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Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården - motion
väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 16
mars 2021, anses motionens första att-sats besvarad och övriga två avslås.
Sammanfattning
I maj 2020 väcktes i kommunfullmäktige motionen ”Återuppta kommunaliseringen
av hemsjukvården” av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S).
Motionärerna föreslår att Huddinge kommun ställer sig bakom kravet på att
hemsjukvården ska kommunaliseras och ger kommunstyrelsen i uppdrag att lyfta
frågan om kommunalisering av hemsjukvården såväl gentemot Storsthlm som Region
Stockholm. Kommunalisering av hemsjukvården och den skatteväxling som blir en
konsekvens ska enligt förslagsställarna vara genomförd senast 1 januari 2022.
Ärendet har gått på remiss till vård- och omsorgsnämnden och Huddinge
pensionärsråd. Vård- och omsorgsnämnden ser behov av att utreda en rad frågor
innan kommunaliseringen beslutas såsom hur enstaka hembesök, rehabilitering,
hjälpmedel samt delegering inom ordinärt boende ska hanteras, medan Huddinge
pensionärsråd beslutade rekommendera bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att det ur brukarens perspektiv finns bra skäl för
en kommunalisering av hemsjukvården, motionens intentioner är goda. Förvaltningen
menar också att kommunen redan har arbetat för detta.
För att få en balanserad överenskommelse där alla aspekter av verksamheten som
överförs har beaktats och beräkningen av skatteväxlingen hunnit förankras krävs ett
nära samarbete mellan länets kommuner och Region Stockholm. Av det skälet går det
inte att motivera beslut i enlighet med motionens uppdrag och tidsplan.
Mot bakgrund av ovanstående anses motionens första att-sats besvarad och övriga två
avslås.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Karl Henriksson (KD), Nujin Alacabek
(V) och Anders Lönroth (MP).
Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek (V) och Anders Lönroth (MP) yrkar
samtliga att kommunstyrelsen ska bifalla motionens första och andra att-sats.
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Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Propositioner
Ordförande ställer proposition i tre steg.
Motionens första att-sats
Här finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag som innebär att att-satsen
ska anses besvarad, dels Sara Heelge Vikmång (S) med fleras bifallsyrkande till
motionens första att-sats.
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag
mot bifall till motionen, och finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Motionens andra att-sats
Här finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens förslag som innebär att att-satsen
avslås, dels Sara Heelge Vikmång (S) med fleras bifallsyrkande till motionens andra
att-sats.
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag
mot bifall till motionen, och finner härvid att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
förvaltningens förslag till beslut.
Motionens tredje att-sats
Här finns ett förslag till beslut, och det är förvaltningens förslag som innebär att attsatsen avslås.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag, och finner härvid att så är fallet.
Sammanfattningsvis
Kommunstyrelsen beslutar således i enlighet med förvaltningens förslag i dess helhet.
Reservationer
Sara Heelge Vikmång (S), för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp, Nujin
Alacabek (V) och Anders Lönroth (MP) reserverar sig samtliga mot beslutet till
förmån för eget förslag.

