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Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården - svar på
motion väckt av Sara Heelge Vikmång (S) och Margareta
Vikgren (S)
Vård- och omsorgsnämndens 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.
Överläggning
I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD) och Margareta Vikgren (S).
Margareta Vikgren (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Därefter förklaras överläggningen avslutad.
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Propositioner
Ordförande ställer propositioner mot varandra, om bifall till förvaltningens förslag
mot bifall till Margareta Vikgrens (S) yrkande. Ordförande finner härvid att vård- och
omsorgsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut
Protokollsanteckningar
Protokollsanteckning anmäls av Margareta Vikgren (S), se bilaga till detta protokolls
§ 10 daterad 2020-11-12.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Björn Rosborg

