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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Plats och

tid

Norrtäljesalen kommunhuset kl 10.00-12.00

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista

Ersättare

Se närvarolista

övriga närvarande

Sofia Klegard Bergstad, nämndsekreterare
Cristine Dahlbom Nygren, sjukvårds- och omsorgsdirektör
Jim Salamon, avdelningschef
Henrik Hagblom, avdelningschef
Tomas Sjöblom, avdelningschef
Britt Stålhandske, avdelningschef
Maria Sedell, strategisk kvalitetsutvecklare
Irene Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Viveka Söderbärg Åhs, strategisk kvalitetsutvecklare
Margaretha Oswald, strategisk kvalitetsutvecklare §§ 63-68
Hona Gisleskog, controller §§71-74

Justerare

Håkan Jonsson

Justeringens plats och tid

Norrtälje 2015-06-24

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

fds- och omsorgskontoret, Norrtälje
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§ 63

Dnr 7001

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
Håkan Jonsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§ 64

Dnr 7003

Meddelanden allmänna

Beslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden lägger följande m eddelanden till
handlingarna.

Protokoll Landstingsfullmäktige 2015-05-19 § 102 Valärende
Val av ersättare för tiden 19 maj 2015-31 december 2015
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 79, Revidering av reglemente
Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 80, Revidering av reglemente
Kommunala Handikapprådet (KPR)
Protokoll Kommunfullmäktige 2015-05-04 § 67, Årsredovisning Norrtälje Kommun
och kommunkoncern.
Protokoll Val och förtroendemannanämnden 2015-05-05, §§ 14-16
Statistikrapport patientnämndsförvaltningen 2015-04-01 —2015-04-30
Ärende Patientnämndens förvaltning PaN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000071 771

§65

Avtalsuppföljning av fysioterapi - 2014
Beslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden att besluta
l. godkänna Sjukvårds- och omsorgskontorets rapport
och uppdra åt kontoret att följa de identifierade
utvecklingsområdena

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av fysioterapimottagningar med vårdavtal samt
specialiserad fysioterapi enligt LOV har genomförts under
våren 2015.
Sjukvårds- och omsorgskontoret bedömer att vårdgivarna
bedriver verksamhet enligt beställarens villkor och
intentioner. N ågra specifika utvecklingsområden har
identifierats och vårdgivarna har beskrivit att
utvecklingsarbete pågår inom nämnda områden. Kontoret
föreslår därmed att rapporten godkänns av Sjukvårds- och
omsorgsnämnden och att kontorets ges i uppdrag att
särskilt följa de utvecklingsområden som identifierats.

Beslutsunderlag
•

Tjänst eutlåtande daterat 2 0 15-0 5-26

•

Uppföljningsrapport avseende fysioterapimottagningar med
vårdavtal och avtal specialiserad fysioterapi enligt LOV

•

Arbetsutskottets protokoll daterat 20 15-0 6 -0 8

Beslutet ska skickas till
Sjukvårds- och omsorgskontoret Margaretha Oswald

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§66

Dnr 2015-000075 771

Avtalsuppföljning vårdval fotsjukvård 2014
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar att
1. godkänna Sjukvårds- och omsorgskontorets rapport och
uppdra åt kontoret att följa de identifierade
utvecklingsområdena.

Sammanfattning av ärendet
Avtalsuppföljning av fotsjukvård har genomförts under våren 2 0 15.
Sjukvårds- och omsorgskontoret bedömer att vårdgivarna
bedriver verksam het som är i linje m ed beställarens villkor
och intentioner. N ågra specifika utvecklingsområden har
identifierats och vårdgivarna har beskrivit att
utvecklingsarbete pågår inom dessa områden. Kontoret
föreslår därmed att rapporten godkänns av Sjukvårds- och
omsorgsnämnden och att kontorets ges i uppdrag att
särskilt följa de utvecklingsområden som identifierats.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande daterat 20 15 -0 5 -0 7

•

Uppföljningsrapport avseende fotsjukvård 2 0 14

•

Arbetsutskottets protokoll daterat 20 15-0 6 -0 8

Beslutet ska skickas till
Sjukvårds- och omsorgskontoret Margaretha Oswald

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000067 805

§ 67

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015 - Röda Korset
Beslut
l. Sjukvårds- och omsorgsnämnden beviljar
Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset ett
verksamhetsbidrag för år 2 0 15 med totalt 3 10 000
kronor.

