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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 224. Delårsrapport 2
–

HS 2008/0008, ekonomisk rapport, delårsrapport 2, 2008

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar delårsrapport 2 till kommunstyrelsen
Bakgrund 2008-09-16 HSN au § 156. Delårsrapport 2 Ekonomichefen
redovisar prognosen som pekar på ett underskott på 16 916 tusen kronor, vilket
väl överensstämmer med vårens prognos. Budgeten och prognosen är justerad
med förväntad kompensation för löneökningsmedel, effekt av ny vårdplatsdimensionering och rabatt från Karolinska sjukhuset; sammanlagt 5,5 miljoner.
”Rullande tolv” visar bland annat att personalkostnaderna minskar, kostnader
för hyrpersonal ”viker av”.
Delårsrapporten håller på att sammanställas och skall presenteras till nämndens
sammanträde.
Arbetsutskottet diskuterar behovet av att begära tilläggsanslag.
Arbetsutskottet beslutar
- ge förvaltningen i uppdrag att utforma ett förslag med begäran om
tilläggsanslag för år 2008 för beslut i nämnden på måndag 22 september.
Paragrafen omedelbart justerad. Justeringen tillkännages genom anslag
Organ:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 22

september 2008

Datum för anslags uppsättande: 24

september Datum för anslags nedtagande: 16 oktober 2008

Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens

kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY

Per-Olof Jacobsson, ordförande

Viveka Bornold, mp, justeringsman

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 225. Kompletterande budgetäskande inför 2009
–

HS 2008/0009, kompletterande äskande 2009

HSN § 225 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar begära tilläggsanslag för 2009 med
5 500 tusen kronor.
Bakgrund 2008-09-16 HSN au § 158. Kompletterande budgetäskande inför 2009 Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått möjlighet att till budgetavstämningen i oktober inkomma med komplettering av den strategiska planen om
förutsättningarna har förändrats:
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen februari 2008 skall Gotlands Kommuns Sjukvårdsrådgivning gå med i 1177, den nationella sjukvårdsrådgivningen från 2009. Det är ett glädjande beslut för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för Sjukvårdsrådgivningen sedan hösten 2008. Det innebär dock en årlig driftskostnad på 240 000 kronor som det inte fanns information om inför budgetberedningen i maj.
Enligt avisering från LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, höjs
premien för år 2009. Beslut om hur mycket kommer att tas i styrelsen 16 september. Första informationen pekar mot en höjning på 44 procent. Idag är budget och premie 2 987 tusen kronor. Merkostnaden som i så fall kommer att bli
1 328 tusen kronor äskas budgettillskott för.
I underlaget för den strategiska planen 2009-2011 gjordes en beräkning av
kostnadsökningen för läkemedel. Läkemedelskostnaderna inom slutenvården
räknades upp med 12,5 procent per år. Läkemedelskostnaden inom läkemedelsförmånen räknades upp med 4 procent per år. Totalt räknades läkemedelskostnaden upp med 6,5 procent per år vilket var samma nivå som riket i övrigt.
Under perioden april – augusti har kostnadsutvecklingen dock ökat, inte bara
på Gotland. En ny beräkning innebär en kostnadsökning kring 8,5 procent vilket skulle öka kostnaderna med 13 miljoner kronor istället för de 10 miljoner
kronor som uppgavs i april.
Den demografiska utvecklingen med fler äldre börjar nu visa sig i ersättningssystemet för primärvården. Ju äldre personer som är listade desto högre blir
ersättningen till vårdcentralen. Ålderseffekten under 2008, dvs att fler har fyllt
65 respektive 80 år, gör att kostnaden för primärvården har ökat med ca 500
000 kronor till och med augusti. Helårseffekten mellan 2007 och 2006 (se tabell nedan) är ca 900 000 kronor.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 225 sidan 1(2)

Ålder

Antal
2005

65 – 79
80 –
Totalt 65 –

Individersättning
tkr
7 450 21 422
3 235 18 601
10 685 40 023

Antal
2006
7 615
3 210
10 825

Individersättning
tkr
21 895
18 458
40 353

Antal
2007

Individ-ersättning tkr

7 852 22 486
3 267 18 785
11 119 41 271

Sammanfattning
Totalt påverkar de förändringar som skett efter budgetberedningen i april verksamheten med ökade kostnader till en summa av 5 500 tusen kronor beroende
på hur mycket premieökningen för LÖF beslutas bli.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar begära
tilläggsanslag för 2009 med 5 500 tusen kronor.

