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Arbetsbelastning  och  stress  är ofta  stor  inom  hemtjänsten,  personalen  gör  ett

fantastiskt  arbete  men  känner  många  gånger  att  de inte  räcker  till.

I Västerviks  kommun  har  man  sedan  några  år infört  en framgångsrik  modell

inom  hemtjänsten  "Fri  tid".  BiståndshandIäggarna  där  beslutar  om  insats  men

inte  om  tiden  det  tar  att  utföra  insatsen.  Arbetslaget  i hemtjänsten  planerar

själva  sitt  arbete  och  justerar  om  det  tillkommer  eller  faller  bort  insatser  för  de

brukare  de har  hand  om.  Hemtjänstpersonalen  arbetar  nära  brukarna  och  kan

därför  planera  utifrån  det  verkliga  behovet  vilket  också  upplevs  positivt  av

brukarna.

Fördelarna  är många,  bland  annat:

Mindre  administration  och  detaljstyrning

Större  inflytande  över  planering  och  utförande  för  personal  och  brukare

Tid frigörs  för  biståndshandläggare

Större  tillit  till  personalen

Ökad  arbetsglädje

På Västerviks  kommuns  hemsida  ges mer  information  om Fri tid

https://www.vastervik.se/0msorg-stod-och-hjalp/HiaIp-i-hemmet/fri-tid/

Vi föreslår  fullmäktige

At utreda  möjligheterna  att  införa

Nicklas  Gus ' sson  (S)

Marg3feta  Fick  (MP)

Fri tid  inom  hemtjänsten  i Habo
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§ 77 Svar på motion om fri tid i hemtjänsten 
Diarienummer KS22/94 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Habo 
kommun inför en modell inom hemtjänsten som Västerviks kommun har 
infört, ”Fri tid”. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som den 8 juni 2022 beslutade 
att återremittera ärendet ”Motion om fri tid i hemtjänsten” till 
nästkommande sammanträde. Socialnämnden gav då även förvaltningen i 
uppdrag att bjuda in en representant från Västerviks kommun för att 
informera om modellen ”Fri tid”. 

Socialnämnden beslutar att motionen ska ingå i utredningen om 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. (SN 2022-
09-01 § 43). 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2022-10-12 § 103).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Nicklas Gustavsson tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

Även Hans Jarstig (KD), Morgan Malmborg (HD) och Olle Moln Teike 
(SD) yrkar bifall till motionen.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 
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