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Komplettering av delegeringsordning inom 
alkoholhandläggningen 
 

Förslag till beslut 
Nedanstående förslag till delegering av ärenden enligt alkohollagen antas.  

Ärendet 
Behov finns av att fatta beslut om delegering av nedanstående ärenden till 

alkoholhandläggare. Ärendena är inte av principiell art och delegering möjliggör 

en enkel och snabb handläggning. 

 

Ärende: 

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att tillståndet inte 

längre utnyttjas. 

Lagrum: 

9 kap 18 § p. 1 AL 

Delegat: 

Handläggare 

Rapportering: 

Pärm 

 

Ärende: 

Beslut om avslag avseende ansökan om serveringstillstånd till allmänheten och 

stadigvarande tillstånd till slutna sällskap om sökanden inte uppfyller kraven i 

alkohollagen. 

Lagrum: 

8 kap 12 § AL 

Delegat: 
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Rapportering: 

Pärm 
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Svar på remissversion: Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider, Degerfors 
 

Förslag till beslut 
Remissen lämnas utan synpunkter. 

 

Ärendet 
Undertecknad har tillsammans med förvaltningens SÄBO chefer studerat 

programmet. Vid ett möte 25/4 diskuterade vi runt innehållet. 

Vår samlade bedömning är att det är ett bra program och yrkar på att 

socialnämnden tillstyrker remissen. 
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1. Program  ̶  Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade 
måltider   

Degerfors – en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor! 

I styrmodellen har ett antal områden tagits fram för att konkretisera visionen och för att förtydliga 

vad visionen betyder i praktiken. Områden är: Näringslivet växer och diversifieras, Hållbar 

befolkningsutveckling i en bra boendemiljö, Goda livsvillkor genom hela livet, Ett jämställt 

Degerfors med mångfald, Stimulerande fritid, aktivt kulturliv och god folkhälsa,  God tillgänglighet, 

service och bemötande, En hållbar och bärkraftig miljö och en effektiv förvaltning. 

 

Vision för Degerfors 

1.1 Inledning 

I Degerfors kommun är maten ett medel att nå god, jämlik och jämställd hälsa för kommunens 

invånare. Kommunens måltider ska utformas på ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på 

lång och kort sikt. Det handlar om mat- och måltidssituationen som helhet. Ansvariga och berörd 

personal, på olika nivåer inom förskola, skola, skolbarnomsorg och äldreomsorg, har ett gemensamt 

ansvar att ge förutsättningar för barn, elever, äldre och personal att känna matglädje och få insikt 

om matvanors betydelse för hälsan i ett livslångt perspektiv. 

1.2 Sammanfattning 

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra till att höja kvaliteten i hela 

verksamheten. Måltiderna i förskola och skola har betydelse för en jämlik och jämställd hälsa, 

social gemenskap, trivsel och elevernas förutsättningar för lärande. Inom vård och omsorg kan 

måltiden bidra till högre livskvalitet, minskat vårdbehov och ett snabbare tillfrisknande. 

Mat och måltider är en av kommunens skyldigheter och är ett komplement för att stödja 

nämndernas kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg. Mat och måltider är en naturlig del av 

kärnverksamheten som bidrar till att ge en stund av vila, återhämtning och social samvaro. 

Kostverksamheten ska organiseras och administreras för att i förhållande till uppställd kvalitets- och 

servicenivå, ge kommunen som helhet lägsta totalkostnad. Samverkan, samnyttjande samt teknik- 

och datautveckling ska utnyttjas för att ge bästa resursanvändning. Mat och måltider i kommunen 

bidrar till bra levnadsvanor och ger grund för goda livsvillkor som på lång och kort sikt främjar 

hälsan för individen. Kostverksamheten har produktion och servering (distribution) som 

huvudansvar. Respektive beställande nämnd och förvaltning, har konsumtion som huvudansvar. 

 

Angränsande styrdokument 

Livsmedelslagen (SFS 2006:804) 

Skollagen (SL 2010:800) 

Bra mat i förskolan (SLV 2017) 

Bra mat i skolan (SLV 2013) 

Bra mat i äldreomsorgen  (SLV 2011) 

1.3 Syfte 

Syftet med detta program är att formulera vilken kvalitets- och servicenivå som gäller för 

skattefinansierade måltider i Degerfors kommun. Programmet används i omsättningen av arbetet 

kring kost och måltider. Programmet ska förankras i verksamheterna och innehållet ska tillämpas av 

berörda medarbetare och chefer. Programmet kompletteras med en riktlinje för specialkost samt 

riktlinje för kostverksamhetens omsättning av programmet.  
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1.4 Bakgrund - Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider 

Källa: Livsmedelsverket 

 

”En bra måltid får matgästen att må bra och känna matglädje. Att 

måltiden är god och måltidsmiljön trivsam, är förutsättningen för 

att maten ska hamna i magen. En bra måltid ska också vara 

näringsriktig och säker att äta. Dessutom ska måltiden vara 

miljömässigt- och socialt hållbar. Måltiden ska också vara 

integrerad vilket innebär att måltiden tas tillvara som en resurs i 

verksamheten. Exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller 

i omvårdnaden. För att nå god kvalitet på alla områden krävs 

samverkan”. 

1.5 Ansvar 

Folkhälsonämnden har ansvaret för att programmets intentioner beaktas i samband med mål och 

budgetöverläggningar för att säkerställa samhälleliga förutsättningar för en god, jämlik och 

jämställd hälsa. Kostverksamhetens ledning har ansvaret att öka kunskap och att skapa förståelse för 

programmet hos berörda chefer och medarbetare. Att styra och leda kommunen mot ett framtida 

önskvärt läge vad gäller mat och måltider, är ett gemensamt ansvar för alla som har måltider inom 

sina verksamheter. Folkhälsonämnden ansvarar för revidering av programmet. 

 

I samråd med berörd personal inom de olika förvaltningarna i Degerfors ska kostverksamheten: 

 Värna om och inspirera till god matkultur med näringsriktiga och lustfyllda måltider. 

 Grundlägga och främja god folkhälsa för kommuninvånarna. 

 Främja resurshushållning och kretsloppstänkande. 

