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Plats och tid Sammanträdesrum A1, stadshus A, kl. 15.30-16.50 

Ledamöter/ersättare Erland Linjer (M), socialnämnden, ordförande 
Simon Söderberg (S), socialnämnden 
Morgan Börjesson (KD), kommunstyrelsen 
Turid Ravlo-Svensson (S), kommunstyrelsen 
Irene Rosberg, Strokeföreningen 
Roland Alström 
Åsa Karlsson 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef 
Yvonne Rydberg, sekreterare 
Regina Lindahl, Socialförvaltningen § 1 
Emelie Rawlings, Ann Thomsson Socialförvaltningen § 2 
Karin Kärrengård, socialförvaltningen §3 och §4 
Anna-Lena Sellergren, socialförvaltningen §5 
 
 
 

 

Utses att justera  
 
 

Justeringens plats 
och tid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialförvaltningen 29 februari, Socialförvaltningen 

Sekreterare Yvonne Rydberg Paragraf 1 - 5 

Ordförande Erland Linjer 

Justerande Irene Rosberg 
 
  

 
§ 1  
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Boendeformer 

Regina Lindahl, utvecklingsledare, socialförvaltningen informerar om 
boendeformer. 
 
Antalet personer med beslut om bostad med särskild service LSS har ökat. 
De boendeplatser som finns idag räcker därför inte och kommunen riskerar 
vite för ett flertal ej verkställda beslut. Antalet platser behöver därmed utökas 
omgående. 
Inför utökningen av nya platser på särskilt boende (60 st i mars 2021 på 
Midsommargården och 54 st våren 2022 på Breared) föreslår förvaltningen 
därför att ändra inriktning på två verksamheter som idag bedrivs som 
särskilt boende.  
 
Förslaget innebär att den demensavdelning som finns på Strängvägen  
(Kastanjen), med åtta platser, avvecklas i samband med att 
Midsommargården öppnar. Enheten byggs därefter om för att istället bli 
fullgoda gruppbostäder LSS, 6 platser. Den målgrupp inom LSS som för 
närvarande har störst behov, är kunder med omfattande behov av stöd i 
kommunikationen. 
 
Ölandsgatan 3 föreslås ställa om till bostad med särskild service gruppbostad 
psykiatri/samsjuklighet SoL. Behovet av ett samsjukhetsboende har länge 
funnits inom förvaltningen. Målet är att erbjuda personer med samsjuklighet 
en trygg och långsiktig lösning, och att minska antalet långa placeringar. 
Boendet kommer vända sig till personer över 18 år. Bryggaregatans tre 
psykiatriplatser sägs upp, flyttas till Ölandsgatan. På Ölandsgatan ges nu 
möjlighet till korttidsplatser, för vuxna personer, med behov av stabilisering 
efter sjukhusvistelse, behov av att bryta en situation i hemmet tex  missbruk 
eller allvarlig psykisk ohälsa, behov av stabilisering innan behandling i 
öppenvård eller extern placering. 
  
Tidsplanen är, 15 september informerades kunder/anhöriga och berörd 
personal. 24 september kommer ärendet att tas upp i socialnämnden för 
beslut, och då sker ett intagningsstopp på särskilt boende och kunder väljer 
nytt boende fram till 28 februari.   Inflytt till Midsommargården febr - mars 
2021 för de som väljer detta särskilda boende. Ölandsgatan och Strängvägen 
renoveras med beräknad inflytt framåt hösten 2021. 
 
 
 
§ 2 
Slutrapport demensprojektet 

Emilie Rawlings, utvecklingsledare, socialförvaltningen och Ann 
Thompson, enhetschef, AHS informerar om slutrapport demensprojektet. 
 
 
 
Projektet utveckla vård och omsorg för personer med demens, är tre 
delprojekt men man har valt att göra en sammanhållen slutrapport.  
Projektet startade 2017-09-01 och avslutades 2019-12-31. Hade en budget 
på 7,5 miljoner.  
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De tre projekten var 
●  Resursteam demens 
● Utveckla dagverksamhet och anhörigstöd 
● Anpassa vissa särskilda boenden 
 
 
Mål för projektet - brett uppdrag. 
 
Skapa ett resursteam demens. Resurscentrum ska vara som ett nav till 
särskilda boende och personal, verksamheterna ska vända sej hit för att få 
råd.  När Midsommargården står färdigt i mars 2021 ska resursteamet sitta 
här. 
Ökad användande av BPSD kvalitetsregister. Handledning som metod haft 
pilotprojekt på ett boende. Ger information och stöd i ett tidigt skeende i 
demensen. Anhörigstöd är ett digitalt stöd för hela förvaltningen, 
information om diagnosen.  
Kompetenstrappa har överlämnats till Varbergs Omsorg.  
Rådsmöte har införts på dagverksamheten, komma med idéer på 
verksamheten, utveckling av dagverksamhet.  
En avdelning för yngre med demens kommer att flytta till 
Midsommargården. Möjlighet att åka ut med buss.  
Möjliggöra kvarboende med kompetensutveckling, för de personer med 
demens, höja kompetensen för personalen, ha kvar personen där dem bor.  
 
Projektets budget slutade på 7,1 miljoner kronor. Efter projektet en 
ramhöjning i budgeten, en högre bemanning på Midsommargården. 
 
