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PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 10: Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
– svar på motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och
Margareta Vikgren (S)
Socialdemokraterna lämnade den 18 maj in en motion om att kommunfullmäktige bör
besluta om att återuppta frågan om kommunaliseringen av hemsjukvården samt att frågan
ska lyftas till StorSthlm och Region Stockholm. I motionen påpekade vi också att kommunens
ambition bör vara att hemsjukvården ska övergå i kommunal regi senast den 1 januari 2022.
Vi socialdemokrater menar att det är tydligare än någonsin att vården måste hålla ihop för
att klara framtidens utmaningar, det ser vi särskilt nu under rådande pandemi som lamslagit
stora delar av världen. Istället för fler uppsplittrande vårdmarknader vill vi socialdemokrater
sprida den unika modell för integrerad regiondriven vård och kommunal omsorg som
utvecklats och används i Norrtälje till fler kommuner.
Vi kan dock förstå delar av förvaltningens utlåtande vad gällande tidsplanen och att den kan
behöva förlängas för att förändringen ska bli stabil och långvarig – speciellt givet pandemin
då vi är övertygade om att vi kommer behöva se över vårt sätt att få och bedriva vård på.
Det finns med andra ord delar av tjutet som vi är beredda att ställa oss bakom, exempelvis
håller vi också med om att det är viktigt man når konsensus vad gällande skatteväxlingen för
att en förändring som denna ska vara hållbar.
Det finns delar i förslaget om att återuppta kommunaliseringen som vi anser behövs
diskuteras, utredas och förhandlas – men vi vidhåller vår hållning om att återuppta
kommunaliseringen av hemsjukvården och vi tror att det är ett steg i rätt riktning för att vi i
framtiden ska kunna erbjuda god och kvalitetssäker vård. Vi menar därför att Huddinge
kommun ska driva på och återuppta diskussionerna med berörda parter.
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