 Följa de flertalet lagar och förordningar som reglerar storhushåll. 

 Följa framtagna riktlinjer för näringskvalitet och måltidsordning för storhushåll. 

 Revidera uppställda mål i enlighet med nationella mål och riktlinjer. 

2. Kvalitetsnivå 

För att kunna åstadkomma kvalitet vid måltiden behöver den vara en del av förskolan, skolans eller 

omsorgens vardag. Det bidrar också till samhörighet inom och mellan de olika verksamheterna.  

2.1 Näringsriktiga måltider 

Kosten ska följa de nordiska näringsrekommendationerna NNR 2012, som är de officiella 

rekommendationerna för matkvalitet i Sverige. Kvalitetsnivån avser energi- och näringsintag, 

måltidsordning samt livsmedelsval. En matsedel planerad efter NNR innebär att den tillgodoser de 

primära energi- och näringsbehoven och avser en lägstanivå för mat- och måltidskvalitet. 

NNR 2012 slår fast att det är helheten i kosten som är viktig.  Näringsbehovet tillgodoses om kosten 

är varierad. Riktlinjerna avser normalkost och är inte avsedda för viktnedgång eller bota 

undernäring. 

2.2 Specialkost – se Riktlinjer för specialkost (2018-02-14 § 5 Specialkost 2018.0045) 

Skollagens krav på näringsriktiga skolmåltider omfattar även specialkost. Även barn och elever 

med allergi och överkänslighet har rätt till näringsriktig mat som de tryggt kan äta utan att riskera 

att bli sjuka. Vad gäller önskemål om specialkost av annan orsak än diskrimineringsgrund och 

allergi/överkänslighet finns inget krav på att förskolan/skolan måste tillmötesgå dessa. Det kan till 

exempel gälla anpassade koster av etiska motiv eller så kallade livsstilsdieter.  
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Tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring bidrar till att onödigt lidande 

och dödsfall kan undvikas. Socialstyrelsens förskrift - Förebyggande av och behandling vid 

undernäring (SOSFS 2014:10) är bindande regler som ställer krav på rutiner inom sjukvården, 

äldreomsorgen och vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning.  

Kostverksamheten ska ha rutiner för att det fungerar och samverka med BVC (barnavårdscentraler), 

elevhälsan och sjuksköterskor inom omsorgen kring barn, elever och äldre med allergi och 

överkänslighet. Vid önskemål eller behov av specialkost är det viktigt med en respektfull dialog 

mellan förskola/skola/äldreomsorg och vårdnadshavare/anhörig för att tillsammans finna en lösning 

som är bra för barnet/eleven/den äldre och som alla kan acceptera. De som på grund av 

funktionsnedsättning behöver få en meny som är anpassad efter individuella behov och möjligheter 

ska kontakta sjukvården för att få en fastställd diagnos. Detta för att i samråd mellan de olika 

parterna, kunna klargöra vilken anpassning som ska ske.  Barn och elever med 

överviktsproblematik ska få individuellt utformade råd från vården. Vuxna som äter med barn, 

elever eller äldre har inte rätt att få specialkost om inte redan sådan kost tillagas i produktionsköket.   

2.3 Trivsam måltid 

Gott bemötande från kökspersonal och trevliga lokaler där maten ska ätas bidrar i hög grad till hur 

måltiden uppfattas som helhet. Rena, fräscha och trevlig lokaler bidrar till matlust och trivsel. 

Ljudnivån hålls så låg som möjligt. En avgörande komponent för att få en bra måltidsmiljö med 

trygghet och matro är att vuxna finns i miljön. Lunchen behöver schemaläggas så att ingen elev ska 

behöva inta sin lunch före klockan 11.00. Alla elever ska ha minst 20 minuter till att sitta ner och 

äta i lugn och ro vid borden. Antalet elever som äter samtidigt begränsas efter antalet sittplatser . 

2.4 Hållbara måltider 

Maten påverkar miljön negativt men kan också ha positiv effekt på odlingslandskapet. Därför är det 

viktigt att kommunerna gör medvetna val av livsmedel som belastar miljön så lite som möjligt. 

Förutom att välja rätt livsmedel är också samordningen av transporter, minskad energianvändning 

och källsortering av avfall åtgärder som minskar belastningen på miljön. Eftersom all 

livsmedelsproduktion har miljöpåverkan är det dessutom viktigt att minska matsvinnet.  

2.5 Säkra måltider 

All mat som serveras ska vara säker att äta och matgästerna ska kunna känna sig trygga med att inte 

bli sjuka av maten. De yngsta barnen och äldre personer är extra känsliga för vissa livsmedel. 

Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner för hur risker ska 

hanteras, förebyggas och åtgärdas. Det behövs särskilda rutiner för att säkerställa att matgäster med 

allergi och överkänslighet inte ska bli sjuka av maten. 

2.6 Rätt kompetens 

God och näringsriktig mat kräver både kunskap och fingertoppskänsla – det märks om maten är 

lagad med engagemang och omsorg.  Medarbetarna i kommunens kök ska därför ha restaurang- 

eller storköksutbildning. Medarbetarnas kunskap om råvaror och matlagning ska inspirera 

matgästerna att äta en fullständig måltid. Menyplaneringen görs av verksamhetschef, kökschefer 

och kockar tillsammans representanter för de olika gästgrupperna, i matråd eller med kostombud för 

gästen. 

3. Servicenivå 

Måltiderna ska ge barn, elever och äldre en näringsriktigt sammansatt kost av god kvalitet. Det är 

viktigt att måltider serveras på regelbundna tider. Enligt näringsrekommendationerna fördelas det 

totala intaget på tre huvudmål och ett antal mellanmål.  
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3.1 Förskola 

Förskolan och eller skolan kan för vissa barn och elever stå för så mycket som 65-70% av det totala 

energi- och näringsbehovet under en hel dag. 

Fördelning av dagens energiintag för barn och elever bör se ut enligt: 

 

 
 

De minsta förskolebarnen (1-2 år) orkar inte äta så stora portioner men har samtidigt ett stort 

energibehov. Det betyder att de kräver lite energirikare mat och att fettmängden behöver vara något 

större i deras mat. Det bör inte vara mer än 2 - 2,5 timme mellan måltiderna för de yngsta barnen. 