Sammanfattning av ärendet
Rödakorsgården har i maj 2 0 15 inkommit med ansökan om
verksam hetsbidrag för år 2 0 15. Föreningen ansöker om
totalt
3 10 000 kr. Ur ansökan och årsberättelsen 2 0 14 från
Norrtäljekretsen/Rödakorsgården kan man läsa att
föreningen har fokus på verksam heter av stödjande och
social karaktär, många inom ram en för Sjukvårds- och
omsorgsnämndens ansvarsområden.

Beslutsunderlag
®

Tj änsteutlåtande daterat 2015-06-01

•

Arbetsutskottets protokoll daterat 2015-06-08

Beslutet ska skickas till
Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000076 805

§ 68

Ansökan om verksamhetsbidrag 2015 - RSMHRoslagen
Beslut Ansökan om verksamhetsbidrag 2015 Riksförbundet för social och mental hälsa
(RSMH), Roslagen.
Beslut
1. Sjukvårds- och omsorgsnämnden beviljar RSM HRoslagen föreningsbidrag för år 2 0 15 med 66 200
kronor avseende hyra av lokal, administration med
mera.
2. Sjukvårds- och omsorgsnämnden uppdrar till
sjukvårds- och omsorgskontoret att följa upp
verksamheten och återkomma till nämnden med en
redovisning på första samm anträdet år 2016.

Sammanfattning av ärendet
RSM H -Roslagen har 2 0 15 -0 5 -0 4 kommit in med en ansökan om
verksam hetsbidrag för år 2 0 15. Föreningen ansöker om 7 1 0 0 0
kronor. För att i första hand finansiera kostnaderna för en egen
föreningslokal. Föreningen skriver i sin tidigare verksamhetsplan att
medlemsvärvning bör få ett stort fokus och att de skulle behöva fånga
upp yngre människor. De vill också lägga pengar på marknadsföring.
En annan aktivitet de önskar få igång är en studiecirkel för
medlemmarna men hittills har det varit svårt att få igång en cirkel
utan egen lokal.

Beslutsunderlag
•

Tj änsteutlåtande daterat 2015-06-08

•

Arbetsutskottets protokoll 2 0 15-0 6 -0 8

Beslutet ska skickas till
Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Roslagen

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 2012-000248 739

Förfrågningsunderlag för LOV till SÄBO ( särskilt
boende)
Beslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje beslutar
att
1.

boendet ska vara beläget inom Norrtälje kommun.

2.

uppdraget gällande läkarinsatser i särskilt boende
ska gälla dygnet runt årets alla dagar.

3.

ändringarna börjar gälla 2 0 15 -0 9 -0 1

Sammanfattning av ärendet
I ärendet föreslås ändringar i förfrågningsunderlag och
avtalsvillkor gällande LOV i särskilt boende för äldre. Dessa
ändringar innebär att boendet ska vara beläget inom
Norrtälje kommun och att utförarnas uppdrag gällande
läkarinsatser på det särskilda boendet utökas till att gälla
dygnet runt årets alla dagar. Kontoret föreslår att
ändringarna ska gälla från och med 2015-0 9 -0 1.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-18

•

Arbetsutskottets protokoll 2015-06-08

Beslutet ska skickas till
Sjukvårds- och omsorgskontoret Viveka Söderbärg-Åhs

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§70

Dnr 2014-000033 779

Förlängning av avtal gällande läkarinsatser på jourtid
för särskilda boenden för äldre.
Beslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden föreslås besluta att
1. godkänna förlängning av avtal med Legevisitten, org.nr 556 6 135074 gällande läkarinsatser på jourtid till särskilda boenden för äldre
i Norrtälje kommun under perioden 2 0 15 -0 7 -0 1 - 2 0 15 -0 8 -3 1.
2. delegera åt sjukvårds- och omsorgsdirektör att teckna avtal.

Sammanfattning av ärendet
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att avtalet med Legevisitten
förlängs under tiden 2 0 15 -0 7 -0 1 - 2 0 15 -0 8 -3 1 i avvaktan på att
samtliga boenden i Norrtälje kommun tar över ansvaret för
läkarinsatser på jourtid, vilket är planerat till 20 15-0 9 -0 1. Sedan
tidigare har särskilda boenden i Norrtälje kommun ansvaret för
läkarinsatser på dagtid.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande daterat 2 0 15 -0 5 -2 7

•

Arbetsutskottets protokoll 20 15-0 6 -0 8

Beslutet ska skickas till
Legevisitten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§71

Dnr 2015-000080 705

Avtal allmänpsykiatri 2015
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
1

Sjukvårds- och omsorgsnämnden tecknar avtal från och med
2015-01-01 med TioHundra A B avseende psykiatrisk
öppenvård.

