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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 44

Dnr SON

Val av justerare samt tid och plats för justering
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

utse Lars Dahlberg (S) att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll den 2 maj i kommunhuset Ankaret
i Norrtälje.

___________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 45

Dnr SON

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr: 1822-11
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr: 3999-12
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr: 105-12
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr: 3499-12 E
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr: 6429-11
- Kammarrätten i Stockholm: Beslut, mål nr 1202-13

_________________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 46

Dnr SON

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- KSL: Nyhetsbrev nr 9, Hemsjukvård 2015
- Socialstyrelsen: Statsbidrag Omvårdnadslyftet 2013
- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 9.1-52829/2012
- Kommunfullmäktige: protokoll 2013-03-25 § 80

________________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 47

Dnr SON 2013-000063

Revidering av vägledningsdokument socialtjänstlagen
SoL, psykisk funktionsnedsättning, Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade LSS.
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

godkänna följande reviderade dokument:
Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)
till äldre och till personer med funktionsnedsättning.
Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453)
till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS.

Att

uppdra åt sjukvårds- och omsorgskontoret att utreda och återkomma med
förslag på en förändring av avgifterna för hemtjänst samt innehållet i förenklad
biståndsbedömning.

Bakgrund
De aktuella vägledningsdokumenten togs fram under våren 2007 och ersatte tidigare
riktlinjer antagna av Omsorgsnämnden, Norrtälje kommun. Tiohundranämnden godkände
2007-03-22 vägledningsdokument för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen
(SoL) för äldre och till personer med funktionsnedsättning, för handläggning av bistånd för
personer med psykisk funktionsnedsättning samt för handläggning av insatser enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av beslutet i TioHundranämnden
framkom att dokumenten skulle revideras årligen.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna
följande reviderade dokument: Vägledning vid handläggning av bistånd enligt
socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning,
Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till
personer med psykisk funktionsnedsättning, Vägledning vid handläggning av

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 47,forts

Dnr SON 2013-000063

insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
biståndschef Britt-Marie Ekström, daterad 2013-04-10.
Protokollet ska skickas till
Jim Salamon, sjukvårds- och omsorgskontoret

_______________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 48

Dnr SON 2013-000055

Individrapportering av icke verkställda SoL beslut per den
31 mars 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 31 mars
2013 tillsändes Socialstyrelsen och överlämnas till revisorerna
och kommunfullmäktige

Bakgrund
Från 1 juli 2006 har kommunen enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Rapporteringen gäller också beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader. Rapporteringen ska ske på individnivå och
en gång per kvartal. Denna rapport omfattar 9 gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna att
rapport om icke verkställda beslut per den 31 mars 2013 tillsändes
socialstyrelsen och överlämnas till revisorerna och kommunfullmäktige.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
biståndschef Britt-Marie Ekström, daterad 2013-04-15
Protokollet ska skickas till
Socialstyrelsen
Revisorerna
kommunfullmäktige
________________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 49

Dnr SON 2013-000056

Individrapportering av icke verkställda LSS beslut per den
31 mars 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 31 mars
2013 tillsändes Socialstyrelsen och överlämnas till revisorerna
och kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunerna och landstingen har från den 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet
att rapportera in gynnande beslut som inte har verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet. Rapporteringen skall ske på individnivå och en gång per kvartal Den rapportering
av icke verkställda beslut enligt § 9 LSS per den 31 december 2012 som tillsänds
Socialstyrelsen, omfattar 11 gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader. Av
dessa gynnande beslut, avses; Bostad med särskild service 9:9 7 personer och Biträde av
kontaktperson 9:4 4 personer.
.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna att
rapport om icke verkställda beslut per den 31 mars 2013 tillsändes
socialstyrelsen och överlämnas till revisorerna och kommunfullmäktige
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
biståndschef Britt-Marie Ekström, daterad 2013-04-15.
Protokollet ska skickas till
Socialstyrelsen
Revisorerna
kommunfullmäktige
________________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 50

Dnr SON 2013-000044

Yttrande Översiktsplan 2040 Norrtälje kommun
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

ej erinra mot det redovisade samrådsförslag till översiktsplan
2040 och hänvisa till TioHundranämndens tidigare yttrande,
beslut 2012-05-21 § 61