Mellanmålen är av större betydelse för småbarn än för vuxna då de inte kan äta så stora portioner. 

Utöver de vanliga måltiderna kan ett extra mellanmål på förmiddagen vara bra. Mellanmålet kan 

bestå av frukt, smörgås eller ett glas mjölk. De större barnen på förskolan kan ha 3 - 3,5 timme 

mellan måltiderna. 

 

Lunchen i förskolan ska vara komplett, det vill säga innehålla en varmrätt, ett flertal råa eller 

tillagade grönsaker, mjölk och vatten samt bröd och smörgåsmargarin. Hälften av grönsakerna bör 

vara grova som rotfrukter, vitkål och broccoli. Grönsakerna ska varieras efter säsong och finnas i 

tillräcklig mängd så att alla kan äta enligt tallriksmodellen. Lämpliga tillbehör ska serveras. 

3.2 Skola 

Skollunchen ska ge ca 25-30% av elevens behov av energi- och näringsämnen.  Inom 

fritidshemsverksamheten erbjuds frukost och mellanmål, på eftermiddagen, under skoldagar. Under 

lovdagar erbjuds också lunch.  

 

Samtliga skolor ska erbjuda minst två huvudalternativ, en animalisk och en vegetarisk lunchrätt, 

samt en salladsbuffé. Måltiden ska vara komplett och innehålla varmrätt, grönsaker, mjölk och 

vatten samt bröd och smörgåsmargarin. Lämpliga tillbehör ska serveras. Det ska finnas en 

salladsbuffé med ett omväxlande utbud som lockar till stor grönsakskonsumtion. Målet är att varje 

elev ska äta 100 - 125 gram grönsaker och frukt i samband med lunchen. Salladsbordet ska 

innehålla 4 - 5 komponenter där baljväxter ska ingå. Merparten av grönsakerna ska vara grova, som 

rotsaker, blomkål och broccoli. Av miljöhänsyn väljs frukter och grönsaker efter säsong. 

3.3 Inspirera 

Vuxnas är viktiga som goda förebilder. För barn elever kan det inspirera till att våga prova nya 

smaker och få nya upplevelser. De flesta barn tycker om den mat de känner igen och äter det de 

tycker om. Genom positiva matupplevelser ges goda möjligheter att bredda och utveckla 

smakpreferenser. Det är därför en viktig del av måltiden i förskola och skola att ge barn och elever 

möjlighet att se och prova nya rätter och smaker. Genom att erbjuda flera rätter varje dag finns det 

alltid någon rätt som faller varje barn eller elev i smaken. Att servera maten snyggt och trevligt samt 

att bjuda på dofter som tilltalar och lockar är viktigt för att väcka aptit och intresse. Erfarenhet visar 

att på det sätt som måltiden presenteras, påverkar om maten uppfattas som god, eller inte. 
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3.4 Äldreomsorg 

För äldre ska äldreomsorgen stå för 100 % av dagsbehovet av energi- och näring. 

För att den som har liten aptit ska orka få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen är det 

viktigt att måltiderna sprids över dygnet. Inom äldreomsorgen behöver man erbjuda minst sex 

måltider varje dag, uppdelat på tre huvudmål och tre mellanmål.  

 

Samtliga äldreboenden ska erbjudas minst tre huvudalternativ, en dagens lunch, ett fiskalternativ 

och ett färsalternativ. Måltiden ska vara komplett och innehålla varmrätt, grönsaker, måltidsdryck, 

samt bröd och bordsmargarin. Tillgång till efterrätt ska också finnas. 

 

Mellanmålen bör stå för 30 - 40 % av dagens intag av energi och näringsämnen och om man hoppar 

över ett eller flera mellanmål ökar risken för undernäring. Att sprida ut måltiderna över dygnet 

innebär bland annat att se till att nattfastan, alltså perioden mellan dagens sista måltid och följande 

dags frukost, inte blir för lång. En tumregel är att nattfastan inte ska överskrida elva timmar. 

 

Åldrande innebär ofta att aptit och ätande påverkas. Ofta äter de äldre för lite mat. För att täcka 

energibehovet behövs därför mat som är extra energität samt att huvudmålen kompletteras med 

efterrätter och ett individuellt antal mellanmål. Maten kan behöva konsistensanpassas för att svara 

mot de äldres behov. Menyerna bör så långt det är möjligt att anpassas efter de äldres behov, vanor 

och önskemål för att locka till aptit. 

 

För att förstärka detta ska kostverksamheten arbeta med ”fadderverksamhet” mot omsorgen för att 

se resultatet av det man lagat fullt ut till brukaren, samtidigt ska kostverksamheten kunna ge tips 

angående måltider till vårdpersonal samt få synpunkter från brukaren och vårdpersonal.  

3.5 Matlådor 

Portionsförpackade matlådor är en vanlig måltidslösning inom äldreomsorgen. Det kan vara ett bra 

alternativ för många äldre, om matlådan kompetteras med lämpliga tillbehör som färska grönsaker, 

dryck och, vid behov efterrätt eller liknande. Kommunen ska kunna erbjuda ett val av tre rätter, för 

varje dag. En matlåda motsvarar en av dagens måltider och behöver alltså kompletteras med 

ytterligare ett mål lagad mat, frukost och flera mellanmål för att den äldre ska få i sig hela dagens 

behov av energi och näringsämnen. 

 

4. Personal 

4.1 Pedagogisk lunch 

Pedagogisk lunch inom förskola, skola och äldreomsorg innebär att personal äter tillsammans med 

barnen/eleverna/äldre i syfte att skapa förutsättningar för en lustfylld måltid med en positiv 

matupplevelse som resultat. Personalen är ett föredöme och ska utgöra ett stöd till gästen vid 

måltiden för bland annat goda rutiner för bordsskick, god matkultur, social samvaro och skapa lugn 

atmosfär vid måltiden. Det kan också innebära att personal äter tillsammans med gästen i 

terapeutiskt syfte. 