2

Sjukvårds- och omsorgsnämnden tecknar avtal från och med
2015-01-01 med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
gällande psykiatrisk slutenvård och
myndighetsutövning/tvångsvård.

3

Undertecknande av avtal delegeras till sjukvårds- och
omsorgsdirektör.

Sammanfattning av ärendet
Föreliggande förslag gäller tecknande av avtal innevarande år med
TioHundra AB avseende psykiatrisk öppenvård samt med
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), SLL avseende sluten
psykiatrisk slutenvård och myndighetsutövning/tvångsvård.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-29

•

Arbetsutskottets protokoll 20 15-0 6 -0 8

Beslutet ska skickas till
Handläggare

Justerand es

Utdragsbestyrkande
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§72

Dnr 2015-000066 771

Införande av vårdval " Barn- och ungdomsmedicinsk
öppenvård"

Beslut
l. Sjukvårds- och omsorgsnämnden överläm nar ärendet till au
för att fatta beslut efter ytterligare utredning

Sammanfattning av ärendet
Ärendet innehåller förslag till införande av vårdval gällande
Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård.
Kontoret har i sam arbete med Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tagit fram ett förslag till
förfrågningsunderlag.
Vårdgivare kan även ansöka om tre tilläggsuppdrag:
1. Utredning, behandling och uppföljning av barn och
ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD
2. Behandling av barn och ungdomar m ed obesitas
3. Första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Tjänst eutlåtande daterat 2 0 15-0 6 -0 5

•

Arbetsutskottets protokoll 20 15-0 6 -0 8

Utdragsbestyrkande
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Håkan Jonsson (S) yrkar att ärendet och dess konsekvenser ska
utredas ytterligare och att nämnden delegerar till arbetsutskottet att
fatta beslut.

Beslutsgång
Nämnden bifaller Håkan Jonssons (S) yrkande.

Beslutet ska skickas till
Handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(20 )

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-15

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Dnr 2015-000062 771

§73

Tilläggsavtal om första linjens insatser till Barn och
Unga med psykisk ohälsa
Beslut
l.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden överlämnar ärendet till au
för att fatta beslut efter ytterligare utredning

Sammanfattning av ärendet
Ärendet innehåller förslag till tilläggsuppdrag avseende
mottagningsverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa som
inte är i behov av den specialiserade vårdens resurser.
Uppdraget är att bota och lindra psykisk ohälsa som påverkar
vardagslivet och hämmar barnets och den unges normala utveckling.
Vårdgivaren ska tillhandahålla verksam m a och strukturerade
insatser, som är evidensbaserade eller utgår från kunskapsbaserad
praktik. Huvudinriktningen är att insatserna ska ges som korta
behandlingsinterventioner.

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Håkan Jon sson (S) yrkar att ärendet och dess konsekvenser ska
utredas ytterligare och att nämnden delegerar till arbetsutskottet att
fatta beslut.

Beslutsgång
Näm nden bifaller Håkan Jonssons (S) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande daterat 2015-06 -0 5

•

Tilläggsavtal om första linjens insatser till barn och unga med
psykisk ohälsa

0 Tilläggsuppdrag gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos
barn och ungdom
0 Arbetsutskottets protokoll daterat 2015-06 -0 8

Beslutet ska skickas till
Handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§74

Dnr 2015-000069 042

Verksamhetsplan 2016-2018 för Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje
Sjukvårds och omsorgsnämnden beslutar
1. godkänna bifogat underlag till Norrtälje
kommuns verksam hetsplan för åren 2 0 16 -2 0 18 .
2. föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra
ytterligare 17 m iljoner kronor till nämndens
driftbidrag år 2017.
3. föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra
ytterligare 4 1 miljoner kronor till nämndens
driftbidrag år 20 18 .
4. godkänna bifogad boendeplan för särskilt
boende för äldre.