Paragrafen omedelbart justerad. Justeringen tillkännages genom anslag
Organ:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 22

september 2008

Datum för anslags uppsättande: 24

september Datum för anslags nedtagande: 16 oktober 2008

Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens

kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY

Per-Olof Jacobsson, ordförande

Viveka Bornold, mp, justeringsman

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 226. Begäran om tilläggsanslag 2008
–

HS 2008/0008, förslag

HSN § 226 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill redan nu göra kommunstyrelsen uppmärksam på svårigheterna att nå en budget i balans 2008 och begär därför ett
tilläggsanslag för 2008. Beloppet preciseras under oktober-november.
Bakgrund
Inför 2008 gjordes ett stort arbete i hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att
identifiera olika kostnadsposter och avgöra i vilken grad de kortsiktigt kan påverkas av åtstramningar och neddragningar. Det arbetet utmynnade i en budgetering där ett antal kostnader identifierades som ”särskilda”. Det innebär att
de inte påverkas direkt av traditionella sparåtgärder utan till stor del betingas av
externa faktorer. Exempel på sådana kostnader är: hyra, städ, läkemedel,
hjälpmedel, köp av vård i andra landsting; regionvård m fl
I budgetarbetet fokuserades på de kostnader som är mer påverkningsbara framförallt personalkostnaderna. Beslut togs att minska personalbudgeten med 4,5
procent och för att kunna uppnå det målet måste verksamheten krympa.
Inom primärvården har åtgärder har tagits fram för att minska antal anställda
och att begränsa arbetet till basåtagandet. Dock har vårdvalet tillkommit och
det kommer att medföra vissa dubbla kostnader tills organisationen satt sig och
anpassats efter listningen. Den demografiska utvecklingen med fler äldre påverkar kostnaderna för primärvården, för 2008 och än mer 2009.
Inom Visby lasarett pågår omställningsarbete där plan finns för stängning av
ett antal vårdplatser, översyn och förändring av scheman, tjänstgöringstider etc.
Inom försörjningen har under ett antal år pågått effektiviseringsarbete och fortsätter även under 2008 med stängning av kök mm.
Inom Tandvården har man under året arbetat med tandvårdstaxan och också
utbildning av personal i hur och när man ska ta betalt.
Alla dessa aktiviteter har under 2008 visat effekt genom att kostnaderna viker,
framförallt personalkostnaderna. Trots det ser det inte ut som om effekten
kommer att slå fullt ut under året, framförallt beroende på fördröjning i kostnadsminskning efter beslut om att minska personal.
Trots ett ambitiöst försök att budgetera både läkemedel och regionvård på en
fullgod nivå har volym och priser ökat mer än förutsett. Läkemedelskostnaden
inom slutenvården är välbudgeterad och ser ut att gå med ett marginellt underskott på helåret. Dock har kostnaden för receptutskrivna läkemedel ökat mer än
beräkningen var 2007.
Regionvårdens budget grundades på en prognos i november 2007, men
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\080922\22sep2008.doc, 08-10-01

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

5

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 226 sidan 1(2)

årsutfallet blev högre än förväntat. Inför 2009 ser det dock ut som om en budgetering av regionvården som motsvarar kostnaden är möjlig.
Sammantaget:
Det pågår ett intensivt förändringsarbete inom Hälso- och sjukvården. Beslut är
fattade och handlingsplaner är framtagna som styr omställningsarbetet. Förändringar tar dock tid.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att det pågående arbetet skapar förutsättningar för att verksamheten ska ha rimliga förutsättningar inför 2009. Utfallet för perioden januari tom augusti visar att en del åtgärder gett effekt.
Den stora förändringen med neddragning av antalet vårdplatser på sjukhuset
kommer att vara genomförd nov/dec. Den är en förutsättningen för att verksamhet och budget kommer att vara i balans 2009.
Bakgrund 2008-09-16 HSN au § 159. Begäran om tilläggsbudget 2008
Arbetsutskottet diskuterar behovet av att begära tilläggsanslag med anledning
av den ekonomiska prognosen (HSN au § 156).
Arbetsutskottet beslutar
- ge förvaltningen i uppdrag att utforma ett förslag med begäran om
tilläggsanslag för år 2008 för beslut i nämnden på måndag 22 september.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\080922\22sep2008.doc, 08-10-01

