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Närvarande
Ledamöter - Region
Stockholm

Parti När-

Olle Reichenberg, ordförande

(M)

N

Cecilia Lindberg

(M)

F

Michael Schmidt

(C)

N

Annika Linde

(L)

N

Magnus Hellström

(MP)

N

Sven-Inge Nylund

(S)

N

Christina Enocson
Mårtensson
Catarina Wahlgren

(S)

N

(V)

N

Lotta Lindblad Söderman, 1:e
vice ordförande

(M)

N

JaneTrepp

(C)

N

Hans Andersson

(L)

N

Joanna Lewerentz Lundgren

(M)

N§§

JA NEJ AVSTÅR

Ersättare

varande

Mikael Ottosson (KD)

Ledamöter - kommunen

Sören Forslund §§ 94-101

85-92 och
del av§
93
Hanna Stymne Bratt, 2:e vice
ordförande
Kerstin Bergström (S)

(S)

N

(S)

N

Britt-Mari Canhasi

(SD)

N

Jessica Hilweyn

(V)

N
§§ 85-91
och del av
§ 92.

Catharina Erdtman (S) §§ 93-101.
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Ersättare - kommunen
Sören Forslund

(M)

NTJ

Anders Olander

(C)

N

Emelie Löthgren

(C)

F

Alexander Castman

(L)

N

Catharina Erdtman

(S)

NTJ

Marcus Granström

(S)

N

Tina Sandberg

(SD)

F

Per Claesson

(V)

F

Johan Skog

(M)

F

Henrik Eriksson

(C)

N

Susan El Hark

(L)

N

Thomasine von Essen

(KD)

F

Mikael Ottosson

(KD)

NTJ

Ali Kashefi

(S)

F

Ann Bly Lässman

(S)

N

Thomas Magnusson

(V)

N§§

Ersättare - Region
Stockholm

85-92 och
del av
§ 93

...

N= Närvarande, F=Frånvarande, NTJ =Närvarande tJanstgör
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Tjänstemän Kommunalförbundet

Närvarande

Maria Johansson, tillförordnad förbundsdirektör

N

Frida Herman, avdelningschef bistånd

N

Henrik Hagblom, avdelningschef stöd och utveckling

N

Pär Dahlqvist, ekonomichef

N

Magnus Blomdahl, direktionssekreterare

N

Margareta Oswald, strategisk kvalitetsutvecklare

N §§ 85-92 och

§§ 95-96
Viveka Söderbärg Ahs, strategisk kvalitetsutvecklare

N §§ 93-94

Camilla Gustavsson, utvecklingschef

N§98

Ovriga

Peter Graf, VD Tiohundra AB

N§93

Efva Lagerstedt, vice VD, Tiohundra AB

N§93

Leif Karnström, styrelseordförande TioHundra AB

N§93

Annica Johansson, ekonomidirektör TioHundra AB

N§93

Jannci Blomgren Overgaard, Akademikerförbundet SSR

N § 89, § 91 och

§ 92
Frida Ranft, Vision

N § 89, § 91 och

§ 92
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§ 85

Dnr1752

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
1. Hanna Stymne Bratt (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
sammanträdets protokoll.
2. Justeringen sket den 30 september 2019 kl. 10.30.
3. Direktionen beslutar medge nä1varorätt hela sammanträdet för Stellan
Hermansson, politisk sekreterare 01) och Erik Carenholm, politisk
sekreterare (S).
4. Direktionen beslutar att medge nä1varorätt för de fackliga ombuden Jannci
Blomgren Övergaard, Akademikerförbundet SSR och Frida Ranft, Vision
vid behandlingen av§§ 89, 91 och 92.
5.

Ordförande hälsar ny ersättare Susan El Hark (L) och tillförordnad
förbundsdirektör Maria Johansson välkomna till direktionen.
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§ 86

Dnr 1814

Godkännande av dagordning
Beslut
Ärendet Tiohundra AB informerar om åtgärder och konsekvenser av dessa
för att hantera 2019 års underskott dnr 2019-000257 042 tidigareläggs på
dagordningen och behandlas som ärende 9. Med denna ändring godkänns
dagordningen.