4,2 Personallunch 

Samtliga kök erbjuder personallunch inom ramen för verksamhetens inriktning. 
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5. Strategier  

5.1 Matråd/kostråd 

För att säkra måltiderna behövs också att matråd/kostråd hålls inom både förskola, skola och 

äldreomsorg. Viktigt är att barn, elever och äldre eller dess ombud får framföra sina, sina brukares 

synpunkter angående måltider, variation, bemötande och miljö. Där ska även kunskap och 

information från köket angående måltider, livsmedelsval och andra nyheter från kostverksamhetens 

sida förmedlas.  

För äldre som har fått bistånd att få matlåda fullföljs samma information och mottagande av 

synpunkter från de olika pensionärs- och anhörigföreningar genom återkommande träffar. 

5.2 Enkäter/undersökningar 

Enkäter till barn, elever, barns vårdnadshavare om vad man tycker om maten på förskolan, i skolan 

sker enligt särskilda rutiner. 

Fördjupade intervjuer på förskolan, skolan och på äldreboende och i servicehusrestauranger sker 

enligt särskild rutin. 

5.3 Kvalitetsåtagande 

Kostverksamheten genomför undersökning enligt fastslaget intervall hur verksamheten följer 

fastslagna åtagande angående: 

 Specialkost 

 Lunchlåda 

 Maten i skolan 

 

 

Tallriksmodellen 
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 Socialnämnden  

 

Förstärkt öppenvård. Stärka lösningar på 
hemmaplan istället för institutionsvård 

Förslag till beslut 
Arbetssättet förstärkt öppenvård införs och för att möjliggöra detta inrättas två 
tjänster, 2,0 ssg, behandlingspersonal. I budget avsätts 1 200 tkr för ändamålet 
2019. 

Kommunstyrelsen uppmärksammas på behov av ökad budgetram för 
socialnämnden för att möjliggöra satsningen utan att den påverkar övrig 
verksamhet.   

Ärendet 
Socialnämnden har 2016-2017 haft höga kostnader för institutionsvården. 
Främst inom området barn- och ungdom. Det har varit ett större antal 
placerade, till högre dygnsavgifter samt företrädelsevis ungdomar med stora 
behandlingsbehov. Majoriteten har varit placerade med stöd av LVU (lagen om 
vård av unga) § 3, s.k. eget beteende. Socialnämnden har en skyldighet att 
ingripa till skydd för barn och ungdom. Socialnämnden ska i de fallen ansöka 
om åtgärder med tvång för dem som uppfyller kriterierna i tvångslagstiftningen 
och insatser inte kan ges på frivillig väg. Frivilliga insatser prövas alltid i första 
hand. Förvaltningsdomstol prövar om tvångsvård är tillämpligt. Kostnaderna 
har överstigit Socialnämndens budget för institutionsvård 2017. Ansökan om 
tilläggsanslag för 2017 avslogs av kommunstyrelsen och Socialnämnden har 
därmed ett underskott i bokslut 2017 med 5 500 tkr.  

Kostnad för en placering barn- och ungdom på institution varierar mellan 
billigaste placering 2600:-/dygn och dyraste 6500:-/dygn. Räkneexempel nedan 
visar vilka kostnader en placering kan generera över tid:   

Placering Dygnskostnad Månadskostnad 
Placering 6 
mån 

Lägsta 2 600 80 600 483 600 

Högsta 
(SiS) 6 500 201 500 1 209 000 
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Inom barn- och ungdomsvården finns idag problematik med ungdomar som 
utvecklat ett beroende av alkohol och/eller droger som inte är möjliga att 
behandla i öppenvård eller andra öppna former. Det går därför inte helt att 
undvika placeringar på institution för målgruppen. Det finns dock ett antal 
ungdomar som befinner sig i riskzon för placering och där insatser inom 
öppenvården pågår. Att förebygga att ungdomar utvecklar så allvarliga problem 
att de blir föremål för placering bör vara ett prioriterat område för 
socialnämndens insatser för barn och unga. Det finns också möjligheter att 
inom ramen för institutionsvården att förkorta vårdtiderna och arbeta för 
insatser i öppna former efter placering.  

När kostnaderna steg under 2017 analyserade de ansvariga socialsekreterarna 
och chef varje ärende på individbasis och det framkom att det kunde vara 
möjligt att göra med individanpassade insatser på hemmaplan till en lika bra 
kvalitet eller t.o.m. bättre än på institution. Det gällde både förebyggande 
insatser innan placering samt utslussning efter placering. Bedömningen gjordes 
också att kostnaderna för hemmalösningar är betydligt lägre, även med ganska 
omfattande insatser och personalstöd. Flera av de ungdomar som är eller var 
placerade hade placerats om flera gånger p.g.a. att det inte fungerade bra på 
institutionerna. Två ärenden prövades i en s.k. ”hemmalösning” där insatser 
sattes in med förstärkt stöd till både ungdomar och deras familj. Det fanns 
tillgänglig behandlingspersonal för ungdomen och dennes familj och även i 
form av beredskap att kontakta vid behov. Sysselsättning och skolgång för 
ungdomen ordnades och underlättades via stödet. Tät uppföljning har skett. I 
det ena ärendet medförde det stora förbättringar för både ungdomen och 
dennes familj. Den andra ungdomen fungerade inte men planeras nu på nytt 
tillbaka i hemmalösningen igen efter en tid på institution. 

Det ärende som prövats fullt ut har också följts upp och arbetsgruppen har 
gjort en socioekonomisk beräkning på utfallet. Det har inneburit förbättrad 
kvalitet för ungdomen inom alla områden utom när det gäller 
kompisar/umgängeskrets.  

Det finns behov av att kunna skräddarsy insatserna till barn, ungdomar och i 
vissa fall vuxna. Det innebär att det i hemmalösningen ska finnas ett team 
bestående av behandlingspersonal, socialsekreterare eller motsvarande med 
kompetens inom KBT. Det bör finnas möjlighet till att finansiera försörjning 
för de ungdomar som är lite äldre och som inte kommit in i trygghetssystem 
osv. Det bör finnas möjlighet till andrahandskontrakt för lägenhet och stöd i 
boendet till de som har behov av det. Teamet ska också kunna fungera som 
stöd i hemmet hos familjer och det ska finnas tillgång till någon form av 
”behandlingslägenhet” för öppenvårdsinsatser dagtid och möjlighet för äldre 
ungdomar att kunna tränings-bo i med tillgång till personal. Det ska finnas en 
koppling till beroendemottagningen och möjlighet till alkohol och 
drogkontroller.  

