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Direktionen for Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg 2017-09-08
Närvarolista/Omröstningsbilaga Justerare: Hanna Stymne Bratt ________
Parti Närv JA
N EJ AVS
Ersättare
Ledamöter - Landstinget
Martina Mossberg
ordförande
Lars Tunberg

(M)

N

(L)

F

Anders Olander

(C)

N

Lilja Johansson Lindfors

(S)

N

Thore Nyman

(S)

N

Bengt Annebäck

(MP)

N

Hanna Stymne-Bratt (i:e vice
ordf))

(S)

N

Kerstin Bergström

(S)

N

Jane Trepp

(C)

N

Ingrid Landin

(MP)

N

Britt-Inger Kjellberg

(M)

N

Lotta Lindblad Söderman

(M)

N

Conny Andersson

(S)

N

Carina Jansson

(C)

N

Catharina Erdtman

(S)

N

Ingmar Wallén

(M)

N

Ethel Söderman Sandin

(S)

F

Hans Andersson

(L)

N

Christian Söderman

(M)

N

Olov Holst

(M)

F

Margaretha Åkerberg

(KD)

F

Sven Inge Nylund

(S)

N

Olle Jansson

(S)

N

Catarina Wahlgren

(V)

N

Christian Söderström ersätter

Ledamöter - kommunen

Ersättare - kommunen

Ersättare —Landstinget
Ersätter Lars Tunberg

Närvarande från § 60

N= Närvarande, F=Frånvarande, Ntj = Närvarande tjänstgör Reviderad 2017-03-08
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§56

Dnr 3

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut

1. Direktionen utser Hanna Stymne Bratt (S) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
2. Justeringen sker i Norrtälje inom 7 dagar från dagens möte.
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§57

Dnr 783

Förbundsdirektören informerar
Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektören informerar:
o

Sommaren förflöt på ett lugnt och ordnat sätt.
Kompetensförsörjningen har förlöpt väl både internt och hos utförare

® Genomfört dialog med SLL angående 2018-2021
o

Effektiviseringsarbetet har pågått under hela sommaren. Dels har
fortlöpande diskussioner förts inom arbetsgrupper tillsammans med
TfiAB. Ett LSS boende i Tranvik är tomställt

Kundvalet
Direktionen beslutade i årets budget om vissa förändringar inom kundvalet.
1) Ersättningen räknades upp med 1,5% (lkp ca 2,5%)
2) Tillämpningsanvisningarna ändrades
Förändringarna gällde från Vi i år. När förvaltningen vid marsrapporteringen
inte kunde se förändrade rapporteringsmönster inleddes en insats för att
stötta utförarna att ta till sig de nya tillämpningsanvisningarna.
I böljar slog dessa två delar väldigt hårt mot utförarna. Dels blev de av med
ersättningar de hade haft tidigare på grund av ändrade
tillämpningsanvisningar, dels fick de vissa insatser ej godkända på grund av
felregistreringar.
Förvaltningen har därför återkommande träffat utförarna både enskilt och i
grupp för att lösa problemen och skapa en mer tydlig och transparent dialog.
Sammantaget har 2017 inneburit tuffa villkor för utförarna under 2017. Det
har i sin tur lett till viss rörelse och Attendo har valt att lämna zon 1.
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Hanna Stymne Bratt (S), Kerstin Bergström (S), Thore Nyman (S), Lilja
Johansson Lindfors (S), Ingrid Landin (MP), Bengt Annebäck (MP) och Jane
Trepp (C) önskar lämna följande protokollsanteckning:
1. Med anledning av att Attendo AB avvecklar sin verksamhet inom
kundvalet, hemtjänst i zon 1 vill vi lämna följande uttalande; vi ser
gärna att tiohundra AB etablerar sig i den zonen för att utveckla
kvaliteten och möjligheten till sammanhållen vårdkedja med
vårdcentralerna i området

Martina Mossberg (M), Lotta Söderman (M), Britt-Inger Kjellberg (M),
Christian Söderman (M) och Anders Olander (C) önskar lämna följande
protokollsanteckning:
1. THAB har om de finner det affärsmässigt riktigt att på eget initiativ
etablera sig i zon 1. Vår uppfattning är att THAB i nuläget, utan
påtryckning av direktionen, själva ska göra bedömning om de ska
etablera sig där eller inte.
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Dnr 1416

§58

Information
Sammanfattning av ärendet

1. Åke Strandberg och Fatmanur Andrasic Dinler informerar kort om hur
de arbetar med daglig verksamhet samt frågorna kring Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387).
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Ledamöter
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Ersättare
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Christian Foster, Förbundsdirektör
Juan Colarte, Direktionssekreterare
Åke Strandberg, Avdelningschef
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§59

