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Punkt 5, Förslag till avveckling av hemtjänst i egen regi
KS 2019/0198
Miljöpartiet de gröna i Danderyd reserverar sig mot att kommunens hemtjänst i egen regi, Hemtjänst
Danderyd avvecklas.
Vi anser att Socialnämndens redovisning av ärendet är motsägelsefullt, bristfälligt och saknar
transparens.
Vi anser att kommunfullmäktige saknat nödvändigt underlag och att beslutet att avveckla Hemtjänst
Danderyd strider mot god ekonomisk hushållning.
Socialnämndens utredning saknar
- redogörelse av avvecklingskostnaden för Hemtjänst Danderyd
- redogörelseav vad Danderydsborna som har kommunal hemtjänst tycker
- redogörelse av hälsa och arbetsmiljö för kommunens egen hemtjänstpersonal
- redogörelse av vad privata hemtjänstutförare tycker om nivån på hemtjänstchecken
- konsekvensanalys av att privata hemtjänstutförare i Danderyd hotat säga upp sina avtal om
Socialnämndens implementerar sitt beslut att inte ersätta avbokade besök
- konsekvensanalys av att IVO fastställt att vart 10:e hemtjänstföretag blivit av med tillståndet
för att man inte utfört hemtjänst på ett bra sätt
- konsekvensanalys av att behålla hemtjänst i egen regi är avsevärt mindre kostsamt än de av
HR-avdelningen förväntade avvecklingskostnaderna för nedläggning (15 mnkr)
- Konsekvensanalys av att Hemtjänst Danderyd drivs utan vinstsyfte och att avkastningskrav
för branscher i allmänhet är 7-12 %
- Konsekvensanalys av att små hemtjänstutförare slås ut och att det då blir en monopolistisk
marknad där några få leverantörer bestämmer priset på marknaden.
Danderyds kommun har satt en ribba för vad en hemtjänsttimme ska ersättas med, den sk
hemtjänstchecken, den täcker inte kostnaderna för vare sig kommunens hemtjänst eller privata
hemtjänstbolag. Det går inte att bedriva en värdig omsorg om vare sig kunder eller personal med den
ersättningsnivå som är satt. Privata hemtjänstbolag i Danderyd får det heller inte att gå ihop. Någon
utredning av vad privata hemtjänstutförare tycker om nivån på hemtjänstchecken har inte
redovisats.
Enligt Arbetsmiljöverket drabbas 56 % av hemtjänstpersonalen av sömnproblem, magbesvär,
hjärtklappning, högt blodtryck, yrsel, nedstämdhet, 74 % har värk i rygg, axlar, armar, händer, knän,
höfter. Detta är vad som kan hända när Danderyds kommun pressar priset så lågt att hemtjänst inte
går att driva på hemtjänstchecken. Någon utredning av hälsan för personal inom hemtjänsten i
Danderyds kommunhar inte redovisats.

Enligt Arbetsmiljöverket har privatiseringarna inom den kommunala välfärden lett till uppkomsten av
företag som konkurrerat med låga kostnader, sämre villkor för de anställda och sämre service till de
äldre. Någon analys av läget i Danderyd har inte redovisats.
Hemtjänst Danderyd har låg personalomsättning = högre ålder = högre lön + fler semesterdagar +
högre utbildning = fler undersköterskor. Det är diskriminerande att kommunens kollektivavtal för
anställda som arbetar med hemtjänst anses vara för dyrt. Någon redovisning av vad fackförbundet
Kommunal tycker om detta redovisas inte.
IVO har nyligen fastställt att vart 10:e hemtjänstföretag blivit av med tillståndet för att man inte
utfört hemtjänst på ett bra sätt. Någon riskbedömning och/eller konsekvensanalys redovisas inte.
Att behålla hemtjänst i egen regi är således avsevärt mindre kostsamt än de förväntade
avvecklingskostnaderna för nedläggning. Fackförbundet Kommunal redogörelse att en budget i
balans kan nås 2019 redovisas inte.
Miljöpartiet anser att Danderyds kommun inte ska missköta sina kunder Danderydsborna, inte
missköta sina anställda inom hemtjänsten, inte ska kringgå kollektivavtal och inte ska ägna sig åt
lönedumpning.
Vi har under senare tid upprepatupplevt attDanderydsbor som tillhör en grupp agerar. Föräldrar i en
skola, en Facebook-grupp, pensionärer/pensionärsträffar, protester utanför Djursholm Slott. De
accepterar inte att bli överkörda, de protesterar. När rösterna blir tillräckligt höga, då ändrar
kommunen sig. Men äldre Danderydsborna som har hemtjänst tillhör ingen grupp som för deras
talan. De har ingen organisation eller några som företräder dem. Då blir det lätt att köra över våra
äldre Danderydsbor som valt Hemtjänst Danderyd.
Majoriteten Moderater, Liberaler och Kristdemokrater har försatt Danderyds kommun i en mycket
prekär ekonomisk situation. Syftet med en nedläggning anges vara att personalen i Hemtjänst
Danderyd kostar för mycket. Trots upprepade frågor om hur stor avvecklingskostnaden blir vägrade
Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden att besvara frågan.
Miljöpartiet anser det inte är god ekonomisk hushållning att avveckla Hemtjänst Danderyd utan att
veta vad avvecklingskostnaden är. Kommunens HR-avdelning har vid ett möte i maj 2019 nämnt 15
miljoner kronor i avvecklingskostnad för personal. Vi anser att beslutet att avveckla Hemtjänst
Danderyd strider mot god ekonomisk hushållning.
Vem vill jobba i en kommun som straffaranställda för att statliga bidrag för vidareutbildning
(Omvårdnadslyftet 4,5 mnkr) och kollektivavtal(högre lön/fler semesterdagar) gör att de kostar för
mycket?
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