt instans och meddela detta. 
Man kan inte bra låta bli att gå. Om den som mottagit kallelsen till samordnad 
individuell planering inte hittar någon annan som ska delta är förslaget att det åligger 
mottagaren av kallelsen att delta på den samordnade individuella planeringen. 
Om det är uppenbart att den verksamhet som fått kallelsen inte har något med ärendet 
att göra, inte ska ha det och inte hittar någon annan - är detta verkligen ett rimligt sätt att 
hantera ansvaret för deltagande? Det kan dessutom riskera att leda till falska 
förhoppningar hos annan huvudman eller brukare om att denne har något att tillföra i 
mötet. 

Socialtjönsten 
Avdelningen för individ- och 
familjeomsorg 

www.uddevalla.se 

Postadress 
45181 UDDEVALLA 

Besöksadress 
Socialkontor Varvsvägen l 

E-post Socialtjänsten@uddevalla.se 

Telefon [vx) 
0522-69 60 00 

Fax 
f ax 



2020-04-01 

4.2 
I denna punkt hänvisas till Rutin för avvikelser i samverkan. Behov finns av att 
uppdatera och tydliggöra hantering av avvikelser inom ramen för Västbus. 

4.3 
Det borde alltid vara av yttersta vikt att hitta en tid som passar dem som har god 
kännedom om den enskilde, annars kommer de inte och det blir en avvikelse, men syftet 
med mötet uppnås ej. Ett sådant möte skall alltid prioriteras av den som är kallad. 

4.4 
Individ och familjeomsorg - barn och unga 
Förslaget till hantering i gällande !T-tjänst förefaller vara utformat för de 
verksamheter som redan idag använder SAMSA, t ex äldreomsorgen. Vi vill 
göra er uppmärksamma på att idag används inte SAMSA inom t ex 
områdena barn och unga, skolan eller BUP. 
Kommunal hälso- och sjukvård 
Mycket bra att SIP processen ska genomföras i gällande IT tjänst. OBS att 
det i skrivningen står "i första hand hanteras i gällande !T-tjänst", och att 
man även kan använda nuvarande mallar som tidigare. Det måste vara klart 
att man ska använda !T-tjänsten. 

Kapite/5 

Förslag lämnas om att kapitlet med Begreppsförklaring bör komma tidigt i riktlinjen så 
man vet vad som menas med de olika begreppen innan man läser de olika punktema i 
riktlinjen. 

Gällande blanketten "Kallelse/inbjudan till samordnad individuell planering" är det 
önskvärt att det framgår information till de kallade på kallelsen så att varje enhet ska 
vara väl förberedd, kunna presentera vad enheten gör för brukaren (t ex vårdplan) och 
vilka möjligheter/rättigheter brukaren har. Då SIP kan gälla barn bör det finnas plats att 
skriva in vårdnadshavarens namn i anslutning till barnets namn högst upp på kallelsen. 

Uddevalla kommun 
Socialtjänsten 
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Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell plan för 
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 



Bakgrund 

Sedan l januari 2010 finns i lagstiftningen, Sol och HSL, bestämmelser 
om att kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. l 
Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP som 
upprättades 2015. 

2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den 
länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och 
utbildningsmateria l. Efter översyn konstaterades att riktlinjen behövde 
revideras. 



SIP samordnare i skaraborg Angelica Engman, Vårdsamverkan skaraborg 

SIP samordnare i skaraborg Robin Ahlm, vårdsamverkan e-hälsa 
Skaraborgs kommunalförbund, SAMSA rutin 

Karin Ahlqvist, Vårdsamverkan Skaraborg 

(tidigare Kerstin Söderlund, Vårdsamverkan 
Skaraborg) 

(tidigare Adam Krantz, Vårdsamverkan 
Skaraborg) 

SIP samordnare i SAMLA Karolin a Wolmhag, SAM LA 

SIP samordnare i SIMBA Anneli Andersson, SIM BA 

Sl P samordnare i Söd ra Älvsborg Jan Nilsson, Närvårdsamverkan Södra Älvsborg 

SIP samordnare i Göteborgsområdet Agneta Bergqvist, Samverkan i 
Götebo rgso n"l rå det 

SIP samordnare i Fyr-bodal Georg Fischer, Vårdsamverkan Fyrbodal 

SIP samordnare i Fyrbodal Anette Forsberg ... Vårdsamverkan Fyrbodal 

Koordinator, för brukararga nisationerna, Sara Svensson ... ~ 
stärkt brukarmedverkan 

Koordinator., för Lars Alfredsson, Vårdsamverkan VG 
vårdsamverkansgrupperna, Stärkt 
bruka r m e d verka n 

Brukarrepresentant Äldre Kerstin Nilsson, v 9..u:ILF ~ionsrW, VGR 

Brukarrepresentant Bara och unga 



.. 

• 



GITS 
Effektmål 

1. Samordnad Individuell Rian {SIP) ska erbjudas alla personer som 
har behov av insatser från bade socialtjänsten (skola) och hälso
och sjukvården. Information ska finnas inom samtliga 
verksamheter inom V~istra Götaland om SIP processencl när och 
hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå bade analogt 
och digital t. 

2. Genom användning av SIP kan patientsäkerheten stärkas vilket 
leder till en tryggare och bättre hälsa, vård och omsorg för 
individen. 

3. Arbetet ska bidra till uppfyllande av satta mål i "Riktlinje och rutin 
för in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland" samt 
"Länsgemensam hanalingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland". 

Gemensam Information och TjänsteSamordning 

T"f"vÄSTRA 
y GÖTALANDSREGIONEN 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen VästKom 



SIP i VG 
GITS 

satsningen består av tre delar som även fortsatt kommer genomföras 
p a ra lie lit: 

Revidera riktlinjerna 
och ta fram nytt 

material 

• 

Sprida materialet och 
utbilda utbildare 

Öka kunskapen om SIP 
hos våra invånare 

Gemensam Information och TjänsteSamordning 
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

.,...,..VÄSTRA 
'Y GÖTALANDSREGIONEN 

VästKom 



GITS 

Gemensam Information och TjänsteSamordning 

T'~VÄSTRA 
y GÖTALANDSREGIONEN 

49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen VästKom 



GITS 
Aktivitetsplan för riktlinjen 

Ledningsrådet 22 januari 

Remiss 31 januari-3 april 

AU-SIP 7 april 

LÖSA 16 april 

Beslut Styrgrupp Psykisk hälsa 6 maj 

Beslut Ledningsrådet 5 juni 

Gemensam Information och TjänsteSamordning 
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Gt)talandsregionen 

T"f"' VÄSTRA 
y GÖTALANDSREGIONEN 

VästKom 
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SIP ska inte göras när: 
~ . 