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

6

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 227. Kortsiktiga kostnadsbesparingar mm
–

HS 2008/0008. sammanställning

HSN § 227 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att folktandvårdens helgjour bedrivs på söndagar mellan 2008-10-01--200812-28 samt 2008-12-24, 2008-12-26, 2008-12-31 och 2009-01-01. Utvärdering
görs i januari 2009 för att eventuellt permanenta helgjouren till ett tillfälle per
helg under 2009.
- att uppdra åt förvaltningen genomför de förändrings som redovisats i sammanställningen.
- förvaltningen får i uppdrag att uppmana anställda att ta ut semester t ex kring
jul och nyår för att minska semesterlöneskulden.
Yrkande
Ordföranden yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Carina Lindberg, v, och Viveka Bornold, mp, yrkar avslag på förslaget med
folktandvårdens helgjourer (skall vara oförändrat).
Omröstning utan votering
Stödjer ordförandens förslag att besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Carina Lindberg, v, och Viveka Bornold, mp, reserverar sig emot beslutet
Bakgrund 2008-09-16 HSN au § 157. Kortsiktiga kostnadsbesparingar mm
HSN beslutade vid ordinarie nämndsammanträde den 25 augusti att Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen skall ta fram en handlingsplan för att nå en budget i
balans vid årets utgång.
Förvaltningen redovisar en sammanställning över åtgärder som kan vara möjliga att genomföra.
De poster som för närvarande ökar i kostnad är utomlänsvård och läkemedel,
medan personalkostnaderna visare en trend att plana ut och tom minska.
Lämpligt är således att fokusera höstens besparing på just utomlänsvård och
läkemedelskostnader.
Jourverksamheten inom tandvården kräver en tandläkare/tillfälle och en tandsköterska. Nu bemannas helgjouren på lördagar, söndagar samt helgdagsaftnar
och annandag- jul och påsk. Under september 2007 till augusti 2008 uppvisar
helgjouren en kostnad på 148 388 kronor. En kortsiktig besparingsåtgärd för
det kvarvarande året är att minska helgjouren till ett tillfälle/helg – förslagsvis
söndagar. Under jul, nyår, påsk och midsommar bör det bedrivas helgjour på
fler dagar
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 227 sidan 2(2)

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att folktandvårdens helgjour bedrivs på söndagar mellan 2008-10-01--200812-28 samt 2008-12-24, 2008-12-26, 2008-12-31 och 2009-01-01. Utvärdering
görs i januari 2009 för att eventuellt permanenta helgjouren till ett tillfälle per
helg under 2009.
- att uppdra åt förvaltningen genomför de förändrings som redovisats i sammanställningen.
- förvaltningen får i uppdrag att uppmana anställda att ta ut semester t ex kring
jul och nyår för att minska semesterlöneskulden.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 228. Vårdval Gotland och Hälsovården Gråbo
–