Dnr 2017-000221 042

Månadsrapport Juli 2017
Beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner månadsrapport juli 2017 och överlämnar denna till Norrtälje
kommun och Stockholms läns landsting.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Den sammantagna prognosen i månadsrapport juli är att Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) för hela budgeten uppnår målet om
god ekonomisk hushållning under 2017. Om bedömningen däremot görs på
kommunal- respektive landstingsfinansierad verksamhet uppnås inte målet vad
gäller den landstingsfmansierade delen.
Inom hälso- och sjukvården finns ett budgeterat underskott för 2017 som
förväntas balanseras under 2018. Sammantaget prognostiseras ett underskott
inom hälso- och sjukvården om cirka 31,2 miljoner kronor att jämföra med
budgeterat underskott om 23,2 miljoner kronor.
Inom den kommunala omsorgen finns i budget för 2017 icke specificerade
besparingar om cirka 11,7 miljoner kronor. För närvarande finns åtgärdsförslag
som bedöms innebära besparingar motsvarande 7,0 miljoner kronor under 2017.
Totalt sett förväntas den kommunalt finansierade verksamheten hållas inom
budget.
TioHundra AB prognostiserar ett underskott om 8,6 miljoner kronor för 2017
relaterade till ökade pensionskostnader på grund av sänkt diskonteringsränta.
Underskottet väntas i likhet med tidigare år täckas av ett villkorat
aktieägartillskott finansierat av förbundsmedlemmama. Dessutom
prognostiseras ett underskott om 5,0 miljoner kronor för den ordinarie
verksamheten.

Beslutsgång

1. Direktionen beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting, Norrtälje kommun
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§60

Dnr 2017-000168 042

Uppföljning till resultatförbättrande åtgärder
Beslut

1. Direktionen for Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner uppföljningen av resultatförbättrande åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) prognostiserar
ett underskott för verksamhetsåret 2017 om motsvarande 31,2 miljoner kronor
vilket är en avvikelse från budget om 8,1 miljoner kr. I syfte att uppnå en budget
i balans har direktionen beslutat om ett förslag till åtgärdspaket. Det beslutade
åtgärdspaketet bedöms tillräckligt för att uppnå god ekonomisk hushållning
inom den kommunalt finansierade verksamheten. Inom den
landstingsfmansierade är det mycket svårt att finna insatser som ger effekt redan
under innevarande år. Ett eventuellt underskott jämfört med budget behöver
därför balanseras mot besparingar de kommande åren i enlighet med
balanskravet i kommunallagen. Förvaltningen kommer därför återkomma med
fler åtgärder i samband med höste ns budgetärende.

Beslutsgång

1. Direktionen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting
Norrtälje kommun
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Dnr 2017-000188 003

§61

Förslag till avgift för 2018 inom Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhetsområde.
Beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar enligt Hanna Stymne Bratts (S) yrkande om återremittering.

Sammanfattning av ärendet

Norrtälje kommun har, efter fullmäktiges beslut, rätt att ta ut avgifter för de
tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Detta gäller även de tjänster som
kommunen överlåtits till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i
Norrtälje. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje föreslår Fullmäktige i Norrtälje kommun att fastställa föreslagna
avgifter inom förbundets verksamhetsområde för år 2018.

Beslutsgång

1. Hanna Stymne Bratt (S) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen.

Beslutet ska skickas till

Norrtälje kommun

Justerandes si<
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§62

Dnr 2017-000194 042

Villkorat aktieägartillskoft till TioHundra AB
Beslut

1. Direktionen for Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON) godkänner bifogat avtal om villkorat aktieägartillskott, under
förutsättning att Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun
tillskjuter motsvarande belopp till KSON.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) äger samtliga
aktier i TioHundra AB. I och med förändringar i diskonteringsräntan har
bolagets pensionsskuld ökat med 8.618.000 kronor, vilket påverkar bolagets
eget kapital negativt. För att kompensera detta tillför KSON ett villkorat
aktieägartillskott med motsvarande belopp.
Aktieägartillskottet finansieras genom att Fullmäktige i Stockholms läns
landsting beslutade 2017-05-09 att tillskjuta 7.500.000 kronor och
Fullmäktige i Norrtälje kommun beslutade 2017-05-08 att tillskjuta
1.118.000 kronor för detta ändamål.

Beslutsgång

1. Direktionen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting
Norrtälje kommun
TioHundra AB

Justerandes sign
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Dnr 2017-000211 737

§63

Förlängning av avtal gällande produktion och
distribution av kylda matlådor för äldre
Beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i
Norrtälje beslutar att förlänga avtalet med Sodexo AB
gällande produktion och distribution av kylda matlådor till
äldre i Norrtälje kommun för perioden 1 april 2018 till och
med 31 mars 2019.

