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Datum 

2020-11-27 

Ärende 

2020-XX 

Mottagare 

 

Kommunledningskontoret 

  

Svar på Interpellation från 

Sverigedemokraterna  

Inkommen interpellation 

Interpellationen har anmälts av Sverigedemokraterna, Åse Nicklasson och Ulf Lindström. 

Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande Jan Hanna och besvaras vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november.  

Svar 

1. På vilka grunder anser ni att det är en besparing att säga upp kontaktpersonerna när ni 
inte har koll på kostnader och utgifter/ kontra extrapersonal?   
  
Så som frågan är formulerad är detta inte helt lätt att svara på. Frågan utgår ifrån att vi i 
vårt besparingsförslag inte har kontroll på kostnader och utgifter rörande kontaktpersoner 
kontra extrapersonal. Detta är inte fallet. Jag vill trots frågans formulering försöka 
besvara vår ambition med den föreslagna förändringen som innebär mindre pengar till 
kontaktpersoner, men mer pengar för fast personal.   
  
Vår ambition med åtgärden har varit förbättra situationen för personerna som har behov 
av att bo på ett boende, genom att trygga bemanningen. Trots tidigare 
ekonomiska förstärkningar så har boenden haft ett underskott, vilket lett till 
sämre arbetsmiljö för de anställda bland annat utifrån en låg grundbemanning. Vår 
ambition är att rätta till detta. Bra arbetsförhållanden för de anställda ger bättre kvalité 
för de boende. Vi har även haft ett likvärdighetsperspektiv på vårt beslut. De boende som 
inte har kontaktperson har missgynnats. Det har inte varit möjligt tillgodose det som ingår 
i stöd vid gruppboende, specificerat i LSS-lagens förarbete, så länge 
inte fast grundbemanning kan åstadkommas.  
  
År 2020 ökade vi gruppboendes budgetram med 0,5 mnkr och disponerar om inom fn år 
2021 så vi kan öka totalt till 0,58mnk i gruppboende grundbemanning. 
Besparingsförslaget 0,2 mnkr för kontaktpersoner handlade om neddragning av konto 
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för SoL- och LSS-insatser, dvs –100 tkr per område. Bedömningen var att utifrån de 
riktlinjer som nämnden beslutat om kunna göra en neddragning på just 
dessa konton. Även fortsättningsvis är det de individuella behoven hos en boende som 
avgör rätten till kontaktperson.   
  

2.  Hur många timmar i veckan blir det med extra personal för varje brukare som blivit  
     av med sin kontaktperson eller har fått avslag på sin ansökan om en sådan?  

  
Att dra slutsatsen med att det krävs extra personal på boendena utifrån att man utför det 
som ska utföras för samtliga boende är ett snävt sätt att se på situationen. 
Grundbemanningen har ökat och arbetssättet ska utvecklas på boendena. Till en början 
genom att föra samtal med den enskilde om vilka aktiviteter som är viktiga för denne. 
I genomförandeplanen står sedan tidigare inskrivet att detta ska utvecklas, med hänsyn 
till den enskildes önskemål. Detta har vi inte uppnått hittills, utan behöver fortsätta jobba 
med. Däremot har många gruppaktiviteter skett.   
  

3. Vad kostar extra personal kontra kontaktperson?  

  
En god arbetsmiljö för våra anställda på LSS boenden, vilket jag redan nämnt skapar 
bättre förutsättningar för de boende är inte en fråga om krona för krona, timme för 
timme. Fast personal kostar mer än kontaktpersoner. Vi arbetar här med ett 
utvecklingsarbete av våra LSS boenden och det ska i förlängningen göra situationen god 
för såväl anställda som boende. Det kommer att kosta mer än vad vi drar ner budgeten 
på posten kontaktpersoner, men vi anser att den satsningen är värd att göras.  
   

4. Vad kostade konsulten som gjorde utredningen, som skulle granska lagtext och 

verkställa beslut mm?   

  
För just detta ändamål var ingen specifik konsult anställd. För att 
lösa arbetssituationen på IFO, utifrån vakanta tjänster, har ett bemanningsföretag tagits 
in och bistått i att handlägga vuxenärenden.  
  

5. Om nu personal ska tillgodose behoven, kommer personen i fråga vara bunden till   
     när personal är tillgänglig?   

Kan personen få gå på bio en sen kväll eller får den välja en annan aktivitet för att 

boendet inte är bemannat nog på kvällen?   

  
Det beror på den enskildes behov av aktiviteter vilket vi inte kan svara på vad de kommer 
att ange att de är i behov av. Man kan även gå flera personer på bio och från olika 
boenden. Möjligheterna är många men beror på den enskildes förmåga och behov. Sedan 
är det precis som för alla andra – man planerar oftast in sin aktivitet och det har man 
även som kontaktperson i sitt uppdrag – dvs när träffar man sin brukare och hur många 
gånger och antal timmar man har arvode för.  
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6. Har ni räknat med extrakostnader för personal på kvällstid med OB eller  
helgersättning?  

  
När vi har ökat på grundbemanningen –så är de medtagna i budgeten. Man kan även i 
schema planera in arbetstid som förläggs när behovet är som störst och ibland ta in 
vikarier såsom det görs idag när personalen åker iväg med de boende på någon resa.   
  