Bakgrund
Yttrande över samrådsförslag till översiktsplan 2040, Norrtälje kommun.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 15 maj 2013.
Föreliggande samrådsförslag har beaktat TioHundranämndens synpunkter i
tidigare samråd och med hänvisning till detta finns inte anledning av att avge
ytterligare synpunkter. Sjukvårds- och omsorgsnämnden hänvisar därför till
TioHundranämndens tidigare yttrande, beslut 2012-05-21 § 63
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att ej erinra mot
det redovisade samrådsförslag till översiktsplan 2040 och hänvisa till
TioHundranämndens tidigare yttrande, beslut 2012-05-21 § 61.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och kanslichef
Tomas Sjöberg, daterad 2013-04-15.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
____________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 51

Dnr SON 2013-000028

Ansökan om att bli godkänd som utförare i kundval inom
hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering av
Roslagens Hemtjänst AB
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

villkorat godkänna Roslagens hemtjänst som utförare inom
kundvalet i Sjukvårds- och omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med 2013-09-01.

Att

uppdra åt Sjukvårds- och omsorgskontoret att teckna avtal med
utföraren, förutsatt att utföraren vid avtalsteckningstillfället
bedöms kunna uppfylla de villkor som stipuleras i kundvalets
Allmänna villkor 2012.

Att

Sjukvårds- och omsorgskontoret har rätt att besluta om senare
driftstart eller säga upp avtalet till förtida upphörande om
Sjukvårds- och omsorgskontoret bedömer att utföraren saknar
förutsättningar att utföra åtagandet från driftstart. Bedömningen
sker bland annat utifrån genomgång av anställningsavtal för
legitimerad personal samt driftansvarig chef, vilket ska kunna
uppvisas senast 14 dagar innan driftstart.

Bakgrund
I september 2009 infördes kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) i
Norrtälje kommun. I kundvalet ingår hemtjänst, basal hemsjukvård och
hemrehabilitering. Alla sökande som uppfyller kraven i kundvalets Allmänna
villkor ska godkännas av Sjukvårds- och omsorgsnämnden.
Roslagens hemtjänst inkom 2013-02-04 med en ansökan om att bli godkänd som
utförare i kundvalet i Sjukvårds- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Ansökan är granskad av Sjukvårds- och omsorgskontoret som föreslår ett
villkorat godkännande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 51,forts

Dnr SON 2013-000028

Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att villkorat
godkänna Roslagens hemtjänst som utförare inom kundvalet i Sjukvårds- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med 2013-09-01, att uppdra åt
Sjukvårds- och omsorgskontoret att teckna avtal med utföraren, förutsatt att
utföraren vid avtalsteckningstillfället bedöms kunna uppfylla de villkor som
stipuleras i kundvalets Allmänna villkor 2012, att Sjukvårds- och
omsorgskontoret har rätt att besluta om senare driftstart eller säga upp avtalet till
förtida upphörande om Sjukvårds- och omsorgskontoret bedömer att utföraren
saknar förutsättningar att utföra åtagandet från driftstart. Bedömningen sker
bland annat utifrån genomgång av anställningsavtal för legitimerad personal
samt driftansvarig chef, vilket ska kunna uppvisas senast 14 dagar innan
driftstart.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-04-11.
.
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 52

Dnr THN 2013-000070

Avtal för geriatrik inom Vårdbolaget TioHundra AB
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

Sjukvårds- och Omsorgsnämnden i Norrtälje godkänner
förutsättningarna för avtalstecknande med Vårdbolaget
TioHundra AB

Att

delegera till förvaltningschef att teckna nytt avtal för perioden
2013-01-01 – 2015-12-31