Det är inte fråga om att inrätta någon form av institutionsvård i form av HVB 
eller stödboende utan det handlar om riktade omfattande insatser i öppenvård. 
Det kommer inte helt att kunna ersätta behovet av institutionsvård men det 
beräknas kunna korta tiderna väsentligt och förebygga placeringar i ett tidigare 
skede.       

Under 2018 har ett team påbörjat arbete med hemmalösningen. I dagsläget är 
det har varit möjligt att genomföra genom de bemanningsmedel till sociala 
barn-och ungdomsvården som kommunen får i riktade statsbidrag. Vidare 
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möjliggörs det av omställningen i verksamheten för ensamkommande där det 
under en begränsad period går att låna personal med adekvat kompetens för 
uppgiften. Det är möjligt att upparbeta verksamheten under 2018. 2019 och 
framåt saknas resurser att bibehålla och bygga ut konceptet Det beror på 
neddragningar inom ensamkommande, både för socialsekreterare och 
behandlingspersonal.   

Finansiering 
Finansiering till de två tjänsterna samt kringkostnader sker genom en 
ramförstärkning till Socialnämnden i budget med 1 200 tkr. Det beräknas vara 
en lösning som medför att Socialnämnden minskar kostnaderna för 
institutionsvården så att det underskott som genereras därmed kan minska. 
Socialnämnden vidtar åtgärderna för att minska kostnaderna för 
institutionsvården och därmed beräknas hemmalösningen bli kostnadseffektiv 
och självfinansierande. Ett budgettillskott är dock nödvändigt för att kunna 
införa arbetssättet och få det hållbart över tid.  

Fördelningen av de 1 200 tkr redovisas i nedanstående tabell: 

Månlön Årslön 
PO-
pålägg 

OH-
kostnader Personalkostnad 

Övriga 
kostnader 

Totala 
kostnader 

33 312 399 747 156 581 44 506 600 834     

30 342 364 101 142 618 40 538 547 257     

63 654 763 848 299 199 85 044 1 148 091 50 000 1 198 091 

 
PO-pålägget är 39,17 % av årslönen. 
OH-kostnaderna är 8 % av årslönen inkl. PO. 
I övriga kostnader ingår kringkostnader för t.ex. aktiviteter och omkostnader till 
de ungdomar som ingår.  

Bedömning 
Ett arbetssätt med förstärkt öppenvård där insatser görs för att förhindra eller 
kort institutionsvård bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt och på sikt kunna 
sänka kostnaderna för placeringar. Det bedöms också vara förmånligt för de 
ungdomar som skulle omfattas av insatsen genom att de slipper lämna sin 
vardagliga miljö och sina relationer. Helt kommer inte placeringar att kunna 
undvikas.  

      

Marina Lichterman 
Verksamhetschef 
Individ, familj och funktionshinder  
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 Socialnämnden 

 

Yttrande över medborgarförslag – Visande av 
Degerfors IF: s matcher. 
Förslag till beslut 
Förslaget avslås. 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats angående att visa Degerfors IF:s matcher i 

samlingssalen på Västergården. 

Bedömning 
Tanken bakom förslaget är i grunden bra, men stöter på några problem. 

1. Är det socialförvaltningens ansvar att svara för denna typ av 

medborgarservice? Alla boende på Västergården kan skaffa ett eget 

abonnemang.  

2. Kostnaden är 1 650 kronor/månad i dagsläget. Till det tillkommer 

startavgift, krypteringsavgift, fakturaavgift, nätavgift och montering av 

parabol. Månadskostnaden hamnar då på 2 119 kronor och på ett år 

(minsta bindningstid) 25 428 kronor. Detta är kostnaden för en 

offentlig visning. I förvaltningens ansträngda budget är det tveksamt 

om denna kostnad inryms. 

3. Kostnaden enligt punkt 2 är för ett visningsställe. Skulle behovet uppstå 

på någon ytterligare plats kostar det x gånger 25 428 kronor/år. 

 

Jörgen Dahl Larsson 

Verksamhetschef 

 

 

 
Bilaga 
Inkommet medborgarförslag 
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Delges 
Kommunstyrelsen 

25



 

 
 
Degerfors kommun 

Hemsida 
www.degerfors.se 

E-post 
kommun@degerfors.se 

Organisationsnr 
212000-1934 

Postadress 
Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 
Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 
0586-481 00 

Fax 
0586-483 86 

Bankgiro 
5861-9370 

 

 

Ingmar Ångman, 0586-48 240 
ingmar.angman@degerfors.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-05-03 

  
SN 25-2018/3 

 
 

 
 

 
 Socialnämnden 

 

Nyinrättande av tjänst inom Daglig verksamhet – 
efter återremiss 
Förslag till beslut 
Nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 0,75 ssg 

handledare 

Tjänsten finansieras genom omdisponeringar av budget inom daglig verksamhet 

Ärendet 
I bifogad skrivelse som behandlades av socialnämndens arbetsutskott redogörs 

för det behov som ligger till grund för behov av resursförstärkning inom daglig 

verksamhet.  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade ”att ärendet återremitterades med 

uppdraget att utreda hur behovet kan lösas inom befintliga ekonomiska ramar, 

där tillfälliga lösningar och omdisponeringar inom personalgruppen kan vara en 

lösning.  

Med hänvisning till det ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en 

tjänst.” SNAU § 10/2018 

Det uppkomna behovet är inte tillfälligt utan kommer bestå under lång tid. 

Utifrån det kan inte tillfälliga lösningar sökas på behovet. Förvaltningen 

återkommer nu med ett förslag om att tjänstens omfattning minskas genom 

omdisponeringar inom personalgruppen och att finansiering sker genom 

omdisponering av befintlig budget inom daglig verksamhet. Genom 

samordning med andra delar i verksamheten kommer personal att kunna 

erbjudas heltidsanställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse SN 25/2018-01 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 
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Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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§ 10 Dnr 00025-2018  

Nyinrättande av handledartjänst 1,0 ssg daglig 
verksamhet 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Ärendet återremitteras med uppdraget att utreda hur behovet kan lösas inom 
befintliga ekonomiska ramar, där tillfälliga lösningar och omdisponeringar inom 
personalgruppen kan vara en lösning.  

