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Frågor och svar 
Socialförvaltningens förslag på förändring av verksamheten vid Hertsöns 
dagverksamhet.  
 
Vad innebär förslaget? 
Hertsöns dagverksamhet med cirka 30 platser flyttas till andra dagliga 
verksamheter. En ny, mindre verksamhet startar upp i andra lokaler på 
Hertsön. 
 
Varför lägger socialförvaltningen fram det här förslaget? 
• Lokalerna på Hertsön är inte ändamålsenliga, lokalerna är för stora för 

verksamheten och har endast ett kök, vilket är för litet för cirka 30 
personer. 

• Några brukare är i behov av en mindre verksamhet 
• Effektiviseringar av lokaler samt personalresurser 
• Transporter minskar, cirka 20 brukare som idag körs till Hertsön från 

andra delar i kommunen, erbjuds platser närmare sitt hem. 
  

När ska det ske? 
Avvecklingen ska vara genomförd 2020-01-31 
 
Hur ska det gå till? 
• Information till berörda och samtal med den enskilde eller företrädare 

om den enskildes behov så att vi kan matcha mot annan verksamhet. 
• Övriga dagverksamheter och sysselsättningar involveras för att erbjuda 

plats och bra verksamhet. 
 
Vad händer med brukarna? 
De erbjuds andra placeringar beroende på var vi kan erbjuda placering och 
verksamhet som passar den enskilde. Individuella samtal hålls med den 
enskilde eller företrädare. Vi ansvarar för att den enskilde ska få fortsatt bra 
dagverksamhet och god introduktion på sin nya dagverksamhet. 
 
Vad händer med personalen? 
De erbjuds andra tjänster inom förvaltningen där vakanser finns och 
kompetens matchar behov. 
 
På vilket sätt blir det här förslaget bättre för brukare? 
Ej ändamålsenliga lokaler lämnas. Inte lika många brukare på ett och samma 
ställe, istället får de erbjudande på mindre enheter. Ny dagverksamhet som 
är mindre startar upp, med cirka 7-10 platser för att täcka behovet.  
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Vad händer med lokalerna? 
De ska användas till boendestöd under tiden som avtalet gäller, cirka två år. 
Boendestödet med cirka 30 personer samlas på ett ställe vilket innebär att vi 
kan säga upp deras nuvarande lokaler. 
 
Varför har den här dagverksamheten valts ut? 
Utifrån att vi hyr lokalen av extern aktör och den är inte ändamålsenlig för 
dagverksamhet. 
 
Innebär det här någon besparing i kr? 
Det innebär att vi kan effektivisera med cirka 3 miljoner kronor genom att 
minska personal- och lokalkostnader. Det blir möjligt genom att vakanser 
kan fyllas med kompetent personal. Transportkostnader minskar eftersom 
cirka 20 brukare som idag körs till Hertsön från andra delar i kommunen, 
erbjuds platser närmare sitt hem.  
 
När tas beslut och av vem? 
Förslaget behandlas i socialnämnden i november 2019. 


