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Förslag på organisationsförändring inom uppdraget 

hjälpmedelstekniker/vaktmästare från och med 2021-01-01. 

Bakgrund: 

Rehabiliteringsenheten inom socialtjänsten ansvarar för vaktmästeri/hjälpmedelstekniker. 

Tjänsterna är kombinationstjänster och motsvarar 2,0 årsarbetare.  

Enhetschef för rehabilitering har fått i uppdrag att göra en översyn av hur resurserna 

används idag och göra en bedömning av både omfattning och innehåll och behov av 

utveckling inom området.         

Nedan följer en kort genomgång av nuläget och förslag till förändring inför nästkommande 

budgetår.  

I uppdraget som hjälpmedelstekniker ingår idag: 

 Utkörning samt hämtning av omvårdnadshjälpmedel som sängar, lyftar och ibland 

andra hjälpmedel 

 Besiktning av lyftar varje år och sängar vartannat år 

 Montering av taklyftar 

 Reparationer och service av omvårdnadshjälpmedel 

 Tvätt/rengöring av omvårdnadshjälpmedel 

 Övriga arbetsuppgifter från arbetsterapeuter kopplat till hjälpmedel 

Utöver det så tillkommer transport till och från dagverksamheten samt ansvar för två 

fordon som är anpassade för transport av personer med funktionsnedsättning. 

Uppdraget som vaktmästare är lite oklart. Det finns en gränsdragning mellan Riksbyggens 

vaktmästeri för fastigheterna och det som ligger inom ramen för vårt ansvarsområde så 

kallat  ”inre vaktmästeri”. Gränsen upplevs ofta som oklar och har ibland  ”töjts”.  Inre 

vaktmästeri kan handla om allt från  belysning, posthantering inom kommunen, sätta upp 

tavlor, hyllor, förbereda för t ex midsommarfirandet, ta in och ut sommarmöbler mm på 

Koppargården, Solgården och Treskillingen.  

 

 



Förslag till förändring 

Behovet framåt bedöms vara totalt 1,5 årsarbetare. Behovet av hjälpmedelstekniker 

bedöms motsvara 1,0 tjänst och bör fortsatt tillhöra socialtjänstens rehabiliteringsenhet 

eftersom uppdraget i hög grad är kopplat till verksamhetens ansvarsområde. Rollen 

behöver också utvecklas till att ha kompetens och ett utökat ansvar för digitala hjälpmedel 

som kommer att få en större betydelse inom vård och omsorg de kommande åren. Det kan 

gälla allt ifrån digitala lås till trygghetskameror mm.  

Uppdraget som vaktmästare bedöms motsvara 0,5 årsarbetare och här föreslås ett 

tjänsteköp för att dels få en tydligare uppdelning mellan rollerna och undvika oklarheter i 

gränsdragningen. Det andra motivet är att enhetschef för rehabilitering inte bedöms vara 

den optimala ledningsresursen för vaktmästaruppdraget.  

Socialchef föreslås att tillsammans med berörda enhetschefer tydligt definiera vad som 

ingår i ett tjänsteköp av ”inre vaktmästeri” och därefter söka den bästa 

samordningslösningen med annan utförare. Tjänsteköpet bör också omfatta  vissa 

arbetsuppgifter när det krävs dubbelbemanning som ex vid leverans av sängar till ordinärt 

boende. Det kan också vara aktuellt att avtala om en ”back-up”  funktion vid ex ordinarie 

hjälpmedelsteknikers frånvaro.  

 

Förslag till beslut 

Bildnings- och sociala utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta föreliggande 

förslag   

 

 

I tjäsnten  

 

Charlotte Dahlbom 

Socialchef  

 

 

 


