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SÄRSKILT YTTRANDE 

 

Ärende 7, Delegationsbeslut (von/2020:1) 

Hälften av den kommunala hemtjänstverksamheten i Botkyrka kommer att 

avvecklas, när fyra privata företag träder in på marknaden 1 januari 2021. 

Vänsterpartiet har motsatt sig denna utförsäljning av vår gemensamma väl-

färd till vinstdrivande privata aktörer sedan förslaget först lades fram hösten 

2018. Nu är tilldelningsbeslutet fattat och vi måste börja hantera konsekven-

serna. 

 

Det finns ingen överenskommelse om att de upphandlade företagen skall ta 

över personal från kommunen, men de fyra privata aktörerna kommer att 

konkurrera sinsemellan och med kommunen om våra mest kvalificerade och 

erfarna medarbetare. Bland våra medarbetare finns också väldigt många som 

har en timanställning eller ett vikariat, många som saknar formella kvalifi-

kationer eller av olika anledningar har svårare att få en trygg anställning med 

utvecklingsmöjligheter. Om många av våra medarbetare med goda kvalifi-

kationer och gedigen erfarenhet lockas att lämna organisationen kommer vi 

att ha svårt att upprätthålla den höga kvalitet i omsorgsarbetet som vi uppnått 

genom att aktivt arbeta med att utveckla våra anställda. Om å andra sidan de 

mest kvalificerade och erfarna medarbetarna väljer att stanna kvar i kommu-

nal verksamhet riskerar många av våra tidigare timanställda och vikarier att 

stå utan arbete, i ett läge då arbetslösheten redan är rekordhög.  

 

Kommunen har ett ansvar gentemot hemtjänstbrukarna – vi behöver ha en 

stor andel kvalificerade och erfarna tillsvidareanställda bland våra medarbe-

tare för att organisationen skall fungera och kunna utvecklas. När kommunen 

väljer att avveckla halva sin verksamhet har vi också ett ansvar för att våra 

medarbetare inte drabbas. Förvaltningen har ännu inte adresserat dessa frå-

gor, exempelvis genom kontakter med Arbetsförmedlingen och Arbetsmark-

nads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Vi anser att det är hög tid att kom-

munen börjar ta ansvar för fattade beslut och hantera dessa hot mot våra bru-

kares och medarbetares trygghet.    
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