Sammanfattning av ärendet

Sodexo AB organisationsnummer 556232-7873 har uppdraget att producera
och distribuera kylda matlådor till äldre i Norrtälje kommun.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje föreslås förlänga
avtalet med ett år fram till och med 31 mars 2019 i enlighet med
förlängningsklausul i avtalet.

Beslutsgång

1. Direktionen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till

Iréne Lindström KSON

Justerandes sign
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Dnr 2017-000191 007

§64

Revisionsrapport PWC
Beslut

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar enligt Martina Mossberg (M) och Hanna Stymne Bratts (S)
yrkande om återremittering.

Sammanfattning av ärendet

Lekmannarevisorema för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje (KSON) har gett Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC) i
uppdrag att granska förbundet beställar- och ägarstyming.
Lekmannarevisorema delar PwC:s bedömningar i rapporten och önskar svar
på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade
rekommendationer senast 2017-09-30. Svaren framgår av bifogat yttrande.

Beslutsgång

1. Direktionen ajoumeras femton minuter kl. 11.05-11.20.
2. Martina Mossberg (M) och Hanna Stymne Bratt (S) yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen.

Beslutet ska skickas till

Claes-Göran Brile, förtroendevald revisor
Johan Blomberg, Landstingsrevisorerna
Carin Hultgren, PwC
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Dnr 2017-000220 771

§65

Regional överenskommelse om utveckling av
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Beslut

1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antar
överenskommelsen om utveckling av samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. För att kunna
bidra till en regional utveckling väljer Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje att anta nya överenskommelsen
föreslagen av Storsthlm och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Överenskommelsen som syftar till ett gemensamt
utvecklingsarbete mellan flera kommuner och landstinget riktas
mot personer som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade
och eller den landstingsfinansierade öppna vården.
Överenskommelsen reglerar kommunernas betalningsansvar samt
fristdagar men också den gemensamma handlingsplanen med fem
utvecklingsområden som alla parter åtar sig att arbeta med:
1.
2.
3.
4.
5.

Riktlinjer och rutiner för utskrivningsprocessen
Tryggt mottagande i hemmet
Digitalt stöd för utskrivningsprocessen
Uppföljning och utvärdering
Kommunikation

Beslutsgång

1. Direktionen beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Beslutet ska skickas till

Storsthlm (registrator@storsthIm.se)

Justerandes sign

/7 7 /r ?

Utdragsbestyrkande

16(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Stockholm s läns
landsting

NORRTÄLJE
KO M M UN

Sammanträdesdatum

2017-09-08

Kom m unalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§66

Dnr 2017-000184 739

Remissvar Nationell! kvalitetsplan för vård och omsorg
om äldre
Beslut

1. Direktionen for Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
antar yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till
Socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har berett Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje att lämna synpunkter på betänkandet Läs mig! Nationell
kvalitetsplan fö r vård och omsorg om äldre personer SOU
2017:21, senast 170929. Kommunalförbundet har tidigare yttrat
sig över promemorian Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande
och särskilda boendeformer fö r äldre och ombeds därmed särskilt
beakta de förslag kring särskilda boendeformer för äldre och
förenklat beslutsfattande som berörs även i betänkandet.
Kommunalförbundet finner inga skäl att ändra tidigare positiva
ställningstaganden till promemorians förslag.
I övrigt ställer sig Kommunalförbundet positiva till betänkandets förslag till
en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet med förslagen är att
genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra
utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen.
Kommunalförbundet vill särskilt lyfta fram det långsiktiga perspektivet med
kvalitetsplanen, kraftiga satsningar på undersköterskornas kompetens och det
tydliga fokus som genomsyrar hela betänkandet kring individens rätt till
fortsatt goda levnadsvillkor som positiva.

Beslutsgång

1. Direktionen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till

Socialdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kom m unalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 67

Dnr 2017-000050 739

Information om strategiskt arbete med
boendeplanering för särskilt boende enligt SoL och
LSS
Sam manfattning av ärendet

1, Viveka Söderbärg Åhs och Tom Grundell gör en kort presentation om
boendeplaneringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 784

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

1. Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbesluten enligt
nedan:

o

Beslut enligt lag ombostadsanpassningsbidrag 2017-06-14-2017-0905

® Beslut enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen 2017-06-14 - 2017-09-04
® Beslut om delaktighet i samordningsförbundet Södra Roslagen
® Beslut om avrop på SKL kommentus ramavtal for trygghetslarm och
larmmottagning
® Beslut om förnyad konkurrens inom kommentus ramavtal trygghetslarm
och larmmottagning 2015
© Beslut om icke verkställda SoL beslut kvartal 2, 2017
o

Justerandes sign
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Beslut om upphandling av grafisk profil Up There everywhere

Utdragsbestyrkande
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