Med hänvisning till det ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en 
tjänst.  

Sammanfattning av ärendet 
Daglig verksamhet har som uppgift att erbjuda deltagare tillhörande personkrets 
för LSS en daglig sysselsättning med stimulerande arbetsuppgifter. 
Verksamheten är lagstadgad. 

Antalet deltagare uppgår till 55 personer fördelat på 5 olika arbetsgrupper samt 
praktikplatser ute inom kommunen och privata näringslivet. 

För att fortsatt kunna ge deltagare inom Daglig verksamhet goda levnadsvillkor 
och stimulans på jobbet för att nå sina mål bedöms en utökning motsvarande 
en tjänst med 1,0 ssg nödvändig. 

Bemanningen inom Daglig verksamhet består av totalt 6,5 ssg handledare varav 
1,0 ssg avser Samordnare inom verksamheten. Samordnaren ingår inte i den 
dagliga bemanningen utan ansvarar för att arbeta fram de externa platserna på 
de olika företagen samt genomföra uppföljningar av insatserna både gällande 
platserna inom den egna verksamheten och externa platser.  

Deltagarantalet inom Daglig verksamhet har ökat under de senaste åren, 
nuvarande medelålder hos deltagarna är 35 år. Deltagarantalet är 55 personer 
varav 14 är ute på praktik heltid eller varvat med gruppverksamhet. Antalet 
deltagare fortsätter att öka varje år. Kommunen ska kunna erbjuda insatsen 
daglig verksamhet när deltagarna är i yrkesverksamålder vilket idag är 67 år. 

Förvaltningens förslag till beslut 
För att fortsatt kunna ge deltagare inom Daglig verksamhet goda levnadsvillkor 
och stimulans på jobbet för att nå sina mål ansöker socialförvaltningen om att: 

nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 1,0 ssg 
handledare,  

socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om finansiering av tjänsten med 
225 tkr år 2018 och 450 tkr år 2019.  
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Yrkande 
Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att utreda hur 
behovet kan lösas inom befintliga ekonomiska ramar., där tillfälliga lösningar 
och omdisponeringar inom personalgruppen kan vara en lösning. Med 
hänvisning till det ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en tjänst.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-25      

Skickas till 
Socialchefen 
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Införande av tillsynskameror i hemtjänsten 
Förslag till beslut 
Tillsyn genom kameratillsyn införs som ett alternativ till personligt besök inom 

hemtjänsten 

Ärendet 
I socialnämndens antagna e-hälsoplan finns tillsyn genom kameratillsyn 

upptaget som ett projekt. En förstudie har genomförts med förvaltningens 

medicintekniker som ansvarig. Möjlighet finns att införa kameratillsyn. Teknik 

och tillvägagångssätt är utvecklade. Egna rutiner behöver komplettera detta.  

Syfte 
Tillsyn genom kameratillsyn fungerar sedan ett antal år i flera kommuner bla i 

vårt eget län.  Orsaken är att vi vet att det i dagsläget finns brukare som oftast 

sover när de får sitt besök på natten men att de har tillsynsbesöket just för att 

de känner sig trygga med att någon tittar till dem. Vi vet också att en del av 

dessa personer upplever att de ibland blir störda när personalens kommer in till 

dem och att de då har svårt att somna om. För dessa personer finns också en 

risk i att de går upp efter att personalen varit där på besök och att bland annat 

fallrisken då ökar eftersom dessa personer dessutom äter 

insomning/sömnmedicin. 

Tillsyn med kameratillsyn kan också ersätta besök dagtid om så 

överenskommes. 

En annan orsak är att vi går emot en framtid med allt fler äldre och ett ökat 

vårdbehov. Tillsyn med kamera är ett sätt att öka möjligheten att frigöra 

resurser till de som måste ha ett fysiskt besök. Tillsyn med kamera är bara till 

för de brukare som inte får andra insatser än just tillsyn under ett enskilt besök. 

Erbjudande 
Nattillsyn med kamera ska ses som ett komplement och ett erbjudande till 

vanligt besök. Ingen kommer att tvingas till denna insats men de som 

identifieras som lämpliga kommer att erbjudas. Man kan när som helst avsäga 

sig insatsen. 
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Vilka ska erbjudas och hur 
De som idag arbetar i nattpatrull men även som arbetar dagtid samt 

handläggarna får i uppgift att fundera på vilka brukare de har som skulle vara 

lämpliga att erbjuda. Detta ska ses som ett alternativ till vanlig tillsyn och ryms 

inom samma beslut enligt socialtjänstlagen. Enhetschef och eller kontaktperson 

besöker den enskilde med ett erbjudande om tillsyn med tillsynskamera. 

 

Förutsättningar (minst två alternativ sak vara uppfyllda) 

 Brukaren har besök med enbart tillsyn 

 Brukaren sover när vi är där 

 Brukaren vaknar och blir störd när vi kommer 

Hur fungerar kameran 
Kameran är en mörkerseende kamera som monteras så att brukarens säng är 

synlig. Kameran är inte aktiv på andra tidpunkter än de som man kommit 

överens med brukaren om t.ex. kl. 02,00 och 05,00. Bilden är rörlig. Bilden 

sparas inte utan är en ögonblicksbild.  

Vem tittar på bilden 
Olika alternativ kan finnas. Möjligheten finns att Bergslagens räddningstjänst 

anlitas för att utöva själva kameratillsynen. I första hand kommer dock 

möjligheten prövas att använda egen personal. 

Fördelar 
Kan ge flexibel omsorg, den som är lättväckt får sova ostört, ökad trygghet och 

integritet, frigör tid för de som verkligen behöver den. 

Nackdelar 
Risken kan finnas att personer uppfattar en störning i den personliga 

integriteten. Det måste därför finnas tydliga rutiner som förhindrar att någon 

känner sig pressad till att ta emot tillsyn genom tillsynskamera. System måste 

också upphandlas som är säkra så att inte information kan komma till 

obehöriga. 