... -~ · 

• patienten inte samtycker till att en sådan 
.. 

g ors 

~ • patienten bedöms endast ha behov av 
so c i a l t j ä n st i n sats e r efter u t s k r iv n i n ge n, 

• patienten bedöms endast ha behov av 
-:,' insatser från den regionfinansierade öppna 

. vården efter utskrivningen, 

• patienten endast samtycker till 
. ~:· -.. ··socialtjänstinsatser och inte till insatser från 

den regionfinansierade öppna vården eller 
. 

v1ce versa. 



•• • 
SIP är en SIP och inget annat. 

Anledningen är att dessa planer (tex 

genomförandeplan) ofta inte görs på det 

sätt som SIP-pracessen kräver med 

delaktighet av den enskilde och 

samordnad individuell planering . 

. Dessa planer innehåller många gånger 

även uppgifter som den andra 

huvudmannen och övriga aktörer, inte 

behöver ha vetskap om. 



• 

" l det fall den enskilde inte är känd hos verksamheten är det 
upp till varje huvudman att avgöra vem som ska medverka på 
mötet. skyldigheten att medverka i SIP gäller då huvudmännen 
inte en enskild verksamhet. 
Om en verksamhet fått en kallelse och inte är rätt instans så 
åligger det verksamheten att inom huvudmannen hitta rätt 
instans/verksamhet. 
Den verksamhet som är kallad kontaktar den som kallar till SiP
mötet för att klargöra behovet om det är otydligt och meddelar 
därefter den som kallade vem/vilken instans/verksamhet som 
är lämplig deltagare på mötet. 

Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon 
.... ~ annan som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att 

. .... .. 1 

- · -- delta på mötet." 



. '. 

SIP-pracessen ska i första hand 
hanteras i gällande Il-tjänst, i 
andra hand används de mallar som 
finns framtagna i Västra Götaland. 



•• • 

• 

Kvantitativa indikatorer är 
uppfyllande av satta mål i 
Gemensam riktlinje för in- och 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård samt satta mål för 
Länsgemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa i Västra Götaland. 

Kvaliten av upplevd SIP följs upp av 
årlig brukarrevision och 51 P-kollen . 



.,_ 

• Skapa en 
förvaltningsorgan isation/sup portorga n isat i 
on med personer som i sin roll bär 
ansvaret för att utbilda utbildare, från 
länsnivå ut till användarna som möter 
invånarna i Västra Götaland. Dessa 
personer bör ha god kännedom 51 P
processen, förhållningssätt och det Il
system som är aktuellt. 

• satsa delregionalt och lokalt på 
Samverkansutbildning och 
Mötesledarutbildning 

• Erbjuda utbildning i Delat beslutsfattande 

• Fortsatt arbete med Avvikelsehantering 

• Fortsatt arbete med Samtyckeshantering 

• Fortsatt förbättra gällande Il-tjänst 



GITS 

Tack för uppmärksamheten! 
Jessica Ek 

Länsövergripande SIP-samordnare 

GITS/Vårdsamverkan VG 

jessica.ek@vgregion.se 

Följ arbetet här 

Gemensam Information och TjänsteSamordning 
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

T'~VÄSTRA 
'fl( GÖTALANDSREGIONEN 

VästKom 
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Remiss 

Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell plan för 
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

Sedan l januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och 
region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av insatser 
från båda huvudmännen . l Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP 
som upprättades 2015. 

2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den länsgemensamma riktlinjen 

för SIP samt mallar och utbildningsmateriaL Efter översyn konstaterades att riktlinjen 

behövde revideras. 

Anledning till revidering av riktlinjen: 

anpassa SIP-pracessen och riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård {2017:612) 

förtydliga SIP-pracessen för verksamheterna inom Västra Götalandsregionen och 

länets kommuner, med målet att de ska känna ett stöd i riktlinjen 

öka samsynen kring SIP-pracessen och huvudmännens ansvar 

öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system för att hantera 

SIP-pracessen 

skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP 

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen har tagit fram förslaget. Processledare för arbetet har varit 

länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek. 

Förslag till huvudsakliga förändringar i riktlinjen (se bilaga): 

SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns insatser från de båda 

huvudmännen och den enskilde samtycker 

• Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort 
skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i 
verksamheten 
SIP-pracessen ska genomföras i gällande IT-system 

Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att förslaget till 

riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. 

Svar senast: 2020-04-03 

Kommunerna skickar svar till info@vastkom.se 

Frågor besvaras av: 
Jessica Ek, Länsövergripande SIP-samordnare, jessica.ek@vgregion.se 

T'~ ;\STM 
y G TALNDSRECIONEN VästKom 
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2020-04-03 Dnr SN 2019/00144 

  
 

Handläggare 

Projektledare Beatrice Gustafsson 

Telefon 0522-69 58 82 
beatrice.gustafsson@uddevalla.se 

 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande vård- 

och omsorgsboende, dnr 8.5-21737/2019-7 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter en anmälan från anställd på Södertulls 

vård och omsorgsboende i juni 2019 konstaterat brister i bland annat nattbemanning. 

Nämnden lämnade ett yttrande till IVO i augusti 2019 gällande de områden som 

anmälan gällde. IVO begär nu redogörelse av huvudmannens inställning till 

konstaterade brister angående nattbemanning och tillämpning av skyddsåtgärder på 

boendet samt redogörelse för eventuella åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

Socialtjänstens yttrande 2020-04-03. 

Beslut samt begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  

2020-02- 12.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om insänt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till 

handlingarna. 

