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Innehållsförteckning
§ 262 Förslag om kommunalisering av hemsjukvården
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2012/126
§ 262 Förslag om kommunalisering av hemsjukvården
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-21

Förslag om kommunalisering av
hemsjukvården

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §316/2012 2012-09-03,
Kommunal hemsjukvård

3

Handling

2012-07-03

Kommunalisering av hemsjukvården i
Blekinge län, Karlskrona kommun

4

Handling

2012-07-02

Övertagande av hemsjukvården i ordinärt
boende i Karslhamns kommun §
87/2012, Karlshamns kommun

5

Handling

2012-06-29

Kommunalisering av hemsjukvården §
55/2012, Sölvesborgs kommun

6

Handling

2012-06-19

Budget Hemsjukvård Ronneby - ny
version 120614

7

Beslut allmänt ärende

2012-06-19

KF §169/2012 2012-06-20, Beslut om
kommunalisering av hemsjukvården

8

Handling

2012-06-13

Hemsjukvården - avtalsförslag Kf §
55/2012, Olofströms kommun

9

Handling

2012-06-12

Budget hemsjukvård 2013

10

Handling

2012-06-11

Nytt Missiv gällande kommunalisering av
hemsjukvården i Blekinge län

11

Handling

2012-06-11

Avtal om övertagande av ansvar för vissa
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt
boende

12

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-06-05

Slutrapport, överföring av ansvar för
hemsjukvård till kommunerna i Blekinge
samt reviderad missiv

13

Beslut allmänt ärende

2012-06-01

KS §155/2012 2012-06-05, Kommunal
hemsjukvård

14

Handling

2012-05-30

Kommunalisering av hemsjukvården i
Blekinge ÄN § 63/2012, Äldrenämnden

15

Beslut allmänt ärende

2012-05-28

KS AU §227/2012 2012-05-28,
Kommunal hemsjukvård

16

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-23

Förslag om kommunalisering av
hemsjukvården

17

Beslut allmänt ärende

2012-05-14

KS AU §165/2012 2012-05-14,
Information angående eventuell
kommunalisering av hemsjukvården

18

Beslut allmänt ärende

2012-04-02

KS §122/2012 2012-04-03, Kommunal
hemsjukvård

19

Beslut allmänt ärende

2012-03-27

KS AU §125/2012 2012-03-26,
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Kommunal hemsjukvård
20

Beslut allmänt ärende

2012-03-27

KS AU §125/2012 2012-03-26,
Kommunal hemsjukvård

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012, §169, återremitterades ärendet
till Kommunstyrelsen. Anledningen var oklarheter i de ekonomiska beräkningsunderlagen.
Ärendet är nu åter aktuellt för beslut.
De ekonomiska beräkningsunderlagen har nu reviderats, där 2011 års kostnadsunderlag
indexerats till 2013 års nivå, samtidigt som prognosen för skatteväxlingen beräknas enligt
2013 års prognos (se bilaga 4.1).
Den delegerade hemsjukvården ingår i beräkningsunderlaget (enligt respektive kommuns
fakturering år 2011).
Med det reviderade beräkningsunderlaget föreslås en skatteväxling på 32 öre (mot tidigare
30 öre).
Förslaget om en treårig ekonomisk kompensation till landstinget är inte längre aktuell.
Företrädesvis med anledning av att den delegerade hemsjukvården fördelas ojämnt mellan
länets kommuner tillkommer ett förslag om en mellankommunal utjämning under en
treårsperiod. Denna fråga rör enbart reglering mellan kommunerna och hanteras i ett
separat ärende.
Förslaget angående tilläggsuppdrag till den gemensamma samverkansnämnden i frågor
rörande gemensamma överläggningar och överenskommelser inom vård- och
omsorgsområdet har i förhållande till tidigare förslag ändrats till att i samverkan mellan
landstinget och kommunerna ta fram förslag på en lämplig samverkansform.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att

i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser
i ordinärt boende” mellan landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge län i enlighet med
upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut,

att

vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta skatteväxlingen på 32 öre per skattekrona
som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården mm,

att

att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och landstinget, till
finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,32 procentenheter för kommunerna och sänks
med 0,32 procentenheter för landstinget.

att

i samverkan mellan landstinget och kommunerna ta fram förslag till reglemente för en, mellan
huvudmännen, gemensam nämnd eller annan samverkansform och redovisa detta förslag
senast årsskiftet 2012-2013 för respektive huvudman.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Thomas
Håkansson. C, Jan-Eric Wildros, S, Roger Gardell, FP, Peter Bowin, V, Tommy Andersson, S, Bo
Johansson, S, Anna Carlbrant, RP samt tjänstgörande ersättare Martin Moberg.
Yrkanden
Tommy Andersson, S yrkar avslag på föreslagen förändring av huvudmannaskapet för
hemsjukvården.
Kenneth Michaelsson, C, med instämmande av Roger Gardell, Fp, Anna Carlbrant, RP samt
ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att

i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser
i ordinärt boende” mellan landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge län i enlighet med
upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut,

att

vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta skatteväxlingen på 32 öre per skattekrona
som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården mm,

att

att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och landstinget, till
finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,32 procentenheter för kommunerna och sänks
med 0,32 procentenheter för landstinget.

att

i samverkan mellan landstinget och kommunerna ta fram förslag till reglemente för en, mellan
huvudmännen, gemensam nämnd eller annan samverkansform och redovisa detta förslag
senast årsskiftet 2012-2013 för respektive huvudman.

_____________________
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2012/126
§ 263 Förslag angående en mellankommunal utjämning vid kommunalisering av
hemsjukvården
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-21

Förslag angående en mellankommunal
utjämning vid kommunalisering av
hemsjukvården

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Under förutsättning av att beslut fattas om en kommunalisering av hemsjukvården i
Blekinge föreslås en mellankommunal utjämning under en treårsperiod.
Landstinget har under den senaste tiden jämnat ut resurserna mellan länets kommuner, men
när landstingets kostnader för den köpta delegerade hemsjukvården läggs till
kostnadsunderlaget blir skillnaderna mellan kommunerna större. Se bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att godkänna en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015 enligt bilaga, med full utjämning år 2013
och därefter en reduktion med en tredjedel per år.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Thomas
Håkansson. C, Jan-Eric Wildros, S, Roger Gardell, FP, Peter Bowin, V, Tommy Andersson, S, Bo
Johansson, S, Anna Carlbrant, RP samt tjänstgörande ersättare Martin Moberg.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till förslaget till beslut.
Tommy Andersson, S, yrkar att beslutsatsen kompletteras med första stycket under
sammanfattning.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande om bifall till förslag till
beslut och finner att Kommunstyrelsen bifaller det samma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande från Tommy Andersson,
S, om tillägg till beslutssatsen och finner att Kommunstyrelsen bifaller det samma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att godkänna en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015 enligt bilaga, med full utjämning år 2013
och därefter en reduktion med en tredjedel per år. Beslutet gäller under förutsättning att beslut fattas om

en kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge.
_____________________
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