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Ärende 

Medborgarförslag om fotvård i hemmet. 

Förslag lämnat från Marta Pettersson: 

Patient som har hemsjukvård kan ansöka om fotvård i hemmet hos biståndshandläggare. 
Biståndshandläggare tar beslut om att fotvård får utföras i patientens hem. Patienten betalar vanlig 
fotvårdsavgift.  

Lägesbeskrivning 
Medicinsk fotvård ingår i grunduppdraget till primärvården. Kommunen är således inte skyldig att 
erbjuda fotvård eller medicinsk fotvård. Fotvården är en service som kommunen erbjuder och som 
ska vara avgiftsfinansierad. Medborgarförslaget medför en höjning av servicenivån till 
kommunmedborgarna. Det kan även medföra en kvalitetshöjning då fotvården görs mer tillgänglig 
Medicinsk fotvård kan endast utföras av behörig fotvårdare och kan inte delegeras till 
hemtjänstpersonal som inte har adekvat utbildning. Fotvård kan således inte utföras under samma 
premisser som hemsjukvård.  
 
Ekonomi 
Fotvården som bedrivs idag finansieras till största dem med hjälp av fotvårdsavgiften. Om fotvård 
skulle erbjudas i hemmet av kommunens fotvårdare skulle det medföra en kostnadsökning då 
avgiften för fotvård, enligt förslaget, inte ska förändras. Kostnadsökningen motsvarar den tid det tar 
att resa till och från patienten samt kostnad för drivmedel.  
 
Arbetsmiljö 
Då fotvård bedrivs används en särskild stol för funktionalitet och ergonomi. Sådana stolar finns i våra 
fotvårdslokaler och de är inte portabla. Att utföra fotvård i hemmet skulle medföra en försämrad 
arbetsmiljö utifrån arbetsställning och funktionalitet att utföra arbetet. Detta kan i förlängningen 
leda till ohälsa och arbetsskador.  
 
Hygien 
Enligt miljöbalken ställs särskilda krav på hälsoskyddet inom yrkesmässig hygienisk verksamhet. 
Medicinsk fotvård omfattas av sådana krav. Kraven berör bland annat lokalens utformning avseende 
möjlighet att hantera instrument på ett hygieniskt och sterilt sätt. Att utföra fotvård i hemmet 
försvårar avsevärt möjligheten att uppfylla dessa krav. Att säkerställa att dessa krav uppfylls kan 
medföra en merkostnad i form av portabel utrustning och arbetstid.  
 

Bedömning 

Kommunstyrelsens sociala utskott kommer att behöva minska sina utgifter under 2020 med 3900 tkr. 
Detta medför att det blir nödvändigt att vidta åtgärder för att effektivisera verksamheterna för att 
möta detta, men det blir även nödvändigt att vidta åtgärder som kan leda till kvaliteten blir påverkad. 



Att i detta läge höja ambitionsnivån vad gäller kvalitet inom detta område, vilket medför att 
kostnaderna blir högre, medför att det behöver sparas in ytterligare inom andra områden med risk 
för kvalitetsförsämring som följd. I det ekonomiska läge som kommunen och utskottet befinner sig i 
är det min bedömning att utskottet inte bör prioritera verksamheter som ligger utanför kommunens 
ansvarsområden. Vidare medför förslaget en påtaglig risk att arbetsmiljön för fotvårdaren försämras 
med risk för ohälsa och arbetsskada som följd.  

 

Socialchefens förslag till beslut 

Att medborgarförslag om att erbjuda fotvård i hemmet lämnas utan bifall. 