 

   

 

 

 

 

Roger Granat Beatrice Gustafsson 

Socialchef Projektledare 

Skickas till 

Marion Vaern, avdelningschef 

Edina Cehic, sektionschef 

Barbro Rönnberg, enhetschef 
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Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Yttrande till IVO, diarienummer 8.5-21737/2019-7 
Socialnämnden mottog 2020-02-14 en begäran om yttrande från 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ett tillsynsärende på vård- 

och omsorgsboendet Södertull.   

 

IVO begär att socialnämnden ska yttra sig över innehållet i tillsynsbeslutet och då i 

synnerhet gällande nattbemanning och tillämpningen av skyddsåtgärder, samt åtgärder 

som har vidtagits eller planeras vidtas. 

 

Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 2020-04-15. 

 

Inledning 
På Södertulls vård- och omsorgsboende är nio personal anställda på nattetid. I 

grundbemanningen arbetar totalt tre medarbetare varje natt. Det finns 37 brukare på 

boendet och 37 lägenheter, fördelat över fyra våningar. Våning 1 har sju lägenheter och 

är en renodlad demensavdelning. Resterande 3 våningar har tio lägenheter var.  

 

Vilka åtgärder kommer att vidtas så att bemanning under hela dygnet 

finns på ett sådant sätt att personal har uppsikt över och utan dröjsmål 

kan stödja och hjälpa den enskilde? 
Nattbemanningen kommer utökas från 3 personal i tjänst varje natt till att vara 4 

personal i tjänst varje natt. En personal kommer då finnas på varje våningsplan. Den 

utökade nattbemanningen beräknas vara på plats från och med maj 2020. 

 

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att den enskilde som vill lämna 

platsen när som helst ska kunna få den hjälpen? 
Inspektionen för vård och omsorg konstaterar i beslutet att ”Om en enskild vill komma 

ut och inte själv kan öppna dörren, samtidigt som personal inte finns på enheten och 

kan uppmärksamma detta och låsa upp eller ge annat stöd är den enskilde att betrakta 

som inlåst”. I samband med höjningen av nattbemanningen så anses denna punkt 

åtgärdad. En personal kommer då finnas på varje våningsplan för att vara behjälplig för 

den enskilde. 

 

 

Den sammanlagda bedömningen är att nattbemanningen på Södertulls vård- och 

omsorgsboende utifrån planerad åtgärd kommer att vara tillräcklig för att tillgodose den 

enskildes behov. 

 



 

 
 

 
 2 (2) 

2020-04-03 

 

 

 

      

     

    

  

 

 

Uddevalla 2020-04-03 

 

Socialtjänsten 

 

 

 

 

 

Edina Cehic   

Sektionschef   

Vård- och omsorgsboenden 



BESLUT 

Inspektionen för vård och omsorg 
Avdelning sydväst 

2020-02-12 Dnr 8.5-21737/2019-7 

Ert dnr: SN 2019/144 
Monica Bengtsson 

Ärendet 

Uddevalla kornmun 
Socialnämnden 
451 81 UDDEVALL 

Tillsyn avseende nattbemanning vid vård- och omsorgsboendet 
Södertull i Uddevalla. 

Beslut 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat följande 
brister: 

• Samtliga avdelningar där personer med demenssjukdom 
eller liknande tillstånd bor och vistas är inte bemannade 
under hela dygnet på ett sådant sätt att personalen har 
uppsikt över och utan dröjsmål kan stödja och hjälpa den 
enskilda. 

• De enskilda som av något skäl inte kan öppna dörren till 
enheten betraktas som inlåsta utan stöd i lag. 

IVO begär med stöd av 13 kap. 5 §socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
att nämnden redovisar sin inställning till de brister som IVO 
konstaterat. Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder 
som nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för att komma tillrätta 
med bristerna. Redovisningen ska avslutas med uppgift om när 
åtgärden genomfördes eller kornmer att genomföras. 

1(5) 

Man on 
t::c( l VI tt, 

~(l ·~ 

Redovisningen ska ha inkommit till IVO senast den 15 april2020. 

Om bristema inte avhjälps, kan IVO komma att fatta beslut om att 
förelägga nämnden om att vidta åtgärder. 

st oprd~j f7 1 i Y}fqY!If)J, 

(r; f L! 

Skälen för beslutet 

Personalen har inte uppsikt över och kan inte utan dröjsmål hjälpa 
och stödja de enskilda. 

IVO bedömer att bemanningen vid Södertulls vård- och omsorgs
boende är otillräcklig nattetid för att ge en god och trygg vård och 
omsorg då de boende inte kan få sina behov av hjälp och stöd samt 
trygghet och säkerhet tillgodosedda nattetid. I 3 kap. 3 § SoL framgår 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 53148 

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

Fax 
Org nr 202100-6537 

400 15 Göteborg 



Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-21737/2019-7 

att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande 
av uppgifter ska det finnas personal med lämplig utbildning och 
erfarenhet. 

IV O bedömer även att bemanningen nattetid inte är forenlig med 
skyldigheten för kommunen enligt 5 kap. 5 § att inrätta särskilda 
boendeformer for service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilts stöd. I 2 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001 :937), 
SoF, framgår att i särskilda boenden för äldre personer enligt 5 kap. 5 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska det utifrån den enskildes 
aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan 
dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. 
Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för 
liv, personlig säkerhet och hälsa. 

I förordningsmotivet till 2 kap. 3 § SoF anges att bestämmelsen innebär 
att kravet på tillgång till personal villkoras utifrån den enskildes förut
sättningar och behov av hjälp samt att de äldre som placeras i exempel
vis s.k. demensboenden och behöver dygnet runt-vård ska tillförsäkras 
detta. Vidare anges att forordningen inte reglerar på vilket sätt 
personalen kan uppmärksamma att en enskild har behov av hjälp, att 
den som bedriver ett särskilt boende själv kan bedöma på vilket sätt 
tekniskt stöd kan vara lämpligt samt att det är viktigt att tekniskt stöd 
används på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den enskilde (se 
Fm 2016:1). 