I
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§ 87

Dnr 2019-000152 002

Justering av delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutade 2019-06-19 § 71 att anta förvaltningens förslag till delegationsordning 2019. Därefter har några felaktigheter uppmärksammats som behöver
korrigeras. Förslag till justerad delegationsordning framgår av tjänsteutlåtandets
bilaga 1. Föreslagna förändringar tydliggörs nedan.
I bilaga två till tjänsteutlåtandet punkt I 6 framgår felaktigt "överstigande". Rätt
ska vara "understigande". I bilaga två till tjänsteutlåtandet var punkt G 2-G3
felaktiga avseende vidaredelegation. I bilaga två till tjänsteutlåtandet punkt
G 1-4 hänvisades tillLag om bostadsanpassningsbidrag (1992:1 574). Rätt
benämning ska vara Lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg beslutar att anta
justerad delegationsordning enligt förvaltningens förslag bilaga 01.

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Avdelningschefer
F örbundsdirektör
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§ 88

Dnr 2019-000210 106

Remissyttrande över Region Stockholms strategi för IT
och digitalisering
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har fått Region
Stockholms promemoria Strategi för IT och digitalisering - vägen mot ett
digitalt Region Stockholm (Dnr RS 2019-0669) för yttrande. Remissinbjudan
inkom till förvaltningen den 18 juni 2019 med svarstid fram till och med den
29 augusti 2019. Yttrandet redogör för förvaltningens synpunkter på strategin
och fotutsättningar för realisering inom den egna myndigheten.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att anta yttrandet till Region Stockholm om Strategi för IT och digitalisering.

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Justerandes sign
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§ 89

Dnr 2019-000252 003

Beslut om tillämpningsanvisningar för avgifter med
mera vid Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (K.SON:s) tillämpningsanvisningar för avgifter med mera reglerar hur den enskildes omsorgsavgift
beräknas. Föreslagna anvisningar har huvudsakligen anpassats till en utvecklad
ersättningsmodell inom kundvalet, så att avgifterna har beslutade insatser som
utgångspunkt, inte utförd tid.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att fastställa tillämpningsanvisningar för avgifter att gälla från och med den
1 januari 2020.

Deltar ej i beslutet
Catarina Wahlgren (V), Jessica Hilweyn (V) och Britt-Marie Canhasi (SD) deltar
ej i beslutet.

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun Ommmunstyrelsen@norrtalje.se)
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§ 90

Dnr 2019-000253 003

Förslag till avgifter med mera för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Sammanfattning av ärendet
Avdelningschef stöd och utveckling Henrik Hagblom föredrar ärendet.
Avgifter får tas ut för vissa tjänster och nyttigheter som tillhandahålls, även för
de verksamheter som Norrtälje kommun överlåtit till Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (IZSON). Avgifterna får dock inte överstiga
självkostnaden eller eventuell "maxtaxa".
De avgifter som föreslås har delats in i avgifter enligt socialtjänstlagen och
avgifter enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) samt måltidskostnad, hyra med mera. Förutom ändringar i prisbasbelopp har omsorgsavgifterna anpassats till en utvecklad ersättningsmodell för kundvalet, där
avgifterna 2020 baseras på beslutade insatser istället för som idag utförd tid.
Förslag till måltidsavgifter har justerats utifrån konsumentprisindex och förslag
till övriga avgifter baseras på KSON:s självkostnad.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar föreslå fullmäktige i Norrtälje kommun att anta avgifter med mera för
de verksamheter som överlåtits till KSON, att gälla från och med år 2020.
Deltar ej i beslutet
Catarina Wahlgren (V), Jessica Hilweyn (V) och Britt-Marie Canhasi (SD) deltar
ej i beslutet.

Beslutet ska skickas till
Region Stockhohn (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

J"''"'""'"' '''"
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§ 91

Dnr 2019-000223 042

Åtgärdsplan för ekonomi i balans
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognosticerade ett underskott om totalt 10,0 mnkr i ekonomisk
månadsrapport maj. Direktionen gav i samband med detta förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Budget för 2019 innehåller effektiviseringsåtgärder om totalt 71,8 mnkr. Ett flertal av dessa åtgärder
är pågående och några åtgärder fö1väntas inte ge full effekt under året. I detta
ärende föreslås ytterligare åtgärder. Förvaltningen återkommer med uppföljning
av effekterna av vidtagna åtgärder.
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner åtgärdsplan för ekonomi i balans.
Yrkande
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge-Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S) och Kerstin Bergström (S) yrkar:
1. Att återremittera punkt 3, restriktivare biståndsbedömning, med en tydlig
risk- och konsekvensanalys.
2. Att till direktionens nästa sammanträde presentera punkt 3, restriktivare
biståndsbedömning, med en tydlig risk- och konsekvensanalys.
3. Att godkänna resterande punkter av åtgärdsplanen för ekonomi i balans.
Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till föivaltningens förslag och avslag på
yrkandet om återremiss av punkt 3.

