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Kommunstyrelsen

Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården – svar på
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta
Vikgren (S)
Förslag till 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.
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Beskrivning av ärendet
Den 18 maj 2020 väcktes i kommunfullmäktige motionen ”Återuppta
kommunaliseringen av hemsjukvården” av Sara Heelge Vikmång (S) och
Margareta Vikgren (S).
Motionärerna skriver att förslaget om kommunaliserad hemsjukvård stoppades
under förra mandatperioden av att ett fåtal kommuner motsatte sig
skatteväxlingen. Det får inte stå i vägen då Huddingeborna förtjänar den bästa,
mest sammanhållna vård och omsorg som kan ges.
Med bakgrund av ovanstående föreslår motionärerna kommunfullmäktige besluta


att Huddinge kommun ställer sig bakom kravet på att hemsjukvården ska
kommunaliseras.



att ge kommunstyrelsen i uppdrag att lyfta frågan om kommunalisering av
hemsjukvården så väl gentemot Storsthlm som Region Stockholm.



att Huddinge kommuns ambition är att kommunalisering av hemsjukvården
och den skatteväxling som blir en konsekvens ska vara genomförd senast 1
januari 2022.

Kommunaliseringen av hemsjukvården
En kommunalisering av hemsjukvården skulle innebära att kommunen ansvarar
för merparten av de vård- och omsorgsinsatser som idag utförs i hemmet av
Regionen. I samtliga delar av Sverige har denna kommunalisering genomförts
utom i Stockholm län. Frågan har varit aktuell vid två tillfällen men parterna har
inte kunnat enas kring skatteväxlingen.
I den senaste förhandlingen, som avslutades 2018, var Region Stockholms
utgångspunkt 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. Kommunerna 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.
I dagsläget finns inget uppdrag att kommunalisera hemsjukvården inom
Stockholms län. Däremot arbetar Sveriges kommuner och regioner (SKR)
tillsammans med kommunerna och Region Stockholm med uppdraget att införa
Nära vård. Det är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg, där kärnan är
ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar.
Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för
just den personen.

Remissvar
Vård- och omsorgsnämnden
För att bedöma om en kommunalisering av hemsjukvården ska genomföras eller
inte ser nämnden behov av att utreda en rad frågor. Det rör hur enstaka hembesök,
rehabilitering, hjälpmedel samt delegering inom ordinärt boende ska hanteras.
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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.
Nämnden ser också att den ökade andelen äldre i befolkningen är relevant och
hänsyn till det bör tas i en eventuell skatteväxling.
Den i motionen föreslagen tidplan för när kommunaliseringen ska vara genomförd
bedöms dock 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 genomförandet för en så
omfattande reform. Nämndens bedömer således att frågan om att återuppta
kommunaliseringen av hemsjukvården inte bör genomföras i enlighet med
motionärernas förslag.

Huddinges pensionärsråd
Behovet av att höja kunskapsläget inom vård och omsorg ser
pensionärsorganisationerna som mycket viktigt och att då ha samma
grundorganisation mellan hemsjukvård och den kommunala omsorgen skulle
utöka möjligheterna till ett större kunskapsutbyte. Rådet beslutade rekommendera
bifall till motionen.

Förvaltningens synpunkter
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.
Samtidigt ska framhållas att då Stockholms län är sist ut i processen med att
kommunalisera hemsjukvården finns det många andra kommuner och regioner att
lära av. De problem och utmaningar som dyker upp i kommunaliseringsprocessen
av hemsjukvården har kunnat lösas på andra håll i landet och det bör även vara
ambitionen i Stockholms län.
Mot bakgrund av ovanstående anses motionens första att-sats besvarad och övriga
två avslås.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till svar på motionen genererar inga ekonomiska eller juridiska
konsekvenser på kort sikt. Men ska en kommunalisering av hemsjukvården kunna
genomföras krävs en juridisk överenskommelse mellan kommunerna i länet och
Region Stockholm i vilken även storleken på skatteväxlingen regleras.
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