Av dom från Kammarrätten i Jönköping den 28 november 2018 (mål nr 
3657 -17) uttalade domstolen att i fall när en boende önskar påkalla 
hjälp utan att samtidigt resa sig ur sängen eller röra på sig 
uppmärksammas 4jälpbehovet inte av ett passivt larm. Att förlita sig på 
att personal kan höra en boendes rop mellan olika våningsplan är enligt 
kammarrättens mening inte tillräckligt. För att personal utan dröjsmål 
ska kunna uppmärksamma behov av stöd och hjälp hos sådana enskilda 
krävs därför ett det finns personal närvarande på avdelningen för 
dementa vårdtagare under hela dygnet. Det framgår även att "två 
personal på tre avdelningar innebär att en avdelning ständigt är 
obemannad. De boende kan i dessa situationer inte anses få den hjälp 
eller stöd som de behöver utan dröjsmål. Bristema kan inte anses 
avhjälpta genom boendets trygghetsteknik Trygghetsteknik kan endast 
utgöra ett komplement till tillsynen av de boende och kan inte ersätta 
de boendes behov av trygghet i form av personalnärvaro". 

IVO bedömer att den nuvarande bemanningen på Södertulls vård och 
omsorgsboende , som består av tre personal, inte möjliggör en sådan 
närvaro och att detta utgör ett missförhållande. Personalen har inte 
möjlighet att ha en sådan uppsikt över boendets alla avdelningar att 
hjälp och stöd kan ges till de enskilda utan dröjsmål med nuvarande 
bemanning som består av tre personal. 
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A v nämndens yttrande framgår att det tjänstgör totalt tre personal varje 
natt på hela boendet. Personalen har bra uppsikt över de våningsplan 
de, vid tillfållet, befinner sig på. Utifrån de enskildas behov av stöd och 
hjälp stöttar personalen 8.?1lan personal på andra enheter. 

Vid tiden för anmälan fanns det 19 enskilda med utredd demenssjuk
dom eller med demensliknande symtom. Nämnden har i sitt yttrande 
uppgett att det av 37 enskilda finns 23 enskilda med demenssjukdom 
eller med demensliknande tillstånd på flera enheter. Det uppskattades 
även att det fanns 17 enskilda som hade behov av dubbelbemanning 
nattetid. 

A v anmälan framgår att samtliga enskilda har trygghetslarm och på 
varje våningsplan finns enskilda som inte kan påkalla hjälp via 
trygghetslarm. F ör de enskilda som inte kan använda trygghetslarm 
görs planerade tillsyner nattetid. Det förekommer att våningar lämnas 
utan bemanning för att personalen behöver stötta upp och utföra 
insatser på andra våningsplan nattetid. Personalen kan då lämna en eller 
två våningsplan utan bemanning upp till över en timma. Det kan 
förekomma att när personalen kommer till en obemannad avdelning 
finns enskilda som ropar på hjälp inne i bostaden eller är ute i 
korridoren. 

IVO kan konstatera att personalen inte har uppsikt och möjlighet att 
utan dröjsmål uppmärksamma och tillgodose de enskildas behov av 
omsorg. För att tillgodose de enskildas behov av stöd och hjälp på 
annan enhet eller om den enskildes behov kräver dubbelbemanning 
lämnar personalen enheter utan bemanning vid ett flertal tillfållen varje 
natt. I särskilda boenden för äldre med demenssjukdom eller 
demensliknande tillstånd är närheten till personal dygnet runt mycket 
viktig för att uppnå trygghet och säkerhet. 

Med tillräcklig bemanning avser IV O en bemanning som gör det mö j
ligt för personalen att hålla uppsikt och finnas tillgänglig för de 
enskilda och tillgodose deras behov av stöd och hjälp. Behov av stöd 
och hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa kan föranledas 
av att en person med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd 
riskerar att lida fysisk och psykisk skada eller orsaka detta hos andra. 
Tillgänglig personal dygnet runt för personer med demenssjukdom eller 
med demensliknande tillstånd är en förutsättning för att verksamheten 
skall säkerställa vård- och omsorgstagarnas behov av trygghet och 
säkerhet. Dessa är helt beroende av tillgänglig personal alla tider på 
dygnet. Nämnden ska därfår säkerställa att samtliga avdelningar på 
Södertulls vård- och omsorgsboende, där personer med demenssjuk
dom eller med demensliknande tillstånd vistas och bor, är bemannat på 
ett sådant sätt att personalen har uppsikt över avdelningarna och snabbt 
kan uppmärksamma och utan dröjsmål stödja och hjälpa personer som 
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inte är orienterade i tid och rum och som inte kan påkalla hjälp genom 
att hantera larm. 

Enligt nämndens yttrande är vård- och omsorgsboendet Södertull ett 
boende i fyra våningsplan. På första våningen finns det sju platser for 
personer med demenssjukdom och på de övriga tre våningsplanen finns 
det tio platser på vardera plan. Det framgår av Uddevalla kommuns 
hemsida samt av anmälan och nämndens yttrande att det fortgår ett 
arbete att ändra inriktning på samtliga avdelningar från sedvanligt 
äldreboende till ett boende för personer med demenssjukdom. 
Omställningen beräknas vara klar under år 20 19. 

A v yttrandet framgår att det finns hotellås och dörrlarm på samtliga 
lägenhetsdörrar och samtliga enskilda har trygghetslarm. 

IVO anser att tekniska lösningar, så kallad välfårdsteknik, kan vara ett 
komplement i vården och omsorgen. Tekniska lösningar kan enligt IVO 
dock inte ersätta personal och därmed inte uppväga bristande 
bemanning nattetid eller för att verksamheten bedrivs i lokaler som inte 
är ändamålsenliga. Enligt 5 kap. 4 § SoL ska social1jänstens omsorg om 
äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Denna bestämmelse brukar benämnas värdegrund, och 
ska genomsyra hela äldreomsorgen. En viktig del av välbefinnandet 
handlar om att den enskilde ska känna sig trygg. På ett särskilt boende 
är närheten till personal dygnet runt viktig för att de äldre ska få 
trygghet och säkerhet. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om 
värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) ska 
verksamheten beakta att insatser ska ges på de tider och på det sätt som 
personalen och den enskilde kommit överens om samt att personalen 
uppmärksammar sådant som skapar oro. 