Saker som omprövats längs med projektets gång var välfärdstekning för 
demens, svårt att utveckla välfärdsteknik, bör finnas på en annan 
avdelning. Provat sensorkamera för att trygga nattsömnen. Riktlinje med 
fysisk aktivitet med demens. Vårdåtgärder från BPSD. Kom fram till att 
gälla alla målgrupper inte bara de med demens. 
 
Framtida idéer är att legitimerad personal får möjlighet att engagera sej i 
ett ämne. Samla kompetensutveckling i demens. Utveckla samarbetet 
mellan professionerna. 
Ett behov av ett ännu tätare samarbete med omsorgshandläggare. Även 
samarbete med region Halland. Vilka hjälpmedel som finns att förskriva 
med demens. 
 
 
 
§ 3 
Nya avgifter inom LSS och psykiatri 
Karin Kärrengård, enhetschef, socialförvaltningen informerar om nya 
avgifter inom LSS och psykiatri. 
 
Socialnämndens tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre, LSS och 
socialpsykiatri behövde kompletteras på grund av att nuvarande 
tillämpning inte är tydlig för alla insatser.  
 
Bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen, SoL, är särskilda 
boendeformer för yngre personer med funktionsnedsättning, främst riktade 
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till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Dessa boendeformer 
finns inte preciserade i nuvarande anvisning utan har tidigare inkluderats i 
särskilt boende enligt SoL. Det är därmed ingen ny avgift som påverkar 
kund. 
 
Träningslägenheter enligt SoL beviljas under 3-6 månader, huvudsakligen 
till yngre personer för att träna färdigheter inför flytt till egen bostad 
alternativt för att utreda om kund har ett behov av fortsatt särskild 
boendeform. För dessa platser kan inga hyreskontrakt skrivas då de inte 
omfattas av hyreslagens regler men kund ska betala en avgift för bistånd. I 
nuläget debiteras träningslägenhet enligt tillämpning för korttidsplats och 
medför därmed ingen ny avgift för kund.  
 
Extern placering i form av bostad med särskild service för vuxna enligt SoL 
är huvudsakligen en kortsiktig placering i avvaktan på plats i kommunens 
egna bostäder med särskild service. Boendeformen saknas i nuvarande 
tillämpningsanvisning. Avgift för placeringar i HVB, hem för vård eller 
boende, som detta är att likställa med regleras i socialtjänstförordningen 
och denna avgift tas redan idag ut från kund och medför därmed inte heller 
en ny avgift. 
 
 
 
§ 4 
 
Ombyggnation av Ängslyckan och inflytt 
 
Karin Kärrengård, enhetschef, socialförvaltningen informerar om 
ombyggnationen av Ängslyckan och planerad inflytt.  
 
En ritning visades på nya Ängslyckan, i lägenhet nr 1 nya allrummet större 
en vägg plus toalett har tagits bort. Lägenhet fyra användas som ett 
aktivitetsrum. I varje lägenhet finns en trinett, ett mindre kök. Två förråd 
finns i byggnaden.  
 
 
De första flyttar in i början av oktober, blir ett LSS boende för äldre personer 
Som inte åker till daglig verksamhet.  
 
 
 
§ 5  
 
Lägesbild av situationen med Covid-19 
 
Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef, socialförvaltningen informerar om 
lägesbilden av situationen med Covid-19. 
  
Arbetat med pandemin sen början av mars. Utbildning och riktlinjer har 
tagits fram under april. I maj  månad pågick ett intensivt arbete, smittan 
fanns i verksamheten,  kohortvården infördes och mycket arbete med  
skyddsutrustning. 
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Förbereda semestervikarier så att personal fick semester och välbehövlig 
vila, smittan lugnades ner. Verksamheten var smittfri. Under hösten 
enstaka fall med smitta, trots detta inte slappna av arbetet med 
skyddsutrustning.  
Fortfarande råder en pandemi, inget stabsläge längre. Planeringen är att 
succesivt återgå till normal verksamhet.  
Besöksförbudet kommer att avskaffas, nogsamt följa hur detta ska fungera. 
Ansvaret för anhöriga är att följa rekommendationer som kommer att 
informeras om.  Folkhälsomyndigheten tar fram restriktioner även 
Socialstyrelsen. 
 Fr om 1 oktober ska äldreboendena vara beredda på att ta emot besök. 
Tänka på handhygien, avstånd och att vara frisk. Få rekommendationen 
nationellt så inte arbetet blir lidande. Reglera antalet besök. 
 
 
 
 
 
§ 6 
 
Punkter från referensgruppen 
Irene Rosberg berättade om en person som ska flytta till trygghetsboende 
på Träslövsvägen och att det var problem med plats för permobil. Undrade 
om beslut till bostadsanpassningar ska gå via socialförvaltningen eller var 
tas beslut om bostadsanpassningar? 
 
Anna-Lena Sellergren bad om att få återkomma med svar. 
 
Irene Rosberg frågade om att from 1 april har införts en avgift som ett 
abonnemang på 300 kr i månaden för enstaka hembesök av leg. personal 
som sjukgymnast.  
 
Erland Linjer svarar att detta abonnemang kan avbrytas och man kan välja 
att gå till sin vårdcentral istället. 
 
§ 7 
 
Vem ska vi bjuda in till nästa sammanträde 
 
 
Återkommer om detta. 
 
 