HS 2008/0106, 2008-08-25 HSN § 221

HSN § 228 sidan 1(3)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att under november 2008 flytta verksamheten vid Hälsovården Gråbo till kvarteret Korpen och att verksamheten
integreras i nuvarande vårdcentral Wisby Söder.
Yrkande
Ordföranden yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Åke Svensson, s, Carina Lindberg, v, och Viveka Bornold, mp, yrkar avslag.
Omröstning med votering
Stödjer ordförandens förslag med 7 Ja/6 Nej (Ja: Olof Pettersson, Christer
Mattsson, Ann-Christine Wallin, Margareta Persson, Ivan Anderzon, Amy
Öberg och Per-Olof Jacobsson. Nej: Åke Svensson, Jan Karlsson, Leif Dahlby,
Daicy Larsson, Carina Lindberg och Viveka Bornold)
Reservation
Åke Svensson, Jan Karlsson, Leif Dahlby, Daicy Larsson, Carina Lindberg och
Viveka Bornold reserverar sig mot beslutet
Bakgrund 2008-09-16 HSN au § 160. Vårdval Gotland och Vårdcentralen
Hälsovården Gråbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 5 november 2001 ”att inriktningen för planering och lokalisering av vårdcentraler i Visby skall vara att en
skall finnas i området Gråbo/Terra Nova. Hälso- och sjukvårdsnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att lösa lokalfrågan.”
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade samtidigt även att under 2002 erbjuda
cirka 20 procent av primärvårdens åtagande till alternativ driftsform.
Det tredje beslutet Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 2001 gällde samordnad primärvårdsverksamhet på Korpen i Visby i ”i syfte att utnyttja lokaler
optimalt”. I samband med att lokalerna där VC Söderväg hade sin verksamhet
avyttrades togs beslut om en ombyggnad av lokaler på Korpen som anpassades
för vårdcentralsverksamhet. Vårdcentralerna Bredgatan och Söderväg flyttades
dit 2005.
Sedan mitten av 90-talet har investeringsmedel äskats för en ombyggnad/nybyggnad på Gråbo för att i ett längre perspektiv kunna driva en vårdcentral i området. Flera alternativa möjligheter till permanenta lokaler har diskuterats: Terra Nova, tandvårdens lokaler på Gråbo, i daghemslokaler, tomter i
närheten mm. Budgetberedningen har hittills skjutit äskandena på framtiden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens andra beslut 2001 att planera för en ”permanent
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 228 sidan 2(3)

vårdcentral i området Gråbo/Terra Nova” har därigenom inte kunnat förverkligas. De tre ritningsförslag som tagits fram har varit för dyra för att kunna
genomföras enligt Tekniska förvaltningen. Den provisoriska lokalen på Gråbo
Torg där Hälsovården Gråbo nu inrymmes saknar permanent byggnadslov och
fungerar dåligt ur arbetsmiljösynpunkt. Det tillfälliga byggnadslovet går ut i
februari 2009.
Konsekvenser av vårdval Gotland Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade
2008 beslut om att införa vårdval Gotland och ett genomförande av beslutet är
nu i full gång. Två enskilda vårdgivare har tecknat avtal och ytterligare en
vårdgivare har auktoriserats men ännu ej tecknat avtal.
Vårdcentralerna Visborg och Hansahälsan som öppnar i oktober respektive
november i Visby är två av de tre auktoriserade privata vårdcentrals-entreprenörer på Gotland. Enligt prognosen kommer 10 000 gotlänningar valt någon av
dessa vårdcentraler. Det motsvarar 17 procent av befolkningen. Om Carema
AB, den tredje auktoriserade entreprenören får teckna önskade hyresavtal inom
kort lär det politiska målet 20 procent kunna uppnås.
Förändrade förutsättningar för den offentligt drivna verksamheten
Den omstrukturering vårdvalet medför påverkar den verksamhet som även
fortsättningsvis ska drivas av Gotlands Kommun.
Sedan februari 2008 är två distriktsläkartjänster på Gråbo vakanta och i november lämnar den siste ordinarie läkaren vårdcentralen för att arbeta inom en
av den nyöppnade privata. Det omöjliggör fortsatt tjänstgöring för de tre utbildningsläkare som är knutna till Gråbo vårdcentral. För distriktssköterskorna,
psykologen, läkarsekreterarna och undersköterskorna blir arbetet mycket tungt
även om vårdcentralen lyckas rekrytera hyrläkare. Ansvaret som faller på dem
blir orimligt stort. Den medicinska säkerheten kan inte längre garanteras.
I oktober-november kommer enligt prognosen upp emot 7000 ha valt att lista
sig på någon av de privata vårdcentralerna i Visby. De allra flesta ser ut att
välja Visborg ca fyra km söder om Korpenområdet. Då kommer 20 procent av
lokalerna på Vårdcentralen Wisby Söder att stå outnyttjade till en kostnad av
1 500 tkr per år.
Om Hälsovården Gråbo flyttar ca tre km till de outnyttjade lokalerna inom
Vårdcentralen Wisby i Korpenhuset under senhösten kan den medicinska säkerheten och kvalitén upprätthållas även för de patienter på Gråbo/Terra Nova
som inte valt annan vårdenhet. Medarbetarnas arbetsmiljö kan säkras liksom
handledningen av AT-, ST-läkare samt sjuksköterske- och undersköterskeelever. Kan AT-läkarna och ST-läkarna arbeta vidare säkras den framtida rekryteringen samtidigt som behovet av hyrläkare minskar med omedelbar verkan.
Basåtagandet för Primärvården på Gotland som betonar värdet av teamarbetet
för kvalitativ handläggning av psykosomatiska åkommor och vård till kroniskt
sjuka har då förutsättningar att förverkligas. Såväl medarbetare inom primärJusteringsman
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 228 sidan 3(3)