Proposition
Ordförande Olle Reichenberg (M) ställer först proposition på yrkandet om
återremiss av punkt 3 och finner att direktionen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter ställer ordförande proposition på föivaltningens förslag och finner att
direktionen beslutar enligt förslaget.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Justerandes sign
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Deltar ej i beslutet
Catarina Wahlgren (V), Jessica Hilweyn (V) och Britt-Marie Canhasi (SD) deltar
ej i beslutet.
Reservationer
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge-Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S) och Kerstin Bergström (S) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera
punkt 3.
Särskilt uttalande
Catarina Wahlgren (V) och Jessica Hilweyn (V) lämnar särskilt uttalande enligt
följande:
"Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. Vi är sedan länge klara över att det råder
ett allvarligt ekonomiskt läge, men vi hade förväntat oss att alla förtroendevalda
i KSON skulle ha fått mer information från den utredning som pågår.
I en demokratisk organisation måste styrelsen, oavsett man tillhör den politiska
majoriteten eller minoriteten, garanteras insil\:t i de problem som finns. Det
gäller särskilt i en krisartad situation. Vi anser att styrelsen hittills inte fått tillräcklig kontinuerlig information om det ekonomiska läget och de åtgärder som
planeras.
Vänsterpartiet menar att huvudorsaken till de aktuella problemen är det
ersättningssystem som finns i Region Stockholm. Det missgynnar kraftigt
Norrtälje. Kommunen har en betydligt högre andel äldre invånare och en större
grupp människor med socio/ ekonomiska problem än regionen i sin helhet.
Om de ekonomiska stöden byggde på principen de som har störst behov av
vård ska prioriteras så hade hela Norrtäljemodellen fått betydligt större resurstillskott från regionen. Men så är inte fallet. Ansvaret för detta ligger på den
högerallians som styrt och styr regionen sedan år 2006. Kommunen är också
ansvarig genom att inte ha bidragit med tillräckliga resurser.
Vänsterpartiet förespråkar ett ersättningssystem där de som har störst behov av
vård ska prioriteras. Vi menar att ägarna måste gå in med de resurser som krävs
för att säkra ekonomin."

Protokollsanteckning
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge-Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S), Kerstin Bergström (S), Catharina Erdtman (S), Marcus Granström (S) och
Ann Bly Lässman (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
"Det är ett mycket allvarligt läge för KSON och Tiohundra AB. Det krävs ett
samlat grepp från medlemmarna för en långsiktigt hållbar finansiering av den
framgångsrika N orrtälj emodellen.
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Socialdemokraterna delar bilden av att det krävs en ambitiös åtgärdsplan för att
uppnå ekonomi i balans, men anser samtidigt att det behövs en tydliggjord riskoch konsekvensanalys för vissa av de föreslagna åtgärderna."

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Justerandes sign
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Dnr 2019-000082 042

§ 92

Delårsrapport 2 augusti
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Pär Dahlqvist och avdelningschef stöd och service Henrik
Hagblom föredrar ärendet.
Prognosen visar på ett underskott om 40,0 mnkr. Underskott återfinns både
inom de av Region Stockholm och Norrtälje kommun finansierade verksamheterna. TioHundra AB prognosticerar ett underskott om 53,0 mnkr och på
koncernnivå prognosticeras ett underskott om 93,0 mnkr. Kraftiga åtgärder
kommer att krävas för att nå en ekonomi i balans, både inom förvaltningen och
inom bolaget.
Måluppfyllelsen, undantaget målet om god ekonomisk hushållning, bedöms
sammantaget som god och flera stora utvecklingsarbeten inom äldreomsorg
och LSS har pågår upp under året.

Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner föi-valtningens delårsrapport 2, 2019.

Yrkanden
Olle Reichenberg (Nl) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
tilläggsyrkandet att direktionen uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet
med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet och vid nästa
sammanträde redovisa förslag till ytterligare åtgärder med konsekvensbeskrivningar.

Proposition
Ordförande Olle Reichenberg (Nl) ställer proposition på eget yrkande och
finner att direktionen beslutar enligt yrkandet.

Beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner förvaltningens delårsrapport 2, 2019.
2.

Direktionen uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med åtgärder för
att minska det prognostiserade underskottet och vid nästa sammanträde
redovisa förslag till ytterligare åtgärder med konsekvensbeskrivningar.

