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Socialförvaltningen
Till Socialnämnden

Remiss, Motion Tillitsbaserad hemtjänst
Förslag till beslut
Socialnämnden avstyrker motionen, socialnämndens ambition är att utveckla en modell med
rambeslut som är i linje med motionärens intentioner.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion daterad 2020-03-01
med följande förslag:
För att ge förutsättningar till en bättre arbetsmiljö för personal i hemtjänsten föreslås:
- att en utredning görs där arbetsmodellen "Fri tid" bedöms utifrån Vaggeryds kommuns
förutsättningar.
- att den fackliga organisationen som företräder de anställda inom hemtjänsten ska delta i
utredningen.
-att utredningen kan föreslå att ett pilotprojekt genomförs inom lämpligt geografiskt område
inom hemtjänsten.
Kommunledningskontoret har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande senast
2020-11-30.
Socialnämndens svar på motionen är att man idag utgår från beviljad tid och saknar digitala
lösningar i dagsläget för att övergå till utförd tid.
Socialnämnden kommer fortsättningsvis att utgå från s.k. rambeslut (efter att erforderligt
beslut fattats) vid beviljade av hemtjänst. Vilket medför att brukaren då i möjligaste mån kan
bestämma vad som ska utföras och fördela timmarna över en längre period, utifrån
hemtjänstbeslutet tillsammans med hemtjänsten.

Ärende
Fri Tid i hemtjänsten innebär att handläggare inte beviljar en individuell tid för utförande av
hemtjänstinsatser, utan beviljar endast insatserna och brukare och hemtjänsten kommer själva
fram till och hur lång tid som behövs. Brukaren betalar endast för utförd tid.
Syftet med arbetssättet var i stora drag att förenkla handläggningen.
För att kunna genomföra arbetssättet krävs att brukaren faktureras för utförd tid samt en
digital lösning för att kunna mäta den faktiska utförda tiden.
I Vaggeryds kommun faktureras brukaren utifrån beviljad tid. Vi har ej heller den digitala
lösning som krävs för att arbeta enligt Fri Tid. Vaggeryds kommun har tidigare haft utförd tid
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men övergick till beviljad tid för det passade organisation bättre. Det står sig fortfarande och
är ett bra sätt att arbeta på.
Dock kommer Vaggeryd börja arbeta med rambeslut istället för insatsbeslut.
Ett rambeslut innebär att handläggaren beslutar om hemtjänst i antal timmar exempelvis per
vecka. Brukaren kan då i möjligaste mån bestämma vad som ska utföras och fördela timmarna
över en längre period, utifrån hemtjänstbeslutet tillsammans med hemtjänsten.
Västerviks kommun har haft Fri Tid sedan 1 maj 2017. Förvaltningen känner inte till någon
annan kommun som tillämpar Fri Tid.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Handläggare
Maria Nordgren
Myndighetschef