De enskilda är inlåsta utan stöd i lag. 

IVO bedömer att de enskilda på Södertulls vård och omsorgsboende är 
att betrakta som inlåsta när de lämnas utan personal och att detta är en 
begränsning i den enskildes självbestämmande och integritet Det utgör 
att allvarligt missförhållande och uppfyller inte kravet i l kap. l § SoL. 
Där framgår att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. Lagen bygger på 
frivillighet och det finns ingen grund för tvångsåtgärder i den. 

Ytterdörren till en särskild boendeform kan vara låst. Detsamma gäller 
dörrar till avdelningar och enheter. Låset måste enligt IVO dock vara 
konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp. Om den enskilde av 
något skäl inte själv kan öppna dörren måste den enskilde utan dröjsmål 
kunna få hjälp av personalen med att öppna den och i övrigt få den 
hjälp som är påkallad. Om en enskild vill komma ut och inte själv kan 
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öppna dörren, samtidigt som personal inte finns på enheten och kan 
uppmärksamma detta och låsa upp eller ge annat stöd är den enskilde 
att betrakta som inlåst Gmf SOU 2016:110 sid 284-285). 

Enligt anmälan är dörrarna till de olika våningsplanen låsta och 
försedda med kodlås. 

IVO anser att när man ska ta ställning till om någon är inlåst eller inte 
är det avgörande om den enskilde faktiskt är förhindrad att avlägsna sig 
från en plats. Det innebär att det är hur den låsta dörren fungerar för 
den enskilde som avgör om han eller hon är inlåst eller inte. Den 
enskilde måste antingen själv kunna öppna dörren eller, om hen inte 
kan detta, utan dröjsmål få hjälp av personalen med att öppna den 
och/eller få annat behövligt stöd. Om dörren till ett boende är låst måste 
bemanningen vara dimensionerad så att personal utan dröjsmål kan 
uppmärksamma att en enskild vill ut. Detta är viktigt både för den 
enskildes egen säkerhet och för att hen inte ska vara inlåst. Huvudman
nen måste därför säkerställa att en enskild som villlämna platsen eller 
har behov av annat stöd kan få sådan hjälp. 

Underlag 
• Anmälan inkom 3 juni 2019 

• Socialnämndens yttrande inkom 5 augusti 2019 

Ytterligare information 
Till IVO inkom den 3 juni 2019 en anmälan från en anställd vid 
Södertulls vård- och omsorgsboende i Uddevalla. Anmälan rör bland 
annat bemanningen nattetid. Med anledning av inkomna uppgifter 
beslutade IVO att öppna ett tillsynsärende. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson. Inspek
törerna Rebecca Widsen och UlfPrahl har deltagit i den slutliga hand
läggningen. Inspektören Monica Bengtsson har varit föredragande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

a-4.~ 
Lars Ericsson · o~~tN:J 6 Monic~;~ 
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Handläggare 

Projektledare Beatrice Gustafsson  

Telefon 0522-69 58 82 
beatrice.gustafsson@uddevalla.se 

 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg gällande 

insatser vid vård- och omsorgsboende, dnr 8.5-29023/2018-5 

Sammanfattning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) mottog en anmälan i augusti 2018 gällande 

utförandet av insatser på Skogslyckans vård- och omsorgsboende. IVO inledde ett 

tillsynsärende och begärde att nämnden skulle yttra sig över det som framkommit i 

anmälan. Nämnden har härefter lämnat två yttranden samt en komplettering. Utifrån 

dessa genomfördes en oanmäld inspektion i oktober 2019 där man konstaterar brister i 

nattbemanning och tillämpning av skyddsåtgärder på boendet. IVO begär redogörelse 

för nämndens inställning till de brister som IVO konstaterat, samt redogörelse för 

eventuella åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas.       

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

Socialtjänstens yttrande 2020-04-03. 

Beslut med begäran om yttrande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  

2020-02-13.      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om insänt yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till 

handlingarna. 

 

   

 

 

Roger Granat Beatrice Gustafsson 

Socialchef Projektledare 

Skickas till 

Marion Vaern, avdelningschef 

Edina Cehic, sektionschef 

Carina Henriksson, enhetschef 

Jasmina Salja Pajic, enhetschef 
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Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

 

Yttrande till IVO, diarienummer 8.5-29023/2018-5 
Socialnämnden mottog 2020-02-13 en begäran om yttrande från 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ett tillsynsärende på 

Skogslyckans vård- och omsorgsboende.   

 

IVO begär att socialnämnden ska yttra sig över innehållet i tillsynsbeslutet och då i 

synnerhet nattbemanning och tillämpningen av skyddsåtgärder, samt åtgärder som har 

vidtagits eller planeras vidtas. 

 

Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 2020-04-15. 

 

Inledning 
Skogslyckans vård- och omsorgsboende består av två sammanbundna hus om totalt 96 

lägenheter, i varje hus finns 48 lägenheter fördelat över 7 våningar. I grundbemanningen 

har totalt fem personer arbetat varje natt, två har utgått från respektive hus och en 

person har arbetat i båda husen utifrån behov. 

 

Vilka åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas så att bemanning 

under hela dygnet finns på ett sådant sätt att personalen har uppsikt över 

och utan dröjsmål kan stödja den enskilde? 
 

Bemanningen nattetid på skogslyckans vård och omsorgsboende är organiserat så att de 

personal som är i tjänst utgår från de enheter där brukare med demenssymptom bor. 

Grundbemanningen har höjts under våren 2020 från 5 till 6 personal i tjänst varje natt. 

 

Vi har ett intagningsstopp sedan 8 januari 2020 på hela boendet för att kunna fullfölja 

omvandling till fler demensenheter. I nuläget är det en enhet som har omvandlats och 

där har nattbemanningen säkerställts på ett sådant sätt att personalen har uppsikt och 

utan dröjsmål kan hjälpa och stödja dem som bor på enheten. Enheterna som omvandlas 

framöver kommer på samma sätt få anpassad nattbemanning. 

 

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att den enskilde som vill lämna 

platsen när som helst ska kunna få den hjälpen? 
 