Deltar ej i beslutet
Catarina Wahlgren (V) deltar ej i beslutet.

Justerandes sign
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Protokollsanteckning
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge-Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S), Kerstin Bergström (S), Catharina Erdtrnan (S), Marcus Granström (S), Ann
Bly Lässman (S), Catarina Wahlgren (V), Jessica Hilweyn och Thomas
Magnusson (V) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
"Socialdemokraterna och Vänsterpartiet oroar sig för att delårsrapport 2 för
2019 prognosticerar ett underskott om 93 mnkr på koncernnivå, och vill lyfta
ett antal frågor och problem som snarast måste lösas.
Det ansträngda ekonomiska läget för Tiohundra AB och KSON föranleder stor
anledning till oro för vården och omsorgen i Norrtälje kommun, och den så
framgångsrika Norrtäljemodellens fortlevnad. Samtidigt så vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet peka på att antal frågor som behöver lösas snarast.
En sådan fråga är de skenande läkemedelskostnaderna i kommunen som
snarast behöver åtgärdas, bl.a. genom att fördelningen av budget för läkemedel
bör korrigeras och istället baseras på invånarnas vårdbehov snarare än
befolkningsandelen. Vidare är det sedan länge bekant att ersättningen till Norrtälje sjukhus mätt i DRG är mycket låg i förhållande till kostnad per DRG jämfört med andra sjukhus i regionen. Detta måste ställas till rätta när de nya sjukhusavtalen sluts. Norrtälje sjukhus är ett sjukhus med tydligare områdesansvar
än andra sjukhus i regionen och bör därför ha en mindre del av ersättningen
produktions baserad.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet noterar också att delårsrapporten hänvisar till "uteblivna budgeterade intäkter för statsbidrag inom fötvaltningens
verksamhetsområden", samt att budgeten för 2019 innehöll "förväntade fördelningar av ril,:tade statsbidrag som uteblivit". Vid en granskning av budgeten
för 2019 framgår inte några sådana budgetposter. Vi undrar därför vad som var
budgeterat med, och vad avvikelsen var.
I delårsrapporten står även att läsa att ombyggnationen av Roslagens sjukhus
inte kommer att genomföras. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet undrar
helt enkelt när och var ett sådant beslut har fattats. Gällande Roslagens sjukhus
så framgår det även att det tillkommit kostnader för lokalhyra för kök och matsal, och vi ställer oss frågande till varför en sådan kostnad tillkommer under ett
verksamhetsår och därmed inte möjliggör för KSON att budgetera för denna
kostnad."
Britt-Mari Canhasi (SD) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
" Sverigedemokraterna är djupt oroade över den ekonomiska situationen för
KSON och TioHundra AB som presenteras i delårsrapport 2, 2019.

Justerandes sign
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Vi kommer med stor uppmärksamhet att följa utvecklingen och de mått och
steg som huvudmännen för KSON och TioHundra AB (Norrtälje kommun
och Region Stockholm) måste vidta för att återställa de ekonomiska förutsättningarna för att fortsatt bedriva verksamheten enligt den så kallade Norrtäljemodellen. Verksamheten måste karaktäriseras av ekonomisk följsamhet till
anslagna medel och med excellens i utförandet.
Vi är fullt medvetna att de nödvändiga åtgärderna kommer att få påtagliga
konsekvenser för Norrtälje kommuns ekonomi."

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Justerandes sign
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§ 93

Dnr 2019-000257 042

Tiohundra AB informerar om åtgärder och
konsekvenser av dessa för att hantera 2019 års
underskott
Sammanfattning av ärendet
Peter Graf VD TioHundra AB, Efva Lagerstedt vice VD TioHundra AB och
Leif Karnström styrelseordförande TioHundra AB informerar om åtgärder för
att hantera 2019 års underskott.
Beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
noterar informationen till protokollet.
2. Med anledning av prognostiserat underskott i Tiohundra AB, uppmanar
direktionen bolagets ledning att fortsätta arbetet med åtgärder för att
minska prognostisernt underskott och vid nästa sammanträde med
direktionen redovisa förslag till ytterligare åtgärder med konsekvensbeskrivningar

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se)
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§ 94