vården som fackliga organisationer föredrar denna lösning. Idag får 82 procent
av gotlänningarna i Visby med grannsocknar sin primärvård inklusive BVC på
Korpen.
Sammanfattningsvis Förvaltningen förordar en flytt snarast av Hälsovården
Gråbo till vårdcentralen Wisby söder.
1. Där friställs lokaler genom omstruktureringen som är en följd av att Vårdval
Gotland genomförs. Lokalerna är nyligen ombyggda och anpassade för primärvårdsverksamhet. Om de inte utnyttjas har investeringskostnaderna varit onödiga och dyra.
2. Lokalkostnaderna för vårdcentralerna måste minska med 20 procent. Om
inte innebär det en motsvarande ökning av kostnaderna jämfört med idag eftersom de privata vårdcentralerna har ersättning för hyreskostnaderna i individersättningen.
3. Hälsovården Gråbo står helt utan fast anställda läkare vilket innebär allvarligt hot mot patientsäkerheten, ger en ansträngd arbetssituation för övriga
medarbetare och omöjliggör arbete för de läkare under utbildning som är
knutna till verksamheten.
Yrkande Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att besluta att under november 2008 flytta verksamheten vid
Hälsovården Gråbo till kvarteret Korpen och att verksamheten integreras i nuvarande vårdcentralen Wisby Söder.
Åke Svensson, s, yrkar avslag.
Omröstning med votering stödjer ordförandens förslag med 3 mot 2. (Ja; Curt
Broberg, c, Margareta Persson, m, och Per-Olof Jacobsson, c. Nej; Åke Svensson, s, och Leif Dahlby, s).
Arbetsutskottet beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden
att under november 2008 flytta verksamheten vid Hälsovården Gråbo till kvarteret Korpen och att verksamheten integreras i nuvarande vårdcentral Wisby
Söder.
Bakgrund 2008-09-08 HSN au § 151. Vårdval Gotland och Hälsovården
Gråbo
Avtalschef Rolf Forsman informerar arbetsutskottet om läget inom Vårdval
Gotland:
- Cirka 5 000 vårdval har registrerats så här långt i Vårdval Gotland
- AB-E Hus har lämnat in ansökan om permanent byggtillstånd till byggnadsnämnden avseende Vårdcentralen Gråbos nuvarande lokaler.
- Carema är intresserade av att flytta in i dessa lokaler om nuvarande
verksamhet flyttar till Korpenområdet
- Förvaltningen har begärt en lista från Carema över vilka läkare som Carema
tecknat avtal med

Justeringsman
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HSN § 229. Konkurrensutsättning post- och pakethantering i Visby
–