7. Nu när ni har dragit in färdmedlen som tydligen konkurrerar med taxibolag, för 

våra gruppboenden och istället hänvisar till kollektivtrafik och färdtjänst medför det 

ju ökade kostnader för våra brukare som oftast lever på små marginaler.  

Hur kompenserar ni våra brukare ekonomiskt för detta?  

  
  
I riktlinjen, som nämnden beslutade om 2020-10-05, § 135, så framgår även att  

”Av Lag om stöd och service, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL, har persontransport av 
brukare i kommunens bilar inget lagstöd. men även att   
Kommunen ska behandla alla medlemmar lika, likställighetsprincipen, 2 kap 3 § 
kommunallagen.”  .   
  
Före 1997 reglerades färdtjänsten i Sverige av Socialtjänstlagen, men lagen 
förändrades och  ett viktigt syfte med lagändringen var att poängtera att färdtjänst är en 
transportfråga och inte en social omsorgsfråga.  
   
Socialnämnden beslutade den 2020-03-23 om att ansöka om att rekvirera statsbidrag för 
habiliteringsersättning och höja dagpenningen till 30 kr/timma under 2020.   
  

De behöver ju inhandla kläder, skor, elektronik, möbler mm precis som alla andra. 

Detta har ofta ombesörjts av kontaktpersonerna. Allt går inte/ finns inte att inhandla 

i Tibro och alla kan inte handla via nätet, de vill precis som alla andra prova/titta på 

kläder/skor och jämföra innan de bestämmer sig.   

  

Nämnden har fastslagit i riktlinjerna, vilket överensstämmer med lag, att enskilda 
bedömningar alltid ska göras gällande kompletterande insatser som kan behövas om 
det exempelvis inte finns anhöriga eller släktningar som kan hjälpa till. Det jag vill att ni 
förstår är att arbetssättet ändras på boendena och att aktiviteter ska genomföras där 
som tidigare inte gjorts fullt ut.   
  

8. Socialnämndens ordförande Jan Hanna påstår också att det framkommit på möten 

att det blir bättre för våra brukare med extrapersonal istället för kontaktperson, 

därför vill vi ta del av den undersökningen, hur många brukare svarade att de 

tyckte det?   
  

Jag har inte sagt istället för, jag har sagt med mer medel kan personalen utföra 
sitt jobb på ett bättre sätt och det i sin tur är bättre för vårdtagaren.  
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen


Sida 4 (5) 

 
 

Skulle verksamheten ha ställt frågan till en brukare inom Lss: vill ni ha extra personal eller 
kontaktperson?     

  

Ett av nämndens prioriterade mål är att personer med funktionsnedsättning ska 

erbjudas meningsfullhet genom aktiv medverkan i det som rör denne. Ni har satt 

betyget 4 av 4 möjliga sköldar på detta.   

  

2019-09-23, § 134, fattade nämnden beslut om målen för år 2020, vilket enhälligt antogs 
av nämnden. Det står: ”En omsorgstagare har rätt att vara delaktig i utformningen av 
insatser som berör denne för att kunna få en så meningsfull vardag som möjligt. Det är 
bland annat en central del i genomförandeplanen för den enskilde. Arbetssätt som bidrar 
till ökad delaktighet ska uppmuntras och stöttas.”  
Ett sätt att mäta detta var att mäta delaktigheten inom daglig verksamhet. Fokus låg 
även på genomförandeplanerna för den enskilde där den enskilde ska medverka i 
planeringen.   

Utifrån målstrategierna som fanns angivna för målet så prognostiserade förvaltningens 
tjänstemän att målet uppnås. Denna prognos gjordes vid delårsbokslutet.   

  

  

Vad anser våra brukare om att ni avslutar kontaktpersons uppdraget? För det är väl 
inte så illa att ni inte frågade dem innan ni fattade beslutet?  
  
Jag förstår att förändringar skapar oro. Ni tycker er se en modell för hur våra brukare ska 
ha en meningsfull vardag och ett värdigt liv, nämligen genom att bevara stationen så som 
den är. Vi har samma önskan för våra brukare, men har ett annat perspektiv på hur detta 
ska uppnås. Vi vill utveckla våra boenden. Vi i nämnden kan inte frångå kommunlagen 
gällande likställighetsprincipen, principen om allas lika värde. Vi vill att även de som inte 
beviljas kontaktperson ska ha goda levnadsstandard och vi tror att detta kan uppnås med 
en bättre arbetsmiljö för vår personal, där de ges möjligheten att möta våra brukares 
individuella behov. Detta perspektiv -arbetsmiljösituationen för chefer och personal -
har förvaltningen lyft fram i sin rapport. Det har även belysts svårigheten att hitta 
kontaktpersoner och sjukfrånvaron bland vår personal har tidvis varit hög. Detta har 
inneburit att nämnden inte klarat av att verkställa insatsen kontaktpersoner vid flera 
tillfällen.  
  
Genom den förändring vi nu genomför ska det bli en god situation för såväl anställda som 
brukare.   
  
 

 

Svarande 

 

 

Jan Hanna 

Socialnämndens ordförande 
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