Dnr 2019-000205 731

lnriktningsbeslut blockförhyrning LSS 9 § 9,
servicebostad Gråalen 19
Sammanfattning av ärendet
Det finns ett behov att skapa fler bostäder med särskild service för vuxna enligt
LSS 9 § 9. Under åren 2019-2030 förväntas antalet invånare i Norrtälje
kotntnun över 22 år öka med 9 796 stycken, från 48 142 den 31 december 2018
till 57 938 den 31 december 2030. Utifrån utgångspunkten att 0,4 procent av
dessa förväntas behöva en plats i bostad med särskild service innebär det ett
kotntnunövergripande behov oro totalt 232 platser. Sett till kotntnunens
nuvarande kapacitet oro totalt 162 platser innebär det ett behov av 70 nya
platser fram till år 2031. Dessa platser behöver bestå av både gruppbostäder
och servicebostäder enligt LSS 9 § 9.
Haronotnrådet är ett av flera exploateringsprojekt som Norrtälje kotntnun
arbetar med. I haronororådets kvarter Gråalen 19 har Norrtälje kotntnun en
möjlighet att, för Kotntnunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes
räkning, blockförhyra tio lägenheter samt administrations- och getnensatnhetsutrytntnen som en set-vicebostad enligt LSS 9 § 9. Kvarteret beräknas vara klart
under 2020.
Totalhyran för set-vicebostaden beräknas preliminärt till cirka 0,95 Mkr per år.
Hyresintäkter för de tio lägenheterna beräknas till cirka 0,8 Mkr per år. Eftersom detta innebär en volymökning kan hänsyn till denna hyreskostnad behöva
tas i samband med budget 2020. Köp av platser utanför kotntnunen kan
kotntna att minska.
Genom att skapa ett större utbud av set-vicebostäder ökar tillgängligheten för
den berörda målgruppen.

Beslut
Direktionen för Kotntnunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att tio lägenheter plus administrations- och gemensatnhetsuttytntnen med
inriktning set-vicebostad enligt LSS 9 § 9 ska blockförhyras.

Särskilt uttalande
Britt-Mari Canhasi (SD) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
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"Sverigedemokraterna ser positivt på att Norrtälje kommun för KSON:s
räkning nu i linje med den strategiska planen "Framtidens LSS 2025" har
möjlighet att i hamnområdet blockförhyra tio lägenheter samt övriga utrymmen
som krävs enligt LSS 9 § 9. Vi ser det som ett första steg i att stärka och
utveckla bostadsförsörjningen för målgruppen och för att förverkliga den
strategiska planen "Framtidens LSS 2025" där kommuninvånare som har rätt
till stöd ska erbjudas möjlighet att utvecklas och leva ett självständigt liv så långt
det är möjligt.
I dag har Norrtälje kommun för få bostäder med särskild service för vuxna
enligt LSS 9 § 9 och måste därför köpa platser i andra kommuner för att inte
väntetiden ska bli för lång för den som har rätt till ett anpassat boende. Blir
väntetiden dessutom oskäligt lång riskerar kommunen även att få betala en
särskild avgift. När de tio platserna i hamnområdet står klara kan de tio individer som i dag har ett boende i en annan kommun få ett boende i Norrtälje.
Kommunen behöver då inte längre betala för att köpa platser från andra
kommuner där de inte kan påverka kostnaderna utan riskerar att få betala ett
överpris. Även tillsynen kan antas försvåras när boendet finns utanför
kommunen.
Sverigedemokraterna ser fördelarna i att Norrtälje kommun arbetar vidare för
att se över bostadsförsörjningen för att på sikt bli självförsörjande på giuppbostäder och servicebostäder enligt LSS 9 § 9.
KSON kommer att ha särskilt svårt att hantera de framtida ökande behoven där
Norrtälje kommun har gjort en beräkning utifrån föiväntad befolkningsökning
och uppskattat att det behövs omkring 70 nya platser till totalt 232 platser fram
till 2031 utöver de som redan finns i kommunen. Behovet riskerar att vara långt
större än utbudet och bostadsförsörjningsstrategin kommer att påverka
kommande budgetar."

