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Organisering 



Sektor Socialtjänst

sektorchef

Rickard Persson

Individ- och familjeomsorg + Enheten för 
ensamkommande

Verksamhetschef

Ulf Tolf

6 enheter

Funktionshinder

Verksamhetschef
Anders Haag

9 enheter

Säbo och hälso och sjukvård

Verksamhetschef
Cecilia Malm

10 enheter

Ordinärt boende + Personlig 
assistans

Verksamhetschef                

Caroline Eriksson

7 enheter

Stab



Biståndsenheten



Om Oss

På enheten arbetar 7 socialsekreterare, inklusive ca.25% avser arbete med anhörigstöd 

och en förste socialskretare och enhetschef.

Vi arbetar med SAMSA, som är ett gemensamt arbetssätt i  regionen och avser planering 

för personer som har varit på sjukhus och ska planeras hem till kommunen.

I nuläget har enheten  cirka 350 personer med hemtjänstinsatser och därutöver personer 

med insatser i form av korttidsboende, dagverksamhet,  växelvistelse och särskilt boende

Biståndsenheten har ett nära samarbete med hemsjukvård, rehab, sjukhus, kommunens 

utförare som hemtjänstpersonal, vårdcentraler och anhöriga.



Vad säger lagen

• Biståndsenheten regleras av flertalet lagar som ex. förvaltningslagen, 

sekretesslagen och framförallt  socialtjänstlagen. 

• Stenungssunds kommuns vägledande dokument anger riktlinjer för att 

underlätta handläggningen, främja tydlighet och rättsäker

biståndshandläggning. 

• Socialnämnden ska verka för att äldre  människor får möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra.( 5 Kap.4 §)



Insatser
Hemtjänst beslut delas upp i omsorg och service. Där serviceinsatser kan väljas utifrån

LOV.

Dagverksamhet

Korttidsplats/ växelvård avlastning för anhöriga

Hemgångsteamet

Särskilt boende

Avlösarservice

Trygghetsskapande insats

Totalt antal trygghetstelefoner, ca 770

Ärenden med enbart larm: 270 st. 



Anhörigstöd
- Stöd till alla anhöriga i kommunen dvs anhöriga till barn, missbrukare, personer 

med psykiska problem, personer med vissa diagnoser som demens, MS med mera

- Anhörigstöd är mycket olika organiserat i kommuner och i vissa ingår ex  larm, 
dagverksamhet, växelsvistelse i anhörigstödet. 

- En Bra plats på nätet finns information om olika patient och intresseföreningar, 
forskning och annat bra fakta. Möjlighet till anhöriggrupper via deras sida. 

- I Stenungsunds kommun planeras under hösten och våren 2023  anhörigträffar 
mot målgrupperna yngre med demens, parkinson och äldre med demens Syftet att 
få information och knyta kontakt med andra i liknande situation. 

- Samverkan i olika nätverk och med olika kommuner.

- I enstaka fall har det utförts enskilda samtal för vidare guidning till var man kan 
söka för hjälp ex. kurator mm , har  också telefontid för stöd i guidning.



Dagverksamhet + aktiviteter på särskilt 

boende 