Bakgrund
Förutsättningarna för avtalsförslag är framtaget i förhandlingar med Vårdbolaget
TioHundra AB, innehållet i det gamla avtalet samt förfrågningsunderlag för
geriatrisk vård framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm.
Sjukvårds- och omsorgskontoret har ett uppdrag av Sjukvårds- och
Omsorgsnämnden att anpassa avtalen i Norrtälje mot övriga hälso- och
sjukvårdsavtal i länet. I dialog med Vårdbolaget TioHundra AB har
överenskommits om förutsättningar som i stor utsträckning har anpassats till
övriga avtal i länet om geriatrisk vård. Som grund har förfrågningsunderlag,
framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm för geriatrisk vård,
använts.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att Sjukvårds- och
Omsorgsnämnden i Norrtälje godkänner förutsättningarna för avtalstecknande
med Vårdbolaget TioHundra AB samt att delegera till förvaltningschef att teckna
nytt avtal för perioden 2013-01-01 – 2015-12-31
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-04-10.
Protokollet ska skickas till
Cristine Dahlbom Nygren
Britt Stålhandske
________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 53

Dnr SON 2013-000004

Verksamhetsplan för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje år 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

godkänna förslag till verksamhetsplan år 2013.

Att

hos kommunstyrelsen begära justering av budgetram för
innevarande år motsvarande 32,8 mnkr.

Att

hos landstingsstyrelsen begära justering av budgetram för
innevarande år och år 2014 motsvarande 24,1 mnkr.

Att

upphöra med särfinansiering av ”sommardoktor” och delegera
till förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt.

Att

upphöra med särfinansiering av husläkarjour/läkare i beredskap
och delegera till förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt.

Att

ge sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att, inför arbetet
med budget- och verksamhetsplan 2014, utreda behovet av
fortsatta filialmottagningar (BVC- resp. Husläkarmottagningar)
och allsidigt beskriva konsekvenserna av eventuella
verksamhetsförändringar.

Att

avveckla projektet Aktiv hälsostyrning från och med 2014 och
delegera till förvaltningschef att hantera detta avtalsmässigt.

Att

uppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret att utreda
möjligheterna att minska kostnaderna för icke lagstyrd
verksamhet och återkomma till sjukvårds- och omsorgsnämnden
med underlag för beslut.

Att

gentemot huvudmännen notera att det saknas en projektledare
för Tiohundraprojektet.
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 53,forts

Dnr SON 2013-000004

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet beträffande att-satserna nr 4, 5 och 8 samt folkhälsoplanerartjänsten till
förmån för Lars Dahlbergs (S) yrkande.
Socialdemokraterna inlämnar följande protokolls anteckning: se bilaga.
Vänsterpartiets ersättare meddelar att partiet instämmer i socialdemokraternas
yrkanden
Bakgrund
Sjukvårds- och omsorgsnämnden har tidigare antagit en preliminär
verksamhetsplan 2013-01-17, § 9 för år 2013. Föreliggande förslag är den
slutgiltiga verksamhetsplanen för år 2013.
Planen berör bland annat områden såsom strategiska utvecklingsområden, god
ekonomisk hushållning, verksamhetens förutsättningar, målbeskrivningar,
verksamhetsbeskrivning/organisation samt ekonomiska
förutsättningar/beräkningar.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutara att
godkänna förslag till verksamhetsplan år 2013, att hos kommunstyrelsen begära
justering av budgetram för innevarande år motsvarande 32,8 mnkr, att hos
landstingsstyrelsen begära justering av budgetram för innevarande år och år 2014
motsvarande 24,1 mnkr, att upphöra med särfinansiering av ”sommardoktor” och
delegera till förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt, att upphöra med
särfinansiering av husläkarjour/läkare i beredskap och delegera till
förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt, att ge sjukvårds- och
omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till avveckling av bvcfilialerna i Bergshamra och Älmsta, att ge sjukvårds- och omsorgskontoret i
uppdrag att utreda möjligheten att upphöra med särfinansiering av övriga filialer
(husläkar- och BVC-mottagningarna i Blidö och Edsbro) och återkomma med
underlag för beslut, att avveckla projektet Aktiv hälsostyrning från och med
2014 och delegera till förvaltningschef att hantera detta avtalsmässigt. attuppdra
till sjukvårds- och omsorgskontoret att utreda möjligheterna att minska
kostnaderna för icke lagstyrd verksamhet och återkomma till sjukvårds- och
omsorgsnämnden med underlag för beslut samt att gentemot huvudmännen
notera att det saknas en projektledare för Tiohundraprojektet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-04-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 53,forts