Sammanfattning av ärendet
För Sjukvårds- och omsorgsnämndens kommunalt finansierade
verksamhet innebär planeringsförutsättningar för åren 2 0 16 -2 0 18
ett effektiviseringskrav på sammanlagt cirka 70 miljoner kronor.
Då nämnden saknar möjligheten att påverka Norrtäljebornas
behov av ökade insatser återstår endast att vara mycket
återhållsam i uppräkning av ersättningar till utförarna.
Konsekvensen av detta kan bli att utförarna inte har ekonomiska
förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag, vilket ytterst kan ge
negativa effekter på kvaliteten till den enskilde och att utförarna
säger upp avtalet med nämnden. Detta påverkar avsevärt
nämndens möjligheter att lösa uppdraget till Norrtäljeborna.
Under planeringsperioden bedöms det kommunala driftbidraget
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behöva höjas med ytterligare 17 miljoner kronor 2 0 17 och 4 1
miljoner kronor 2 0 18 , för att undvika detta.
Norrtäljebornas behov av hälso- och sjukvård och omsorg är stora
och kommer att öka, bland annat som en följd av en allt högre
andel äldre och en större ohälsa jäm fört med länet i övrigt.
Samtidigt konstateras att nämndens samlade verksam het inom
både hälso- och sjukvård och omsorg redan är mer
kostnadseffektiv.
Under perioden 2 0 16 -2 0 18 planeras betydande omställningar i
verksamheten, från slutna till mer öppna vård- och
omsorgsformer, dels för att dämpa kostnads-utvecklingen dels för
att öka nyttan för kunder och patienter. Inom hälso- och
sjukvården sker detta utifrån Framtidsplanen och inom omsorgen
utifrån ett ökat kvarboende genom förbättra tryggheten och
självständigheten i hemmet. De positiva ekonomiska effekterna av
detta inom omsorgen räcker dock inte för att finansiera både
volymutveckling, effektiviseringskrav och skäliga ersättningar till
utförarna.
Vad gäller boendeplaneringen för särskilt boende för äldre
behandlar den frågorna om att uppnå balans m ellan utbud och
behov av platser och att andelen demensplatser behöver öka.
Andra faktorer att ta hänsyn till är Arbetsmiljöverkets krav,
exempelvis för hygienutrymmen. Dessa krav kan kom m a att
innebära ombyggnation eller nedläggning av fler boenden.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteutlåtande daterat 2015-06 -0 4

•

V ERKSA M H ETSPLAN 2 0 16 -2 0 18 Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje, Underlag till kommunens
verksam hetsplan

•

Arbetsutskottets protokoll daterat 20 15-0 6 -0 8

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsekontoret
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§75

Kontoret informerar
Sjukvårds- och omsorgsdirektör Cristine Dahlbom Nygren var förra
veckan inne på sjukvårds- och omsorgsförvaltningen i Stockholm och
berättade för personalen där om nämnden och dess i Norrtälje.

N y beställarchef är utsedd, Annelie Söderlund tillträder den 7
september.

IVO har inspekterat LSS verksam heter och vårdbolaget har hittills fått
avslag på 12 ansökningar, fler avslag kan enligt Tiohundra A B väntas
Besluten kom m er att överklagas av Tiohundra AB. Kontoret ska göra
en sammanställning av vilka boenden det gäller.
Nämnden fram för önskemål om att kontoret ska se över möjligheten
att fortsätta driva boendena om Tiohundra får avslag på överklagan.

N y styrelseordförande vårdbolaget, L eif Karnström.

Kontoret h ar på uppdrag av arbetsutskottet inlett samtal med
vårdbolaget om hur man snarast ska kunna arbeta bort kön till
neuropsykiatriska och adhd utredningar för barn och unga.

Britt Stålhandske t f chef beställaravdelningen, informerar om
revision inom logopediverksamhet i kommunen. Uppföljning har
skett och enligt revisorernas rapport har det skett en förbättring
fram förallt vad gäller journalföring.

Grinds äldreboende har intagningsstopp från 1 maj, diskussioner
pågår m ed Tiohundra AB om hur m an ska lösa situationen på bästa
sätt.
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten enligt aktbilagor nedan:

Justerandes sign

Bilaga 33 , 2 0 15

SOL 4 kap. 1 §, 2 0 15 -0 5 -19 - 2 0 15 -0 6 -11

Bilaga 34, 2 0 15

LSS 9 §1-10, 2 0 15 -0 5 -19 - 2 0 15 -0 6 -11

Bilaga 35, 2 0 15

Riksfärdtjänst, 2 0 15 -0 5 -19 - 2 0 15 -0 6 -11

Bilaga 36, 2 0 15

Avgifter enligt Sol 8 kap 2§, 2 0 15 05-19 - 2 0 15 -0 6 -11

Bilaga 37, 2 0 15

Avskrivning av fordran där medel
saknas 2 0 15 -0 6 -11

Bilaga 38

Ansökan om jäm kning 20 15-0 4 2 1 - 2015-06 -0 8

Bilaga 39

Avskrivning av kundfordringar,
2 0 15-0 5-28

Bilaga 40

Lagen om
bostadsanpassningsbidrag, 2 0 15 04-29 - 2 0 15 -06-12
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