HS 2008/0141, förslag

HSN § 229 sidan 1(3)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att konkurrensutsättning av posthanteringen i Visby skall ske förutsatt att totalkostnaden blir lägre, kvaliteten bibehålls alternativt blir bättre för Gotlands
kommun, även då hänsyn har tagits till sidoarbetsuppgifter.
- att uppdrag lämnas till upphandlarna inom KSK att genomföra upphandling
av tjänsterna.
Bakgrund 2008-09-08 HSN au § 152. Konkurrensutsättning post- och pakethantering i Visby
Kommunens nämnder har uppdrag att se över den verksamhet som kan konkurrensutsättas inom respektive nämnds område.
Ansvar för post- och paket hantering inom Visbyorådet delas mellan Kommunservice inom Konsult- Servicekontoret och Försörjning vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förvaltningarna har gemensamt utrett förutsättningarna för
att låta en extern utförare ta över postdistributionen inom Visbyområdet och
kommit fram till att det är en lämplig verksamhet att konkurrensutsätta. Försörjningschef Bo Magnusson informerar nämndens arbetsutskott:
En marknadsanalys visar att
−
det finns en fungerande marknad i konkurrens för postdistribution på
Gotland,
−
det idag finns ett par stora aktörer på marknaden och att nya aktörer kan
lockas att ta sig in på marknaden,
−
trenden visar att konkurrensen ökar på aktuell marknad,
−
om verksamheten överförs till en extern utförare renodlas verksamheten,
kommunen betalar endast för de tjänster som utförs.
Riskerna med att lägga ut verksamheten på extern utförare bedöms vara små.
En riskanalys ger vid handen att
−
arbetet måste huvudsakligen utföras på Gotland, arbetstillfällena stannar
därför på ön
−
det finns ingen utrustning som skall tas över av extern utförare
−
miljön torde inte påverkas av att extern utförare tar över verksamheten
−
det är relativt enkelt för kommunen att återta verksamheten om extern
utförare inte klarar sitt åtagande eller om kommunen väljer att återta
verksamheten efter avtalstidens utgång
−
verksamheten är inte intressant att styra ur ett politiskt perspektiv
−
någon offentlig insyn i verksamheten, utöver sedvanlig avtalsuppföljning,
är inte nödvändig.
Justeringsman
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Ur ett långsiktigt perspektiv behöver inte någon del av post- och paketdistributionen finnas i kommunens regi. Under kort sikt är det dock nödvändigt att
behålla framförallt de interna delarna inom hälso- och sjukvården samt på
landsbygden, tills dess att effektiva gränssnitt har kunnat utvecklas.
De ekonomiska konsekvenserna bör bli positiva. Ökad postmängd att distribuera är naturligtvis ett välkommet bidrag till marknaden. För kommunen bör
kostnaderna minska eftersom
−
egna fordon inte behövs för distribution i Visby,
−
lokaler för sortering inte behövs.
En viss beställarkompetens måste behållas i den nya Serviceförvaltningen för
att säkerställa kravställande och uppföljning samt för att hantera kommunens
portokostnader. Eftersom det i det här skedet endast är del av verksamheten
som läggs ut, kommer beställarkompetens att finnas redan från starten.
Konsekvensen för personalen är på individnivå stor. Idag arbetar fem årsarbetskrafter med postsortering och postdistribution i Visbyområdet. En viss
överkapacitet finns och bör hanteras av kommunen innan övergång till ny utförare sker. Reglerna om verksamhetsövergång torde vara tillämpliga. Någon
möjlighet att återgå i tidigare anställning för personal som följer med till ny
utförare bör inte medges. Interna anbud bör ej medges men anställda som vill
starta eget skall erbjudas hjälp. Om extern utförare inte klarar sitt åtagande, kan
kommunen rekrytera kompetent personal för arbetet.
Kostnadskalkyl för nuvarande verksamhet för att jämföra med inkomna anbud
skall genomföras i samband med upphandling.
Personalen och de fackliga företrädarna har informerats om planerna att föreslå
att verksamheten konkurrensutsätts.
Omställningskostnaden för att konkurrensutsätta verksamheten torde bli begränsad. Om verksamheten kan övertas av ny utförare i samband med flytten
från de lokaler som för närvarande hyrs i Visby innerstad, avlägsnas hyreskostnaden redan från våren 2009. Under förutsättning att beslut om drift med privat
entreprenör fattas i god tid innan avtalsstart, kan förvaltningarna hantera frågan
om eventuell övertalighet redan i startskedet. Omställningskostnaderna bör
därmed inte överstiga 500 tkr.
Utredningen ger vid handen att postverksamheten i Visbyområdet är en lämplig
verksamhet att konkurrensutsätta. Konkurrensutsättning kan stärka det lokala
näringslivet. Kommunstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås
därför besluta att konkurrensutsättning skall ske.
Eftersom det rör sig om enkla tjänster bör övergångstiden från antagande av
anbud tills att driften övergår till entreprenadform kunna hållas ganska kort.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\080922\22sep2008.doc, 08-10-01

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

13

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008
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Extern utförare bör ta över driften från det att kommunen flyttar verksamhet till
Visborg.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att konkurrensutsättning av posthanteringen i Visby skall ske förutsatt att totalkostnaden blir lägre för Gotlands kommun även då hänsyn har tagits till sidoarbetsuppgifter. Uppdrag lämnas till upphandlarna inom KSK att genomföra
upphandling av tjänsterna.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman
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HSN § 230. Influensavaccination
–