Finansiering 
En leverantör har kontaktats för förevisning och tillfrågats om en 

prisindikation. Den initiala kostnaden för att få tillgång till tekniken är 4500 kr 

som är en engångskostnad. Varje kamera kostar sedan 500 kr per månad eller 

6000 kr per år. Utbildningskostnad är 11 000 kr per utbildningsdag. Det bör 

räcka med maximalt två sådana dagar. Det kan tillkomma kostnader för 

tekniska installationer och projektledning för införande. I början kommer dock 

det vara ett fåtal användare. Troligtvis 2-3 stycken.  

Total beräknad kostnad för införande 40 tkr (investering) 

Driftskostnad per år  35 tkr (drift) 
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Bedömning 
Tillsyn genom kameratillsyn kan vara ett alternativ för vissa enskilda personer 

med hemtjänst. På sikt kan det öka i omfattning och medföra 

effektivitetsvinster i verksamheten.  

 

Per Hilding 

Medicintekniker 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Införande av nyckelfri hemtjänst 
Förslag till beslut 
Ett projekt för införande av nyckelfri hemtjänst inleds utifrån den inriktning 

som ges i genomförd förstudie.  

En ordinarie upphandling av ett system ska ingå i projektet och godkännas av 

socialnämnden. 

Ärendet 
En förstudie kring har genomförts. Denna visar på tydliga effektivitets- och 

säkerhetsvinster vid ett införande. Socialnämnden föreslås fatta ett 

inriktningsbeslut avseende att ett sådant system upphandlas. Ärendet ska åter 

efter genomförd upphandling återkomma till socialnämnden för slutligt beslut 

när samtliga kostnader är kända.  

Finansiering 
Kostnaderna enligt förstudien ryms inom den föreslagna investeringsbudgeten 

för 2019. Medel kan komma att behöva föras över från 2018 års 

investeringsbudget. Kostnaderna för driften av ett system bedöms kunna 

hämtas igen genom ökad effektivitet inom hemtjänsten och hemsjukvården.  

Beslutsunderlag 
Förstudie – nyckelfri hemtjänst 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Socialförvaltningen 
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

 

1 Nuläge 
 

Inom verksamheten Vård och Omsorg arbetar ett antal medarbetare inom 

hemvården. De arbetar hos enskilda personer, i deras hem, där de hjälper dem 

med den dagliga livsföringen. Insatser kan utföras vid olika tidpunkter på 

dygnet beroende av vilka behov som ska tillgodoses. 

För att kunna utföra arbetet behöver personalen ha tillgång till den enskildes 

nycklar.  

Idag hanteras cirka 700 nycklar inom hemtjänsten i Degerfors kommun vilket 

är både resurskrävande och kan innebära säkerhetsrisker.   

Att så många nycklar hanteras beror på att brukare som har både trygghetslarm, 

hemtjänst och inköp ska lämna ifrån sig tre nycklar som också förvaras inlåsta 

och kvitteras vid uttag.  

Om nycklar kommer på villovägar kan säkerhetsrisker uppstå för den enskilde 

brukaren. Det kan även medföra en oro hos den enskilde brukaren då de måste 

lämna ut en nyckel till det egna hemmet. 

Även personal kan utsättas för säkerhetsrisker eftersom hembesök hos enskilda 

brukare medför att de medför ett antal nycklar till enskilda hem. 

2 Nyckelfria lås 
Nyckelfri hemtjänst är ett digitalt system som består av en mobilapplikation och 

en digital nyckel i mobiltelefonen. Den digitala nyckeln används som 

legitimation och överförs lokalt till låsenheten via Bluetooth. 

Införande av nyckelfria lås inom hemtjänsten ökar säkerheten för både den 

enskilde brukaren, anhöriga och personal. Nyckelfria lås innebär även att 

personalen snabbare kan komma in i en bostad vid larm.  

Nyckelfria lås innebär också en kvalitetssäkring genom att alla besök loggas och 

det är spårbart vilken personal som varit hos vilken brukare. 

 Vilka omfattas? 
Samtliga brukare i Degerfors kommun som har insatser via hemtjänsten och/ 

eller trygghetslarm. 

Erfarenheter från kommuner som infört nyckelfri hemtjänst visar att samtliga 

brukare ska omfattas för att undvika att personal måste hantera två system 

samtidigt (nyckelfritt vs. nycklar).  

3 Vilka system finns? 
Det finns ett flertal system för nyckelfria lås på marknaden exempelvis Tunstall, 

Phoniro, med flera. 

För att införande av nyckelfria låssystem skall få bästa ekonomiska effekt bör 

kommunen överväga vilka ytterligare funktionaliteter som kan vara aktuella 

exempelvis registrering av insats, schemaläggning, kameratillsyn m.m.  
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

4 Nyttoanalys 
 

 Vad innebär nyckelfri hemtjänst för den enskilde 
brukaren? 

För den enskilde brukaren innebär nyckelfri hemtjänst i första hand en ökad 

trygghhet.  

Det nya låsvredet påverkar inte det vanliga låset så den enskilde fortsätter 

använda sin hemnyckel som tidigare. Monteringen ger heller inga skador på 

dörren. I de Ifall hemtjänstens insatser upphör tas låsvredet bort och dörren 

återställs som den såg ut från början. 

Det finns även system för portar/entréer som kan monteras efter godkännande 

av bostadsbolag. 

Lås och montering innebär ingen kostnad för den enskilde. 

Den digitala nyckeln är personlig och ingen utöver personal från hemtjänsten 

kan använda den.  

För att mobiltelefonen ska kunna användas krävs både pinkod samt personligt 

lösenord vilket innebär att även en borttappad mobiltelefon är obrukbar för 

obehöriga och dessutom kan den enkelt och snabbt spärras. 

Eftersom mindre tid tas i anspråk för att hämta och lämna nycklar medför detta 

att hemtjänstpersonalen får mer tid hos den enskilde. 

 
 Vad innebär nyckelfri hemtjänst för personalen? 

Även för personalen innebär nyckelfri hemtjänst en trygghet genom att de inte 

längre behöver medföra ett stort antal nycklar då de utför hemtjänstinsatser.  