För att öka brukarnas möjlighet till fri rörlighet så kommer enheternas entrédörr hållas 

olåst under tidsspannet kl 22:00-07:00 varje natt. De boende har då möjligheten att när 

man själv önskar lämna enheten. För att kunna erbjuda ett fullgott skalskydd kommer 

dock boendets yttre entré även fortsatt vara låst nattetid, varpå personal kan vara 
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behjälplig med att öppna för den enskilde. 

 

Den sammanlagda bedömningen är att nattbemanningen på Skogslyckans vård- och 

omsorgsboende utifrån genomförda och planerade åtgärder är tillräcklig för att 

tillgodose den enskildes behov. 

 

 

Uddevalla 2020-04-03 

 

 

Socialtjänsten 

 

 

 

 

 

 

Edina Cehic   

Sektionschef   

Vård och omsorgsboenden 
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Ert dnr SN 2018/00257 

Ärendet 

Uddevalla kommun 
Socialnämnden 

451 81 Uddevalla 

Tillsyn avseende nattbemanning vid skogslyckans vård- och 
omsorgsboende (nedan Skogslyckan) i Uddevalla kommun. 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har konstaterat följande 
brister: 

• Samtliga avdelningar där enskilda med demenssjukdom eller 
demensliknande tillstånd vistas är inte bemannade dygnet runt på 
ett sådant sätt att personalen har uppsikt och utan dröjsmål kan 
hjälpa och stödja dem. 

• De enskilda som av något skäl inte kan öppna dörren till 
avdelningen är att betrakta som inlåsta utan stöd i lag. 

IVO begär med stöd av 13 kap. 5 §socialtjänstlagen (2001 :453), SoL, 
att huvudmannen redovisar sin inställning till de brister som IVO 
konstaterat. Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder 
som huvudmannen har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till 
rätta med bristerna. Redovisningen ska avslutas med uppgift om när 
åtgärden genomfårdes eller kommer att genomfåras. 

Redovisningen ska ha kommit in till IVO senast den 15 april2020. 

Om bristerna inte avhjälps, kan IVO komma att fatta beslut om att 
förelägga huvudmannen att vidta åtgärder. 

Skälen för beslutet 

Personalen har inte uppsikt över och kan inte utan dröjsmål 
hjälpa och stödja de enskilda dygnet runt 

IVO bedömer att bemanningen nattetid vid skogslyekan inte är förenlig 
med kraven på god kvalitet, eftersom våningar/avdelningar där det bor 
personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd lämnas 
obemannade, ibland i flera timmar, under natten. I 3 kap. 3 § SoL 
framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. F ör 

Fax 

Matlon - ~. 

t:O.nr Ct 

~n4ht 

Inspektionen för vård och omsorg 
Box 53148 

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

Org nr 202100-6537 
400 15 Göteborg 

f.p 1(. 



Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-29023/2018-5 

utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet. 

IVO bedömer även att bernanningen nattetid inte är fOrenlig med 
skyldigheten får kommunen enligt 5 kap. 5 § SoL att inrätta särskilda 
boendeformer får service och omvårdnad för äldre människor som 
behöver särskilt stöd. I 2 kap. 3 § social~änstförordningen (2001 :937), 
SoF, framgår att i en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § 
SoL ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en 
boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den 
hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. 

I förordningsmotivet till 2 kap. 3 § SoF anges att bestämmelsen innebär 
att laavet på tillgång till personal villkoras utifrån den enskildes 
fårutsättningar samt behov av stöd och hjälp. De äldre som placeras i 
exempelvis s.k. demensboenden och behöver dygnet nmt-vård ska 
tillförsäkras detta. Vidare anges att fårordningen inte reglerar på vilket 
sätt personal kan uppmärksamma att en boende har behov av hjälp, att 
den som bedriver ett särskilt boende sj älv kan bedöma på vilket sätt 
tekniskt stöd kan vara lämpligt samt att det är viktigt att tekniskt stöd 
används på ett sådant sätt att det inte är till nackdel får den enskilde (se 
Frn 2016:1). 

Tekniska lösningar, s.k. välfårdsteknik, kan enligt IVO vara ett bra 
komplement i vården och omsorgen. Lrum kan enligt IVO dock inte 
ersätta personal och därmed inte uppväga bristande bemanning nattetid. 
Enligt 5 kap. 4 § SoL ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på 
att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Denna bestämmelse brukar benämnas värdegt·und, och ska genomsyra 
hela äldreomsorgen. En viktig del av välbefinnandet handlar om att den 
enskilde ska känna sig trygg. På ett särskilt boende är närheten till 
personal dygnet mnt viktig får att de äldre ska få trygghet och säkerhet. 
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens 
omsorg om äldre (SOSFS 2012:3) ska verksambeten beakta att insatser 
ska ges på de tider och på det sätt som personalen och den enskilde 
kommit överens om samt att personalen uppmärksammar sådant som 
skapar oro. 

I fårarbetena framgår att ett särskilt boende främst kännetecknas av 
krav på att bostaden ska vara utformad och utrustad så att den boende 
kan fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt, krav på att de 
tjänster som den enskilde behöver ska kunna ges under alla tider på 
dygnet samt krav på att det ska finnas tillgång till personal som dels 
kan bedöma när social eller medicinsk vård krävs, dels också svara för 
att sådan ges (prop. 2005/06:115 s. 75). 

I dorn från Kammarrätten i Jönköping den 28 november 2018 (mål nr 
3 657 -17) uttalade domstolen att i fall när en boende önskar påkalla 
hjälp utan att samtidigt resa sig w· sängen eller röra på sig 
uppmärksammas hjälpbehovet inte av ett passivt larm. Att förlita sig på 
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att personal kan höra en boendes rop mellan de olika våningsplanen är 
enligt kammarrättens mening inte tillräckligt. För att personal utan 
dröjsmål ska kunna uppmärksamma behov av stöd och hjälp hos sådana 
boende krävs därför att det finns personal närvarande på avdelningen 
for dementa vårdtagare under hela dygnet. 