Beslutet ska skickas till
Region Stockhohn (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Justerandes sign
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§ 95

Dnr 2019-000200 771

Revidering av förfrågningsunderlag vårdval
fotsjukvårdsverksamhet Norrtälje
Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar förslag till reviderat förfrågningsunderlag för vårdval fotsjukvårdsverksamhet, Norrtälje. Nuvarande förfrågningsunderlag reviderades att
gälla från och med den 1 september 2014. Den nu aktuella revideringen har
utgångspunkt i invånamas behov och Norrtäljes förutsättningar. De föreslagna
förändringarna stärker tillgänglighet genom att besökstaket höjs från 1 300 till
1 500 besök per år liksom i övriga länet. Besöksersättningen och tilläggsersättning för hembesök föreslås att höjas till nivå med övriga länet. Uppdragsbeskrivning och uppföljningsbilagan uppdateras i syfte att stärka samverkan
mellan vårdgivare i primärvård och öka patientens delaktighet i vården.
Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för vårdval fotsjukvårdsverksamhet
att gälla från och med den 1 december 2019.
Deltar ej i beslutet
Catarina Wahlgren (V) deltar ej i beslutet.
Särskilt uttalande
Catarina Wahlgren (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
"Vänsterpartiet deltar inte i detta beslut. Vi understqker behovet av en välfungerande fotsjukvård i Norrtälje kommun. Men Vänsterpartiet vänder sig
principiellt emot det så kallade vårdvalet, villcet egentligen bara handlar om fri
etableringsrätt. Detta system leder till många problem, och i många fall till att
våra skattepengar går till de stora vårdföretagens vinster. Styrsystemet vårdval
saknar kostnadskontroll. Den fria etableringsrätten motverkar målet om en jämlik och tillgänglig vård för alla.
Men i detta system finns också små företag som bara är intresserade av att
bedriva en fungerande vård, men på grund av de komplicerade regelverken inte
kan fortsätta sin verksamhet. Vänsterpartiets grundinställning är att vården i
huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika resursslöseri i form
av onödiga kostnader och byråkrati."
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Protokollsanteckning
Hanna Stymne Bratt (S), Sven-Inge-Nylund (S), Christina Enocson Mårtensson
(S), Kerstin Bergström (S), Catharina Erdtman (S), Marcus Granström (S) och
Ann Bly Lässman (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande:
"KSON och Tiohundra AB står inför ett allvarligt ekonomiskt läge. Socialdemokraterna motsätter sig inte att man justerar upp ersättningsnivåerna, men
vill att KSON noggrant följer både nyttjandet och kostnadsutvecklingen som i
Stockholmsregionen har ökat kraftigt.
Sedan vårdvalet för fotsjukvård infördes har kostnaderna ökat med 96%.
Samtidigt så har det skett en viss överkonsumtion av vård inom vårdval fotsjukvård i Stockholmsregionen i övrigt. Socialdemokraterna vill att man följer
både kostnadsutvecklingen och nyttjandet av vårdval fotsjukvård noggrant,
särskilt med tanke på det ekonomiskt allvarliga läge som KSON befinner sig i.''

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun Ommmunstyrelsen@norrtalje.se)
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ömma fötter Anna-Lena Perås, (anna-lena.p@hotmail.com)
Fotstugan Rimbo (annlouisenyman@hotmail.com)
Moirone Lundgren (fotvard@moirone.se)
Susanne ErLxon (erixonsusanne@gmail.com)
Cathrin Vesterholm (roslagsfot@hotmail.com)
Ewa Lindahl (ewa.lindahl@hotmail.com)
Marlene Schultz (marlene_schultz@hotmail.com)
Marie Fohlin (marie.fohlin@hotinail.com)
Sköna Fötter AB (tanichi_25@hotmail.com)
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§ 96

Dnr 2019-000134 771

Revidering av förfrågningsunderlag vårdval
specialiserad fysioterapi, Norrtälje
Sammanfattning av ärendet
Ärendet omfattar förslag till reviderat förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi, Norrtälje. Nuvarande förfrågningsunderlag reviderades att
gälla från och med den 1januari2019. Uppdraget omfattar akuta och planerade
rehabiliteringsinsatser i öppenvård inom tretton olika specialiseringsområden.
Den nu aktuella revideringen har utgångspunkt i invånarnas behov och Norrtäljes specifika forntsättningar. De föreslagna förändringarna stärker tillgänglighet och effektivitet genom att digitala besök införs samt stärker möjligheter till
samverkan mellan vårdgivare i primärvården genom tilläggstjänst mottagning på
husläkarmottagning/barnmedicinsk mottagning samt inkluderar inriktningen
pediatrik. Ett tidsbegränsat undantag från kompetenskrav införs för
specialiseringsområden där det råder bristande tillgänglighet. Några tilläggsersättningar för patienter med stora och omfattande behov föreslås samt en
generell höjning av besöksersättningen på de flesta besökstyper med
2,4 procent.
Synpunkter har inhämtats från akademin, specialsakkunniga inom neurologi
och rehabiliteringsmedicin, representanter för brnkarorganisationer samt yrkesförbundet Fysioterapeuterna. Det nya förfrågningsunderlaget föreslås gälla från
och med den 1december2019.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Nontälje beslutar
att godkänna reviderat förfrågningsunderlag för Vårdval specialiserad fysioterapi i Norrtälje att gälla från och med den 1 december 2019.
Deltar ej i beslutet
Catarina Wahlgren (V) deltar ej i beslutet.
Särskilt uttalande
Catarina Wahlgren (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
"Vänste1partiet deltar inte i detta beslut. Men vi understryker behovet av en
välfungerande specialiserad fysioterapi i Norrtälje kommun. Det är en viktig del
i arbetet för att påverka de sjukskrivnas möjligheter att återfå sin hälsa och
kunna komma tillbaka i arbete.