Digitala nycklar innebär vidare att de snabbare kan svara på larm och att resor 

för att hämta och lämna nycklar minimeras.  

Vid införande av nyckelfri hemtjänst kommer en stor del av de nycklar som 

idag används att minimeras vilket gör nyckelhanteringen mindre 

resurskrävande. 

5 Riskanalys 
Alla system kan medföra vissa risker dock har inga sådana påpekats i de 

kontakter som förevarit med kommuner och leverantörer. 

6 Kostnadsanalys 
Kostnader för införande av nyckelfri hemtjänst är beroende av det 

förfrågningsunderlag kommunen använder för att beskriva förutsättningarna 

vid upphandlingsförfarandet. 

Det finns dock ett flertal komponenter att ta i beaktande vid en sådan 

upphandling. 

Förutom kostnad för lås och installation av dessa måste kostnad för support 

och underhåll vägas in. 
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

För att undvika kostnader för nyinköp av mobiltelefoner är det även viktigt att 

de mobiltelefoner som förvaltningen använder går att använda tillsammans med 

det nyckelfria systemet 

Kommunens försäkringar bör ses över för att undvika eventuella kostnader 

som kan uppstå. I förstudien har prisindikation inhämtats från en leverantör.  

Följande kostnader kan beräknas vilket dock måste ses som en indikation: 

Kostnad per enhet 1500:- x 300 st enheter  450 tkr (investering) 

Kostnad per enhet licens 25:-/månad 300 :-/år 90 tkr per år (drift) 

Kostnad införandeprojekt utbildning  30 tkr (investering) 

Teknisk support införande   30 tkr (investering) 

Tekniska åtgärder införande   40 tkr (investerin 

Införandeprojekt ledning och genomförande 150 tkr (investering) 

 

Total beräknad kostnad investering  700 tkr 

Årlig driftskostnad   90 tkr 

 

Regeringen har aviserat ett riktat statsbidrag för införande av digital teknik i 

vård och omsorg. Utöver detta finns medel avsatta både i 2018 och 2019 års 

investeringsbudget som räcker till ovanstående kostnader. Den årliga 

driftskostnaden får arbetas in i budgeten men bör hämtas hem av minskad 

hantering av nycklar och minskad restid inom hemtjänsten och hemsjukvården. 

7 Upphandling 
 

Av Degerfors kommuns upphandlingspolicy och inköpsregler framgår att 

upphandlingar  

• alltid ske i enlighet med de lagar och regler som styr upphandlingsområdet  

• ska bidra till god hushållning med kommunens resurser  

• ska sträva efter att medverka till hållbar utveckling 

 

Upphandlingar skall göras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling 

(LOU), övriga lagar som reglerar upphandling, inköp och avtal samt 

kommunens övriga policyer och riktlinjer. Personal som handlägger inköps- 

och upphandlingsärenden skall ha relevant kunskap om gällande lagstiftning, 

policyer och riktlinjer.  

8 Bedömning 
Införande av nyckelfri hemtjänst ger en väsentligt ökad trygghet för såväl 

brukare, och deras anhöriga, som för personal genom att säkerhetsrisker 

minimeras. 

Då ett sådant system är mindre resurskrävande skulle mer tid kunna ägnas till 

den enskilde brukaren. 

Nyckelfri hemtjänst medför även en kvalitetssäkring genom att samtliga besök 

loggas och det är spårbart vilken personal som varit hos vilken brukare. 
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Förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst 

Degerfors kommun har kommit långt i arbetet med trygg och säker hemgång. 

Enskilda brukare som endast har trygghetslarm och som inte vill lämna ifrån sig 

en nyckel till hemmet kan dock inte garanteras detta idag. Genom att kunna 

erbjuda nyckelfri hemtjänst kan fortfarande trygg och säker hemgång erbjudas 

även för dessa brukare. 

I regeringens vårbudget 2018 satsas bland annat på kortare köer och en tillgänglig 

vård och omsorg. 

Satsningen ska ge stärkt trygghet för äldre genom ny välfärdsteknik som skapar 

trygghet för äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med 

målgruppen. 

I linje med detta bör ett förfrågningsunderlag inför upphandling av nyckelfri 

hemtjänst även frågan om en helhetslösning tas i beaktande, där insats- och 

planeringsregistrering samt kameratillsyn ingår. 

Detta skulle medföra att ytterligare kvalitetshöjning uppnås inom kommunens 

vård och omsorg. 

Insats- och planeringssystem skulle underlätta för cheferna att planera 

personalresurser så att dessa används vid de tider på dygnet då de behövs bäst. 

Det frigör även tid som cheferna kan använda till andra viktiga uppgifter som 

ingår i deras uppdrag. 

I ett sådant system blir det också tydligt vilka insatser respektive brukare är 

beviljade. Detta underlättar för ordinarie personal men kanske framförallt för 

vikarierande personal som inte behöver fråga den enskilde brukaren utan direkt 

kan se i systemet vilka insatser som är beviljade.  

Enskilda brukare kan känna sig trygga i att samtlig personal har kunskap om 

just deras insats. 

Kameratillsyn innebär att den enskilde kan känna sig trygg då personal kan utöva 

tillsyn hos den enskilde utan att störa denne i hemmet. Det minskar således 

även den tid som personal använder till resor för tillsynsbesök. 

 

 

 

 

Elisabeth Sedeborn 

Utredare 
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§ 39 Dnr 00074-2018  

Utredningsuppdrag givna i samband med 
preliminära ramar 
Socialnämndens beslut 
Följande utredningsuppdrag lämnas till förvaltningsledningen: 

1. Översyn av chefsorganisationen utifrån uppdraget att göra den mer 
effektiv och till en lägre kostnad. 

2. Inventering av Fälttjänst: antal deltagare, antal personal samt vilka 
anställningformer personalen har. 

3. Inventering av Muttern, antal personal och boende  

4. Inventering av Kvarnbergs aktivitetscenter: antal deltagare, antal 
personal samt vilka anställningformer personalen har. 

Vad gäller Arbetsmarknadsenheten AME är en utredning på gång. 

En delrapport ska lämnas vid nämndens möte den 30 maj.     

Skickas till 
Socialchefen 
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