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Kommunalisering av hemsjukvården
Bilagor:
Hemsjukvården, slutrapport: Bilaga 1
Hemsjukvården, ekonomirapport: Bilaga 2
Hemsjukvården, beräknat utfall skatteväxling: Bilaga 3
Hemsjukvården Regler och rutiner för personalöverföring Bilaga 4
Bilaga 3 är en beräkning av skatteväxlingens utfall som är gjord av SKL:s
ekonomer. Utfallet för länets kommuner i kostnadsutjämningen är beroende
av hur många län som skatteväxlar för kommunalisering av hemsjukvården
och därför kan beräkningen inte bli exakt.
Bilaga 4 som beskriver rutiner och regler för personalöverföring vid
kommunalisering av hemsjukvården

Ärendebeskrivning
Våren 2011 beslutade landstingsstyrelsen respektive kommunförbundet
Norrbottens styrelse att ge i uppdrag att utreda förutsättningarna för och
lämna förslag på kommunalisering av hemsjukvården från 1 januari, 2013.
Tre principer har varit grund för utredningsarbetet.
Patientfokus
Största möjliga samhällsnytta
Undvika parallella organisationer
Organisationen av utredningen av hemsjukvård har bestått av politisk
styrgrupp, en styr och förhandlingsgrupp samt arbetsgrupper kring
verksamhet, ekonomi och personal. Grupperna har varit sammansatta med
representanter för både kommuner och landsting. En facklig referensgrupp
har funnit.
För att åstadkomma en sammanhållen hälso- och sjukvård i ordinärt boende
dygnet runt föreslås sammanfattningsvis:
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Att ansvaret för hemsjukvård inklusive hembesök för patienter från 18
år överförs från Norrbottens läns landsting till kommunerna i
Norrbotten.
Att tröskelprincipen tillämpas och omfattar hemsjukvård, hembesök
samt rehabilitering och habilitering. I kommunaliseringen ingår även
hjälpmedel, palliativ vård, sjukvårdsartiklar och bostadsanpassning.
Att den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser
hälso- och sjukvård till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och
sjukgymnastnivå.
Att uppgörelsen även omfattar ett kommunalt ansvar för medicinsk
fotvård i särskilt boende och inom hemsjukvården, samt en ekonomisk
reglering av den hälso- och sjukvård som landstinget köper av
kommunerna.
Omfattningen av den verksamhet som skatteväxlas grundar sig på
statistik och schablonberäkningar, samt berör 116 årsarbetare (87,3
distriktssköterskor, 24,3 arbetsterapeuter, 4,4 sjukgymnaster). Totalt
123,4 mkr motsvarande 22 skatteören.
För Luleå kommun innebär det en överföring av 22,1 distriktsköterskor, 6,2
arbetsterapeuter samt 1,11 sjukgymnaster.
Personalöverföringen föreslås ske via frivillighet och intresse för uppdraget i
enlighet med bilaga 4 ”regler och rutiner för överföring av personal vid
kommunalisering av hemsjukvården”.
Utgångspunkten för de ekonomiska beräkningarna är de gränsdragningar
mellan kommuner och landstinget som politiska styrgruppen beslutade i
oktober 2011.
Ärendet har varit föremål för behandling i den övergripande samverkansgruppen KÖS med berörda fackliga organisationer.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med ovanstående punkter,
förslag till avtal och bilagda slutrapport.

Socialförvaltningens yttrande
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla förslag till mellankommunal omfördelning (skatteväxling) enligt
bilaga.

-

anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen i
enlighet med bifogat avtal och slutrapport

Arbets- och personalutskottet
Ärendet behandlas i socialnämnden 2012-06-05 samt vid ett extrainsatt
kommunstyrelsesammanträde 2012-06-18. Kommunfullmäktige får därefter
senare samma dag fatta beslutet.
Ordföranden föredrar ärendet.
Gabriella Sjöström verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsområdet och
Håkan Dahlkvist, personalchef på socialförvaltningen kompletterar
föredragningen. En huvudman medför enbart fördelar.

Propositionsordning
Ordförande ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.
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Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla förslag till mellankommunal omfördelning (skatteväxling) enligt
bilaga

-

anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen i
enlighet med bifogat avtal och slutrapport.

_____

Kommunstyrelsen
Socialnämnden har 2012-06-05 § 65 beslutat bifalla socialförvaltningens
förslag.
Ordföranden (S), Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) yrkar bifall till
arbets- och personalutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

bifalla förslag till mellankommunal omfördelning (skatteväxling) enligt
bilaga

-

anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen i
enlighet med bifogat avtal och slutrapport.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____
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Kommunfullmäktige
Karl Petersen (S), och Mattias Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Karl Petersens förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla förslag till mellankommunal omfördelning (skatteväxling)
enligt bilaga

-

anta förslaget till kommunalisering av hälso- och sjukvård i hemmen i
enlighet med bifogat avtal och slutrapport.

_____

Beslutsexpediering
Kommunförbundet Norrbotten, socialnämnden, personalkontoret
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