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Vård och omsorgsnämnden

Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården - svar på
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta
Vikgren (S)
Förslag till beslut
Vård-och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter och överlämnar
tjänsteutlåtandet, daterat den 2020-09-30, till kommunstyrelsen som sitt yttrande i
ärendet.

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Huddinge kommun har inkommit med en motion om
önskemål att kommunfullmäktige beslutar att återuppta frågan om
kommunaliseringen av hemsjukvården samt att frågan ska lyftas till StorSthlm
och Region Stockholm. Socialdemokraterna i Huddinge vill också att kommunens
ambition ska vara att hemsjukvården ska övergå i kommunal regi senast den 1
januari 2022.
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i en patients bostad eller
motsvarande. Samtliga regioner i landet, förutom Stockholm, har redan
kommunaliserat hemsjukvården. Syftet med att överlåta ansvaret för hemsjukvård
till kommuner är att skapa en god, trygg och säker vård i hemmet för den enskilde
genom en ökad helhetssyn och en samordnad vård och omsorg.
Frågan om kommunalisering av hemsjukvården i Region Stockholm har varit
aktuell för genomförande både 2015 och 2020 men parterna har inte kunnat enas
kring skatteväxlingen.
Förvaltningen ser inte att det finns förutsättningar att kommunalisera
hemsjukvården inom den tidsram som anges. Förvaltningen ser också att det finns
flera frågor som behöver utredas närmare för att veta om en kommunalisering
leder till en förbättrad situation för de som har behov av hemsjukvård.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Huddinge kommun har inkommit med en motion med
önskemål om att kommunfullmäktige beslutar att:
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Huddinge kommun ställer sig bakom kravet på att hemsjukvården ska
kommunaliseras.
ge kommunstyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om kommunalisering av
hemsjukvården så väl gentemot Storsthlm som Region Stockholm.
Huddinge kommuns ambition är att kommunalisering av hemsjukvården
och den skatteväxling som blir en konsekvens ska vara genomförd senast
1/1 2022.
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i en patients bostad eller
motsvarande. Det är vanligt att personer som får hemsjukvårdsinsatser
också får stöd av kommunal hemtjänst. Samtliga regioner i landet, förutom
Stockholm, har redan kommunaliserat hemsjukvården. Syftet med att
överlåta ansvaret för hemsjukvård till kommuner är att skapa en god, trygg
och säker vård i hemmet för den enskilde genom en ökad helhetssyn och
en samordnad vård och omsorg.

Frågan om kommunalisering av hemsjukvården i Region Stockholm har varit
aktuell för genomförande både 2015 och 2020 men parterna har då inte kunnat
enas kring skatteväxlingen. Region Stockholms utgångspunkt har varit att en
kommande skatteväxling ska grundas på redovisade kostnader uppräknat till det år
då överföringen genomförs. Den framtida kostnadsutvecklingen efter överlåtelsen
ska då inte beaktas. Några kommuner i länet har i motsats till detta ansett att
framtida kostnadsutveckling kopplad till en ökande andel äldre bör ligga till grund
för förhandling om skatteväxling. Därför har en överenskommelse inte kunnat
komma till stånd.
Region Stockholm har upprättat en genomförandeplan för primärvårdsstrategin
2019-2025 som omfattar 22 prioriterade åtgärder med tidsatta milstolpar för att gå
mot en nära vård. Bland dessa återfinns inte kommunalisering av hemsjukvården,
utan fokus ligger på att förändra och förbättra inom befintlig organisation.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har 2012 uttryckt sitt stöd för att kommunalisera hemsjukvården.
För att idag bedöma om en kommunalisering av hemsjukvården ska genomföras
eller inte ser förvaltningen behov av att utreda en rad frågor. Det rör frågor om
områden inom ramen för en kommunalisering såsom hur enstaka hembesök,
rehabilitering, hjälpmedel samt delegering inom ordinärt boende ska hanteras.
Utöver detta behöver det utredas hur läkarkontinuitet för den kommunala
hemsjukvården kan säkerställas samt hur samverkan med primärvården bör
organiseras för att uppnå önskad effekt. Förvaltningen ser också att den ökade
andelen äldre i befolkningen samt den mer avancerade sjukvården är högst
relevant och bör tas hänsyn till om man skulle gå vidare med frågan i en
kommande skatteväxling.
Föreslagen tidplan för när kommunaliseringen ska vara genomförd bedöms ligga
för nära i tid. Tidigare tidplaner har sträckt sig över två, till två och ett halvt år
vilket bedöms vara en mer rimlig tid för genomförande då omorganisationen
skulle bli mycket omfattande.
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Förvaltningen bedömer således att frågan om att återuppta kommunaliseringen av
hemsjukvården inte bör genomföras i enlighet med motionärernas förslag.

Lotta Wigen

Lina Blombergsson

Socialdirektör

Biträdande socialdirektör

Bilagor
1. Remissmissiv
2. Motion. Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården - svar på motion
väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta Vikgren (S)

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Björn Rosborg