J""'"""d'"''"
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Men Vänsterpartiet vänder sig principiellt emot det så kallade vårdvalet, vilket
egentligen bara handlar om fri etableringsrätt. Detta system leder till många
problem, och i många fall till att våra skattepengar går till de stora vårdföretagens vinster. Styrsystemet vårdval saknar kostnadskontroll. Den fria
etableringsrätten motverkar målet om en jämlik och tillgänglig vård för alla.
Men i detta system finns också små företag som bara är intresserade av att
bedriva en fungerande vård, men på grund av de komplicerade regelverken inte
kan fortsätta sin verksamhet. Det är något somt.ex. drabbat flera barnfysioterapeuter i regionen.
Vänsterpartiets grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi,
inte minst för att undvika resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati.

Beslutet ska skickas till

Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i N 011tälje
JS Fysioterapi AB Gorgen@norrtaljerehab.se)
Ortopedi och Fysiorehab (monica@norrtaljerehab.se)
Noaksson konsult AB (caroline@sjukgymnastiken.se)
Kwarnmark fysioterapi AB (my@sjukgymnastiken.se)
Sundin fysioterapi rehab och friskvård AB Gohan@sjukgymnastiken.se)
Lollo Frimore fysioterapi AB (lollo@sjukgymnastiken.se)
Anna Nilsson (annacnilsson64@gmail.com)
Pia Lundin (pia-lundin@hotmail.com)
Eva Götesson Fysioterapi AB (eva.gotesson@hotmail.com)
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§ 97

Dnr 2019-000121 739

Avtal omhändertagande av avlidna
Sammanfattning av ärendet
För omhändertagande av avlidna ansvarar ytterst Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommun och Region Stockholm för att
verksamheten är organiserad så att hälso- och sjukvårdens uppgifter, oavsett
platsen för ett dödsfall, utförs på ett smidigt sätt så att efterlevandes situation så
långt som möjligt underlättas. Uppdraget ska fullgöras med respekt för den
avlidne och dennes närstående samt med hänsyn till hur olika kulturer ser på
döden och kroppen efter döden.
Avtalet reglerar utifrån gällande regelverk uppdraget där den avlidne ska förvaras under värdiga former och görs iordning så omsorgsfullt som möjligt inför
de efterlevandes avskedstagande. Det inkluderar även att det utrymme där
avskedstagandet ska ske förses med lämplig utsmyckning och att utföraren ska
ta hänsyn till den avlidnes religion och kultur.
Det nuvarande avtalet gällande förvaring av avlidna löper ut den
31 december 2019. Det nya avtalet avser att gälla från och med den 1 januari
2020 till och med den 31 december 2023. Avtalet stärker forntsättningarna att
den avlidne omhändertas på ett så värdigt och naturligt sätt som möjligt.
Utifrån att bårhus fysiskt är placerat i lokaler tillhörande Norrtälje sjukhus,
föreslås att avtal tecknas med TioHundra AB som innehar avtalet om vård vid
sjukhuset.

Beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att godkänna avtal gällande omhändertagande av avlidna inklusive
bårhus.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att delegera till förbundsdirektör att teckna avtal med TioHundra
AB gällande omhändertagande av avlidna.

