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MEDBORGARFÖRSLAG SOM RÖR FÖREBYGGANDE HEM-
BESÖK 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslaget om en förändring av ”förebyggande hembesök”. 

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sören Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag som rör förebyggande 

hembesök, enligt bilaga. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 18 februari 2013, § 4, att ärendet 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast 27 maj 

2013. 

_____ 

 

Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet. 

 

Ett medborgarförslag har inkommit från Sören Nilsson angående att använ-

da 50 000 kr av budgeten för förebyggande hembesök till att anställa hem-

tjänstpersonal till de förebyggande besöken. Vidare föreslår förslagsställa-

ren att ytterligare 50 000 kr ska ersätta pensionärsorganisationerna för att 

genomföra hembesök. 

 

Projektet förebyggande hembesök avslutades 2012-12-31. Kommun-

styrelsen beslutade 2012-08-27 att permanenta verksamheten förebyggande 

hembesök från och med 2013-01-01. Kostnaden beräknades till 200 000 kr 

per år. Ärendet överlämnades till budgetberedningen som beslutade att 

tillskjuta dessa medel. 

 

Det förebyggande arbetet syftar till att bevara hälsan och förmågan till att 

fungera aktivt och självständigt så länge som möjligt. Syftet med besöket 

är att ge förebyggande råd och tips kring frågor som man har som äldre, 

dels att ge information vad kommun och landsting kan erbjuda när det 

gäller stöd i vardagen samt att ge möjlighet till social samvaro och aktivi-

teter. Det förebyggande arbetet är en viktig del av vårt arbete med att stötta 

äldre i sin vardag. 

 

Hembesöken utförs av en legitimerad arbetsterapeut med specifik kom-



 

 

petens för att bedriva förebyggande arbete. Dessa hembesök ska bedrivas 

på ett systematiskt och strukturerat sätt vilket innebär att man inte kan 

fördela hembesöken på flera personer eller olika organisationer. 

Avslutningsvis kan tilläggas att hembesöken inte belastar någon med 

ledningsfunktion. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 18 februari 2013, § 4. 

 

Förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget om en förändring av ”förebyggande hembesök”. 

 

Kommunstyrelsen 

Socialchef Hans Nyberg föredrar ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kom-

munstyrelsen bifaller förslaget. 

_____ 
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