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Resume
Sundhedsbussen blev nedlagt i sommeren 2010, og det indstilles, at forvaltningen får
mandat til at indlede forhandling sælge bussen til en interesseret køber.
Beslutningskompetence
Forebyggelses- og Socialudvalget
Sagsfremstilling
I august 2008 købte Roskilde Kommune en sundhedsbus, der fungerede som et mobilt
sundhedscenter. Beslutningen om købet blevet taget af det daværende Sundheds- og
Forebyggelsesudvalg på baggrund af Byrådets godkendelse den 28. maj 2008.
Sundhedsbussen fungerede frem til 2010, hvor Forebyggelses- og Socialudvalget på
sit møde den 10. juni 2010 besluttede at nedlægge bussen med øjeblikkelig virkning.
Beslutningen blev truffet i forbindelse med initiativer til at nedbringe merforbruget på
det specialiserede voksenområde.
Siden sommeren 2010 har sundhedsbussen stået på Beredskabsstationen hos Roskilde Brandvæsen, mens mulighederne for at finde en mulig køber har været afsøgt. Der
har været kontakt med flere mulige købere, herunder Roskilde Brandvæsen, som dog
ikke har ønsket at købe bussen. Det firma, som foretog reparationer af bussen, mens
den kørte som sundhedsbus, har vurderet, at bussen kan sælges for ca. 0,1 mio. kr.
Der er nu kommet en seriøs henvendelse fra PsykiatriFonden, der ønsker at købe bussen for at anvende den som et rullende klasseværelse i Nordjylland til at informere
børn og unge på skoler om fondens arbejde. PsykiatriFonden har tilkendegivet, at den
vil købe bussen for et beløb i størrelsesordenen 0,4 – 0,5 mio. kr. Forudsætningen for
denne pris er dels, at bussen kan blive ombygget og istandsat henover sommeren,
således at den kan tages i brug den 1. august 2011, dels at bussen bliver undersøgt for
eventuelle fejl og mangler på et værksted inden et eventuelt køb.
Økonomi
Bussen blev indkøbt for 1.290.000 kr., idet der var tale om en brugt model fra 2001.
Efterfølgende blev der foretaget reparationer og udbedringer for ca. 0,2 mio. kr.
PsykiatriFonden har tilkendegivet, at den vil købe bussen for 0,4 – 0,5 mio. kr., og et
salg vil dermed medføre en forbedring af kassebeholdningen i denne størrelsesorden i
2011.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
1. forvaltningen får mandat til at indlede forhandling med PsykiatriFonden om
salg af den tidligere sundhedsbus,
2. indtægten ved salget lægges i kassen, eller
3. alternativt at udvalget anmoder Byrådet om, at indtægten anvendes til
ubudgetterede anlægsudgifter på udvalgets område.
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1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. ikke godkendt.