HS 2008/0132, förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att influensavaccination skall vara avgiftsfri för personer som är 65 år och äldre, och för de med kroniska hjärt- och
lungsjukdomar.
Nämnden vill ha en uppföljning av effekten av detta beslut med en jämförelse
från de tre senaste åren.
Bakgrund 2008-09-08 HSN au § 153. Influensavaccination
Influensavaccination är gratis i 14 av landets 21 landsting. På Gotland kostar
vaccination 100 kronor för personer över 65 år och de med kroniska hjärt- och
lungsjukdomar.
Vaccinationsgraden är låg på Gotland. Skyddseffekten av vaccination av äldre
har visats i flertal studier. Antal inläggningar och vårddagar på grund av influensa och dess komplikationer beräknas minska med en ökad vaccinationsgrad.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att influensavaccination skall vara avgiftsfri för personer över 65 år och för de
med kroniska hjärt- och lungsjukdomar. Nämnden vill ha en uppföljning av
effekten av detta beslut med en jämförelse från de tre senaste åren.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman
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HSN § 231. Ungdomsmottagningen
–

HS 2007/0148, yttrande, anhållan, HSN au § 110, HSN au § 123

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbereda en
upphandling av Ungdomsmottagningen
Yrkanden
Ordföranden yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Carina Lindberg, v, och Viveka Bornold yrkar avslag.
Omröstning med votering
Omröstning med votering stöder ordförandens förslag med 10 Ja mot 3 Nej.
(Ja: Ja: Olof Pettersson, Christer Mattsson, Ann-Christine Wallin, Margareta
Persson, Ivan Anderzon, Amy Öberg, Åke Svensson, Jan Karlsson, Leif
Dahlby, och Per-Olof Jacobsson. Nej: Daicy Larsson, Carina Lindberg och
Viveka Bornold)
Reservation
Carina Lindberg, v, och Viveka Bornold, mp, reserverar sig emot beslutet.
Bakgrund 2008-09-08 HSN au § 154. Ungdomsmottagningen 2008-04-14
HSN au § 110. Ungdomsmottagningen
Två barnmorskor anhåller om att få knoppa av ungdomsmottagningen och
driva i egen regi. Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett förslag till beslut.
Chefscontrollern informerar om kommunstyrelsens beslut 2007-12-11 om direktiv till nämnderna om regler för konkurrensutsättning och avknoppning av
kommunal verksamhet.
Chefscontrollern bedömer att en övergång av ungdomsmottagningen till enskild regi endast uppnås genom ett regelrätt anbudsförfarande. Detta är också
den metod som av hälso- och sjukvårdsförvaltningen under senare år använts
för att nå fram till avtal med privatläkare, privata sjukgymnaster, medicinska
fotvårdare och psykoterapeutiska mottagningar. I samtliga dessa fall har efter
publicering av förfrågningsunderlag ett eller flera anbud erhållits och avtal
kunnat uppnås.
Förvaltningen anser att ungdomsmottagningen är en verksamhet som är möjlig
att konkurrensutsätta - trots att detta inte skett någon annanstans i Sverige. Mot
en konkurrensutsättning talar att intressenterna beskriver intresse för ett uppdrag som är väsentligt större än dagens och att medel för en sådan utökning
saknas.
Arbetsutskottet diskuterar; direktivet, fördelar och nackdelar, krav som kan
ställas, omfattning och konsekvenser etc.
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till nästa arbetsutskott för vidare diskussion.
Justeringsman
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Bakgrund 2008-05-05 HSN au § 123. Ungdomsmottagningen
Arbetsutskottet återupptar diskussionen från HSN au § 110 om ungdomsmottagningens förslag till ”avknoppning”. Ungdomsmottagningen är redo att
lägga ett anbud på nuvarande verksamhet. Arbetsutskottet föres
Förvaltningen har just nu, med pågående upphandling av vårdval och konkurrensutsättning av njurenheten, ingen möjlighet att ta fram förfrågningsunderlag
för en eventuell konkurrensutsättning av ungdomsmottagningen.
Arbetsutskottet finner att det behövs tid för eftertanke och skjuter upp vidare
beredning av ärendet och eventuellt beslut till hösten.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
– att förvaltningen skall förbereda en upphandling av Ungdomsmottagningen.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\080922\22sep2008.doc, 08-10-01

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

17

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 september 2008

HSN § 232. Nysam 2007
–

HS 2007/0001, Nysamrapporter 2007, OH-bilder och Nysams hemsida

Avtalschefen redovisar Gotland i NYSAM 2007:
Andelen invånare som är 75 år och äldre är större än riksgenomsnittet. Gotlänningarna röker mer, fler gotlänningar är överviktiga och fler använder alkohol.
Redovisar overheadbilder med jämförelser i siffror och tabeller på
- vårdtillfällen och alla läkarbesök, läkarbesök på sjukhus, besök på akutmottagning etc.
- jämför kostnader, kostnadsutveckling och produktivitetsdata.