Den nuvarande bemanningen på Skogslyckan, som endast består av 
fem personer, möjliggör enligt IVO inte en sådan närvaro. Detta utgör 
ett missförhållande. IVO anser inte att de boende kan få sina behov av 
hjälp och stöd samt trygghet och säkerhet tillgodosedda nattetid. Med 
tillräcklig bemanning avser IVO en bemanning som gör det möjligt för 
personalen att hålla uppsikt och finns tillgänglig for de enskilda och 
tillgodose deras behov av stöd och hjälp. Tillgänglig personal dygnet 
runt för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd är 
en forutsättning för att verksamheten ska säkerställa de enskildas behov 
av trygghet och säkerhet. 

Med hänsyn till vad som kommit fram om de enskildas behov av hjälp 
och stöd, boendets utformning, välfärdsteknik samt personalens 
arbetssätt, är det IVO:s uppfattning att bemanningen nattetid vid 
skogslyekan inte är tillräcklig under rådand~ förhållanden. 

Skogslyckan har 96 platser fordelade på 14 avdelningar. Boendet består 
av två trapphus om vardera sju våningar som förbinds på entreplan. På 
våning l finns 5 lägenheter, på våning 2-6 finns 7 lägenheter och på 
våning 7 finns 8 lägenheter. Vid inspektionstillfället bodde 91 personer 
på boendet. Av dessa bedömdes 39 ha en demenssjukdom eller ett 
demensliknande tillstånd, 29 krävde dubbelbemanning, 27 hade 
sänggrind, 25 k~de inte lämna sängen på egen hand och 8 kunde inte 
larma själva. Enligt yttrande från socialnämnden arbetar fem personer 
på boendet nattetid. Det finns ingen särskild avdelning för personer 
med demenssjukdom. 

Vid inspektionstillfället intervjuades samtliga i personalen som 
arbetade den aktuella natten. De uppgav att nattetid bemannas boendet 
med två personal i vartdera trapphuset samt en s.k. "löpare" som rör sig 
mellan avdelningarna i båda trapphusen efter behov. Personalen utgår 
från den våning där behovet är störst. Personaltätheten innebär, enligt 
de intervjuade, att majoriteten av avdelningarna alltid är obemannade, 
ibland i flera timmar. Vid behov kan extrapersonal sättas in. I första 
hand används dock löparen, även om man då förlorar möjligheten till 
dubbelbemanning genom denna. Det senaste halvåret har många 
enskilda varit dåliga utan att extrapersonal satts in. Situationen har 
istället lösts genom att löparen fått sitta hos den som varit dålig och 
övrig personal fått hantera både planerade och oplanerade insatser. 

Personalen uppgav att de hinner med planerade insatser, men att det är 
stressigt på morgonen. Då hinner de inte med oplanerade insatser och 
det finns varken tid att prata med de enskilda eller att ta larm om 
toalett besök. På natten hinner de inte svara på larm om de samtidigt är 
hos en enskild som kräver dubbelbemanning eller som är dålig. Då får 
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övriga boende inte alltid bra omsorg. IVO noterar att det enligt 
personalen ibland sker avvikelser då enskilda tar sig ut från boendet. 

I yttrande från socialnämnden framgår att verksamheten använder 
teknik som stöd i arbetet med att ge en personcentrerad vård och 
omsorg. Tekniken används utifrån överenskommelse med den enskilde. 
Passiva larm används efter att en riskanalys gjorts och samtycke 
inhämtats från den enskilde. Prioriteringar vid larm görs i första hand 
utifrån information personalen får genom talfunktionen (teknik som 
innebär att personalen kan tala med den som larmar). Om den enskilde 
inte kommunicerar via talfunktion bedöms larmet som högprioriterat. 

I intervjun med personalen framkom att de tekniska lösningar som 
finns är rörelselarm, trygghetslarm med talfunktion, sänglarm, dörrlarm 
och sänggrindar. De flesta boende som kan tala har talfunktion. Enligt 
personalen varierar larmfrekvensen. Vissa nätter larmar det hela tiden 
och andra mellan fem och tio gånger i timmen. Personalen uppgav att 
de hinner svara på alla larm men på morgonen kan det bildas kö. Ä ven 
om de svarar fort genom talsvar kan det ta upp till 20 minuter innan de· 
hinner. utfara en åtgärd. De boende som inte har talsvar får vänta. 
Larmsystemet är dock inte tillförlitligt. Telefonerna krånglar ibland och 
måste startas om. Då dröjer det innan larmen besvaras. 

IVO konstaterar att personer med demenssjukdom eller demens
liknande tillstånd är en utsatt grupp med ett omfattande behov av vård
och omsorgsinsatser. Avsikten med boendeformer för service och 
omvårdnad är att garantera att den som behöver kan få den kvalifi
cerade tillsyn och omvårdnad som krävs. Det medför att bemanningen 
måste vara sådan att personalen har uppsikt över de enskilda och kan ge 
det stöd och den hjälp de behöver. Med tillräcklig bemanning menar 
IV O en bemanning som gör det möjligt för personalen att hålla uppsikt 
och finnas tillgänglig för de enskilda och tillgodose behov av stöd och 
hjälp. Behov av stöd och hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet eller 
hälsa kan föranledas av att en person med demenssjukdom eller 
demensliknande tillstånd riskerar att lida fysisk eller psykisk skada eller 
orsaka fysisk eller psykisk skada hos andra. 

IVO:s ställningstagande bygger på en sammanvägd bedömning av de 
enskildas behov av hjälp och stöd, bemanningen nattetid, personalens 
arbetssätt, välfärdsteknik samt boendets utformning. 

De enskilda som av något skäl inte kan öppna dörren till 
avdelningen är att betrakta som inlåsta utan stöd i Jag 

IVO bedömer att de boende vid Skogslyckan är att betrakta som inlåsta 
utan stöd i lag när de lämnas utan personal och att detta är en begräns
ning i den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Det utgör ett 
allvarligt missförhållande och uppfyller inte kravet i l kap. l § SoL. 
Där framgår att socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. Lagen bygger på 
frivillighet och det finns ingen grund för tvångsåtgärder i den. 
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Ytterdörren till ett särskilt boende kan vara låst. Detsamma gäller 
dörrar till avdelningar och enheter. Låset måste enligt IVO dock vara 
konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp. Om den enskilde av 
något skäl inte själv kan öppna dörren måste hen utan dröjsmål få hjälp 
av personalen med att öppna den eller få den hjälp som är påkallad. Om 
en enskild vill komma ut och inte sj älv kan öppna dörren, samtidigt 
som personal inte finns på avdelningen och kan uppmärksamma detta 
och låsa upp eller ge annat stöd, är hen att betrakta som inlåst (jmf SOU 
2006:110 s. 284-285). 

