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Bakgrund 
• Omsorgsnämnden har gett förvaltningen uppdrag om att se 

över ersättningsmodellen för serviceboenden enligt LSS som 
bedrivs av Vård och omsorg. 
 

• I dagsläget utgår stödet från 14 servicebaser till de 136 
personer som erhåller insatsen serviceboende. Ersättningen 
till Vård & omsorg har varit ett årsbelopp till verksamheten 
oavsett vilket stödbehov den enskilde har. 



Process 
Förändringsprocess hösten 2015 tillsammans med Vård & Omsorg 
PWC-modell och direktiv från Kommunledningskontoret 
 
- Tidplan 
- Uppdrag  
- Ekonomisk modell och beräkningar 
- Individuella nivåbedömningar biståndshandläggare och verksamhet 
- Uppföljningar 2016 
- Information och avstämning med FUB och Autism och Aspergerföreningen  
- Delaktighetsmodell 
 



Serviceboende 
Synpunkter från FUB och Autism och Aspergerföreningen gällande uppdraget  
 
- viktigt med delaktigheten från enskilda och dennes företrädare, 
   förslag arbeta med delaktighetsmodell under 2016 
 
- viktigt med kontinuitet och kompetens 
 
- viktigt att nattjouren har ett ”bakjoursystem” 
 
- sekretess 
 
- kultur- och fritidsaktiviteter 
 
- hälso- och sjukvård  
 



Serviceboende 
Informationsmöten 

       
Dalgatan/Prästgatan   24/2  kl 17.30 - 19 
 
Bellmans gruppboende    9/3  kl 17.30 - 19 
 
Gottsunda    16/3  kl 17.30 - 19 
 
Salabacke/Bellman   29/3  kl 17.30 - 19 
 
Kungsängsg/Kålsängsgränd  4/4  kl 17.30 – 19 
Skolgatan/Svartbäcksgatan 
  
Naturstensv/Vänortsgatan  7/4  kl 17.30 - 19 
Ewa Lagervalls väg   



Deltagare vid möten 
 

• Boende 
• Anhöriga 
• Företrädare 
• Ledning och medarbetare Vård & omsorg 
• Ledning och strateg  omsorgsförvaltningen 
 
 



Synpunkter som framkommit vid möten hittills 

• Oro över förändringen 
• Längre avstånd för vissa till baslägenhet 
• Förändringar i personalen som man är van vid 
• Lägenhetslösning vid Dalgatan 
• Aktiviteter som man önskar även fortsättningsvis 
• Nattstöd 
 
 
 
 



Åtgärder för att möta oro 

• Viktigt att man hör av sig till Vård & omsorg 
eller till omsorgsförvaltningen om man 
upplever att stödet försämras 
 

• Vård & omsorg och omsorgsförvaltningen har 
kontinuerliga möten under 2016 kring 
utveckling servicebaser för att möta upp oro 
och ev brister 



 
Möte upplägg uppföljning av förändring och 
upplevelse av delaktighet och kunna påverka 

 
Inledande möte 14/4 2016 kl 13-15 
 
Deltagare: 
 
Kristina Bromark  Regionförbundet 
Pia Ek   FUB 
Birgitta Anér  Autism och Aspergerföreningen 
Ledning  Vård & omsorg 
Ledning och strateg Omsorgsförvaltningen  



 
Sammanfattning från möte 14/4 2016 

FUB, Autism och Aspergerföreningen, Regionförbundet 
Vård & Omsorg, omsorgsförvaltningen 

 • En uppföljning innan sommaren kring läge och pågående förändringar av 
områden serviceboende. Gemensam genomgång av innehåll uppföljning.  
Avstämningsmöte 26/4 inför uppföljning. 
 

• Bjuda in och ha utbyte med Gävle kring utveckling delaktighet. 
 

• Särskilt möte 21/4 ang inkommen skrivelse från anhöriga/företrädare vid 
serviceboende Skolgatan 
 
Möte 20/4 mellan Pia Ek, Birgitta Anér och Magnus Johannesson 
 

• Uppföljningsmöten med brukare anhöriga/företrädare i  områden 
serviceboende i maj och september. 
FUB och Autism och Aspergerföreningen inbjuds att delta.  
 
 



Möte med anledning av inkommen skrivelse 

Torsdag 21/4 kl 16 Fyrisborg 
 
Inbjudna deltagare Företrädare och anhöriga som är   
   undertecknare av skrivelsen ang Skolgatan 
 
 Vård & omsorg Karin Brolin, Marja Hedin, Stina Johansson 
 
Omsorgsförvaltningen Magnus Johannesson, Anna Nilsson   
   



Omsorgsnämnd 2016-04-27  

• Vård- och omsorg deltar och ger sin 
beskrivning av förändringsarbetet. 
 

• Nämnden har möjlighet att ställa frågor 
 

• Förslag svarsskrivelse till anhöriga/företrädare 
vid serviceboende Skolgatan 



KHR 2016-05-13 

Information och redovisning av förändring inom 
område serviceboende 
 
Svara på frågor från KHR 



Särskilda möten med enskilda boende 
och företrädare/anhöriga 

• Vecka 19-20 
 
Gottsunda 
Skolgatan 
 
Genomgång av nivåbedömningar och 
genomförandeplaner 

 



OSN 2016-06-14 

Redovisning av den första uppföljningen inom 
område serviceboende 
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