Justeringsman
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HSN § 233. Personal
–

Justeringsman

HS 2007/0001

−

Hälso- och sjukvårdsdirektören meddelar att löneförhandlingarna med
vårdförbundet är startade.

−

Konsultavtalet med sjukhuschefen är förlängt till och med 2009, och med
möjlig förlängning ett år.
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HSN § 234. Övriga frågor
–

HS 2007/0001

Vad har hänt?
Carina Lindberg, v, efterlyser vad som hänt med besluten
- 2006-08-26 KF § 118 Motion. Inrättande av hospiceverksamhet (Hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i samarbete med social- och omsorgsnämnden utreda frågan om och kostnadsberäkna inrättande av en hospiceverksamhet). HS 2006/0016
och
- 2006-10-18 Kf § 157 Motion. Vårdprogram för unga med självskadebeteende
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får redan nu ett ansvar i frågan, om ungas
självskadebeteende, för att samordna arbete och utbildningsinsatser för berörda
verksamheter.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att när tillräcklig klinisk erfarenhet samt vetenskapligt underlag föreligger utarbeta ett vårdprogram för unga
med självskadebeteende.
I samband med anmälan av kommunstyrelsen Ks § 149 Revisionsrapport om
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar beslöt arbetsutskottet enligt
HSN au § 142/HSN § 223 att återremittera ärendet till förvaltningen; föreslår
att förvaltningen istället för ett traditionellt vårdprogram beskriver kunskapen
och hur behandlingen av patienterna går till.
Förvaltningen återkommer med besked.
2008-09-08 HSN au § 155. Övriga frågor − HS 2007/0001 Hälso- och
sjukvårdsdirektören informerar från Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
som sammanträdde på Sveriges Kommuner och Landsting förra veckan; Vården På Webben, nationellt fetmaprojekt m.m.
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HSN § 235. Informations- och anmälningsärenden
–

hs 2007/0001

Delgivning
Arbetsmiljöverket:
- Avslag på framställning enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen; psykiatriska kliniken. Arbetsmiljöverket beslutar att inte meddela något förbud eller föreläggande enligt 7 kap. 7
§ arbetsmiljölagen. AIST 2008/26198
- Resultat av inspektionen 14 augusti, psykiatriska kliniken. AIST 2008/30781
- Resultat av inspektionen: öppenvårdsmottagningen 13 augusti AIST 2008/30708
Hur är er psykosociala arbetsmiljö för verksamhetschefer på Visby lasarett? AIST
2008/30782
Socialstyrelsen, Beslut från verksamhetstillsyn av hälso- och sjukvården vid
vårdcentralen Visby Norr 44-2699/2008
Övrigt
- Information om stängning av köket på Kilåkern
- ILCO: Öppet brev till Sveriges ansvariga sjukvårdspolitiker
- Kommunakuten AB: Ny start för konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning
- Länsförbundet på Gotland för Hem och samhälle: a propå Lucentis-injektioner
- Ny rapport om självmord och psykofarmaka
Beslut i andra nämnder
Ks § 193 Rekommendation om ändring i riksavtalet för utomlänsvård
Förvaltningens Samverkansgrupp Sammanträdesprotokoll nr 10. 2008-09-04
Inbjudan; invigning av Vårdcentralen Visborg torsdagen den 2 oktober.
Reumatikerdistriktet på Gotland 30-årsjubileum 4 oktober kl 16.00
2008-09-16 HSN au § 161. Information Förvaltningschefen informerar om
- att förvaltningen planerar för att tillsammans med nämndordföranden fr o m
2009 bjuda samtliga som gått i pension under det gångna året på en gemensam
middag.
- att förvaltningen tillsammans med ordföranden planerar för tre offentliga
möten på norr, söder och mitten av Gotland; om vad som pågår inom vården.
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