Personalen uppgav vid inspektionstillfället att lägenhetsdörrarna har 
s.k. hotellås. Det innebär att de alltid är låsta utifrån om man inte valt 
att de ska vara olåsta. Det finns inget lås på insidan. Till alla dörrar 
finns en transponder som sitter på rullatom eller runt halsen på den 
boende och som även personalen har. När man kommer nära dörren 
låses den upp. Några våningar/avdelningar är enligt personalen låsta 
och man behöver använda kod för att komma in och ut. Koden står 
bredvid koddosan. Flera av de boende klarar dock inte av att använda 
koden. Ytterdörren till Skogslyckan är låst men öppnas automatiskt 
under dagtid från kl. 06:30. 

Underlag 
• Anmälan som kom in till IVO den 8 augusti 2018 

• Yttranden från socialnämnden den 9 oktober 2018 samt den 
22januari och den 18 september 2019. 

• Protokoll förda vid oanmäld inspektion natten mellan den 21 och 
den 22 oktober 2019. 

Ytterligare information 
Till IVO inkom den 8 augusti 2018 en anmälan från en enskild om 
brister i utförandet av insatser vid skogslyckans vård- och 
omsorgsboende i Uddevalla kommun. IVO har med anledning av 
anmälan öppnat ett tillsynsärende. 

Socialnämnden har getts möjlighet att yttra sig över protokollet från 
inspektionen men har inte hörts av. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Ericsson. I den 
slutliga handläggningen har inspektörerna Monica Bengtsson och Ulf 
Prahl deltagit. Inspektören Rebecca Widsen har varit föredragande. 

För Inspektionen får vård och omsorg 

~~ 
Lars Ericsson 

Rebecca Widsen 
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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 2020 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade enligt socialnämndens delegeringsordning anmäls 

 

 Förteckning över beslut av ordföranden 2020-04-06. 

 Förteckning över beslut av förste socialsekreterare 2020-04-06. 

 Förteckning över beslut enligt lag om tobak och liknande produkter 2020-04-06. 

 Arbetsutskottets beslut/protokoll 2020-04-01. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av delegeringsbeslut till handlingarna. 

 

   
 



  Beslutsförteckning 
Socialtjänsten 
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Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2020-04-15 

 

 

*Nummer i delegeringsordningen 

 

Personnr/ 

diarienr 

Namn och adress Beslut Besluts- 

datum 

Beslut av 
(befattning och 

namn) 

Nr* 

WADE-

2019-00013 

Maytham Mhanawi, 

Norra Drottninggatan 

16, 451 31 Uddevalla, 

med 

organisationsnummer 

700209-7314 

att bevilja Maytham 

Mhanawi tobakstillstånd i 

enlighet med 5 kap. 3§ Lag 

om tobak och likande 

produkter för stadigvarande 

försäljning vid MyWay 

Roys Tobacco 

2020-04-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 

WADE-

2019-00007 

Kawa Mustafa, 

Smedalsgatan 28, 451 

62 Uddevalla, med 

organisationsnummer 

700705-0870 

 

att bevilja Kawa Mustafa 

tobakstillstånd i enlighet 

med 5 kap. 3§ Lag om 

tobak och likande 

produkter för stadigvarande 

försäljning vid Chocko 

Prins 

2020-04-02 Ellinor 

Ekensskär 

Enhetschef 

8:1 
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2020-04-08 Dnr SN 2020/00003 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Charlotte Larsson 

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

 

Anmälan av inkomna skrivelser m m 2020 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls 

 

 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019 (SN 2020/82). 

 Kvalitetstillsyn på stödboendet Vingen 2020-01-30 (SN 2020/91). 

 Regeringsbeslut gällande att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 (SN 

277565 DOK). 

 Ny föreskrift från MSB om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig 

verksamhet (SN 277557 DOK). 

 KS beslut 2020-03-25 § 105, Justering av kommunbidrag 2020 (SN 277547 DOK). 

 KS beslut 2020-03-25 § 99, Nämndernas interkontrollplaner 2020 (SN 2019/250). 

 KS beslut 2020-03-25 § 98, Uppföljning av nämndernas arbete med internkontroll 

2019 (SN 2018/311). 

 Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, Avveckling av mötesplats Tureborg (SN 

2019/ 266). 

 Beslut från IVO gällande sektionen barn-och unga (SN 2019/156). 

 Kommunstyrelsen delegationsbeslut enligt delegation nr 5, utse vikarie för 

förvaltningschef (SN 277546 DOK).      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan av inkomna skrivelser till handlingarna. 

 

   
 



    

 

Socialnämndens ärendebalanslista april 2020 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

2019-11-20 § 190 

 

Christina Nilsson (KD) önskar informa-

tion om hur socialtjäsnten möter beho-

vet av olika typer/grader av demens-

vård. 

 

 

2019-12-17 § 204 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur socialtjänsten planerar att arbeta 

med anhörigstöd. 

 

 

2019-12-17 § 204 Jan-Olof Andersson (S) önskar infor-

mation om anhöriganställningar inom 

socialtjänsten. 

 

 

2020-03-18 § 46 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om vilket stöd socialtjänsten har i 

samband med funktionsnedsättning för 

personer med hörsel och synnedsättning 

via hemtjänsten. 

 

 

2020-03-18 § 46 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om vilken samverkan socialtjänsten har 

med idéburna sektor. 

 

 

2020-03-18 § 46 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur socialtjänstens skyddsorganisa-

tion ser ut utifrån arbetsmiljölagen. 

 

 

2020-03-18 § 46 Stefan Skoglund (S) önskar information 

om hur mycket kompetensutveckling 

socialtjänstens personal får. 
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