Dnr SON 2013-000004

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, daterad 201304-23.
Muntlig föredragning av Cristine Dahlbom Nygren.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Erik Langby (M) m fl:
- bifall till sjukvårds- och omsorgskontorets förslag till beslut med följande
ändring: att-satserna nr 6 och 7 ersätts med en att-sats med följande lydelse .” att
ge sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att, inför arbetet med budget- och
verksamhetsplan 2014, utreda behovet av fortsatta filialmottagningar (BVCresp. Husläkarmottagningar) och allsidigt beskriva konsekvenserna av eventuella
verksamhetsförändringar.
Lars Dahlberg (S) m fl:
- bifall till sjukvårds- och omsorgskontorets förslag till beslut beträffande
följande att-satser nr 1, 2 ,3, 9 och 10.
-Avslag på att-satserna nr 4 och nr 5 och 8 med motiveringen att en
konsekvensanalys av effekterna bör genomföras och att sjukvårds- och
omsorgskontoret får återkomma med ett bättre underlag samt förslag att
omvandla folkhälsoplanerartjänsten till en handläggartjänst för att förstärka
uppföljningsarbetet.
Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sjukvårds- och
omsorgskontorets förslag och Lars Dahlbergs (S) m fl avslagsyrkanden
beträffande att-satserna nr 4, 5 och 8 och finner att Sjukvårds- och
omsorgsnämnden har beslutat bifalla sjukvårds- och omsorgskontorets förslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Erik Langbys
(M) m fl ändringsyrkande beträffande sjukvårds- och omsorgskontorets förslag
avseende att-satserna nr 6 och 7 och finner att sjukvårds- och omsorgsnämnden
beslutat bifalla Erik Langbys m fl yrkande.
Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Lars Dahlbergs
(M) m fl ändringsyrkande beträffande sjukvårds- och omsorgskontorets förslag
avseende folkhälsoplanerartjänsten och finner att sjukvårds- och
omsorgsnämnden beslutat bifalla sjukvårds- och omsorgskontorets förslag.
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 53,forts

Dnr SON 2013-000004

Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Cristine Dahlbom Nygren
___________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 54

Dnr SON 2013-000068

Månadsrapport Mars 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
Att

med godkännande överlämna månadsrapporten för mars 2013
till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen.

Bakgrund
Enligt plan för Norrtälje kommun ska månadsrapport för mars 2013 överlämnas
till kommunstyrelsen.
Resultatet för perioden uppgår till 5,8 mnkr. Resultatet för respektive huvudman
uppgår till – 9,1 mnkr för kommunen samt 14,9 mnkr för landstinget.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att med
godkännande överlämna månadsrapporten för mars 2013 till kommunstyrelsen
och landstingsstyrelsen.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och ekonom
Sandra Raimundo, daterad 2013-04-15.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
___________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 55

Dnr SON

Anmälan av delegationsbeslut
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
att

godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan
till handlingarna

Bilaga 19, 2013
Bilaga 20, 2013
Bilaga 21, 2013
Bilaga 22, 2013
Bilaga 23, 2013
Bilaga 24, 2013

_________________

LSS 130326-20130422
SoL kap 4§ 130326-130422
SoL kap 8 § 2 130325-130423
Riksfärdtjänst § 5 130326-130422
Bostadsanpassningsbidrag 130326-130424
Yttrande till Landstingsrevisorerna, dnr
SON 13-47 007, daterat 2013-04-22
(Beslut Förvaltningschef)
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 56

Dnr THN 7004

Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren:
- LSS-boenden. Inflyttning till det nya boenden måste skjutas eftersom
utföraren inte blivit godkänd av Socialstyrelsen efter deras prövning.
Ärendet ligger just hos Förvaltningsrätten för handläggning
- Finns risk att samma situation (se ovan) kan inträffa beträffande
Kanalvillorna i Älmst
- Arbetsmiljöverket har fått en skrivelse från Vårdförbundet och Vision
ang. sjuksköterskorna arbetssituation i hemsjukvården på vårdbolaget
TioHundra AB.
- TioHundrabarometern har startat den 23/4.

________________
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