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Avbryt avvecklingen av den kommunala hemtjänsten 
 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden i Huddinge kommun beslutade på sitt sammanträde den 26 november 

2020 att avveckla den kommunala hemtjänsten, inklusive utförandet av ledsagning och avlösning för 

vuxna, i egen regi. Nämnden var oenig och ärendet avgjordes genom ordförandens utslagsröst 

eftersom omröstningen gav resultatet 6–6. Att fatta ett så här stort beslut bakom stängda dörrar i 

vård och omsorgsnämnden är inte ett värdigt hanterande av Huddingebornas skattepengar. 

Samtidigt som det har varit känt att den kommunala hemtjänsten varit underfinansierad under flera 

år väljer den styrande moderatledda minoritetskoalitionen att sänka skatten med 27 miljoner kronor. 

I stället för att göra de förändringar som har krävts, och som även har påtalats av externa konsulter 

för att hemtjänsten ska fungera väl lägger den styrande minoritetskoalitionen ner den kommunala 

hemtjänsten. Dessutom lägger de fram ärendet med omotiverat kort varsel, på ett extrainsatt 

nämndmöte, och driva igenom beslutet utan debatt i kommunens högsta beslutande organ, dvs. 

kommunfullmäktige. Trots kort varsel uppstod starkt folkligt engagemang mot beslutet och ca 5 500 

personer har skrivit under en namninsamling mot förslaget.  

De äldre vill ha vår hemtjänst 

Av de drygt 1300 brukarna som har hemtjänst i Huddinge har över 750 äldre valt den kommunala 

hemtjänsten. Det motsvarar 58 procent av den totala andelen brukare i kommunen. Endast 552 

brukare har valt utförare i privat regi.  

Avveckling av den kommunala hemtjänsten skapar ytterligare stress och oro för många av Huddinges 

äldre. Dessutom i dessa tider när smittspridningen av covid-19 har under hösten ökat kraftigt och 

läget i Sverige och i Huddinge är mycket allvarligt är så klart den här frågan än känsligare. De flesta är 

överens om att personalen är avgörande för en trygg omsorg av hög kvalitet. I en svår tid har 

personalen ställt upp och arbetat hårt för att alla äldre ska vara trygga. Kontinuiteten, att få träffa 

samma personal, är alltid viktig men kan vara helt avgörande under en pågående pandemi.  

Vi behöver hemtjänst i egen regi 

Utöver att vi bör bejaka de val våra invånare vill göra har vi som kommun skyldighet att tillse att de 

som är i behov av stöd också får det. Det här betyder att vi har behov av att snabbt kunna erbjuda 

hemtjänst om en privat utförare plötsligt inte kan leverera. Vi har vid flera tillfällen redan hamnat i 



en situation där den kommunala hemtjänsten fått överta kunder med mycket kort varsel, det är 

alltså en trygghetsfråga att ha kvar viss hemtjänst i egen regi.  

Att lämna kommunens äldre till en situation som denna är bortom all kritik. Att dessutom skynda 

igenom ett så här stort beslut på bara 10 dagar är en oseriös hantering, inte minst med tanke på att 

den moderatledda koalitionen och ordförande för vård- och omsorgsnämnden under flera år haft 

ansvar för- och kunna följt nämndens ekonomi. Oppositionen ställde sig inte bakom förslaget till 

beslut och föreslog istället att ärendet skulle avslås.  

Ett beslut för fullmäktige 

Huddinges kommunala hemtjänst omsätter ca 70 miljoner kronor om året. Det är en betydande 

verksamhet i kommunen, inte bara för de 750 brukare som använder sig av tjänsten utan också för 

kommunen som helhet. En majoritet av de äldre i Huddinge kommun har valt den kommunala 

hemtjänsten, vilket är ett tydligt skäl till varför förslaget att lägga ned den kommunala regin bör 

anses vara ett beslut av större vikt. En avveckling av den kommunala hemtjänsten innebär att nära 

160 anställda blir av med sin anställning, och då är de som arbetar timmar inte inräknade. 

Avveckla av den kommunala hemtjänsten är ett ärende av principiell beskaffenhet och det ska därför 

hanteras av kommunens högsta beslutande organ: kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen får 

kommunfullmäktige uppdra åt en kommunal nämnd, t.ex. kommunstyrelsen, att i fullmäktiges ställe 

besluta i en viss grupp av ärenden, dock med undantag för bland annat ärenden som är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.1 

En majoritet av kommunfullmäktiges partier har meddelat att man motsätter sig en avveckling av 

den kommunala hemtjänsten.  

 

Med hänvisning till ovan så föreslår vi därför att: 
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska ha hemtjänst i egen regi som ett alternativ 

för de äldre 
 

 
För Socialdemokraterna                      För Vänsterpartiet                       För Miljöpartiet 
 
Sara Heelge Vikmång                     Nujin Alacabek                   Anders Lönroth 

 

 

                                                           
1 Kommunallagen 5 kap, paragraf 1 