Beslutet ska skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se)
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se)

Justerandes sign
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§ 98

Dnr 2019-000103 106

Information om Region Stockholms nya struktur för
kunskapsstyrning
Sammanfattning av ärendet
U tvecklingschef Camilla Gustavsson föredrar ärendet.
Under 2018 infördes ett nytt nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning. Syftet är att skapa bättre forntsättningar för en mer kunskapsbaserad
och jämlik vård av hög kvalitet i hela landet. Målet är att bästa möjliga kunskap
ska finnas tillgänglig vid mötet mellan patient och vårdpersonal.
Landstingsstyrelsen i dåvarande Stockholms läns landsting (SLL) fattade i
oktober 201 7 beslut om att ansluta sig till det nya systemet för kunskapsstyrning
(LS 2017-0758), efter rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Med det avses att ge en mer likvärdig och evidensbaserad vård till
befolkningen och patienterna över hela regionen. Beslutet innebär att Region
Stockholm anpassar sin regionala kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och samverkansstrukturen.
Ärendets bilagda handlingar redogör för politiska beslut och den nya sakkunnigstruktur och kunskapsstyrning som avses för Region Stockholm Gotland. Förvaltningen kommer att följa uppbyggnaden av den nya sttukturen
för kunskapsstyrning och beakta perspektivet om en sammanhållen vård och
omsorg.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.

Justerandes sign
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§ 99

Dnr 1816

Förvaltningen informerar
Tillförordnad förbunds direktör Maria Johansson och avdelningschef stöd och
service Henrik Hagblom informerar om nedanstående:
1. Spelmissbruk

Storsthlm och Region Stockholm har föreslagit en överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar. Förbundsdirektören har lämnat yttrande till
Norrtälje kommun med rekommendation att underteckna överenskommelsen
(Dnr: KSON 2019-245-770).
2. Organisatorisk förändring inom KSON:s förvaltningsorganisation

Fyra tjänstemän som tidigare varit underställda förbundsdirektören har
underställts ekonomichefen (tidigare chefscontroller) från och med den 1
september 2019. Ekonomichefen är numera även avdelningschef.
3. Köer inom barn- och ungdomspsykiatri

Riktade statliga medel via Norrtälje kommun om cirka 2,3 mnkr kommer att
användas för att finansiera en psykologkonsult inom Tiohundra AB, i syfte att
minska köerna till såväl behandling som utredning vid barn- och ungdomspsykiatrin.
4. Hamnkompaniet

Avtalet avseende Hamnkompaniet är uppsagt sagt upp fr.o.m. 2020, bland
annat för att ingen upphandling skett och inga bistånds bedömda placeringar
finns i verksamheten. Norrtäljebor med psykisk funktionsnedsättning ska även
fortsättningsvis få sitt behov av hjälp och stöd tillgodosett via biståndsavdelningen.
5. Revisorernas granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna ska PwC genomföra en
granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten. Den revisionsfråga som ska besvaras i granskningen är:
Säkerställer direktionen en ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänstverksamheten?
De kontrollmål som är styrande i granskningen är:
•
Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning som är kända och tillämpas.
•
Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för likabedömning och rättssäker handläggning.
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•

Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i
förhållande till beslut.
Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och
kvalitet.
Som metod i granskningen kommer de att genomföra dokumentgranskning av relevanta mål, riktlinjer och rutiner, hålla inte1vjuer, ta del
av övergripande statistik över ekonomi och volym samt genomföra stickprov.

7. KOSAM

Central samverkan med de fackliga organisationerna inom kommunalförbundet
sker en gång per månad. Protokoll från dessa möten kommer fortsättningsvis
att anmälas till direktionen.
7. Fancy Care

Fancy Care Service AB har meddelat att de säger upp all sin verksamhet inom
kundvalet (hemtjänst, basal hemsjukvård, hemrehabilitering) i Norrtälje
kommun. Uppsägningstiden är 270 dagar men avveckling av verksamheten och
överflyttning av kunderna önskas ske skyndsamt vilket föivaltningen också
jobbar efter. Det rör sig om diygt 20 kunder sammanlagt. I de geografiska
zoner där Fancy Care är aktiva kommer fyra respektive tre utförare att vara
kvar.
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§ 100

Dnr 1753

Meddelanden
Beslut
Direktionen lägger följande meddelanden till handlingarna.
Domstols ärenden:
Förvaltningsrätten mål nr 4049-18.
Förvaltningsrätten mål nr 5978-18.
Kammarrätten mål nr 8255-18.
Förvaltningsrätten mål nr 33-19.
Fö1valtningsrätten mål nr 3868-18.
Fö1valtningsrätten mål nr 6600-18.
Fö1valtningsrätten mål nr 5986-18.
Fö1valtningsrätten mål nr 1291-19 E.
Förvaltningsrätten mål nr 3879-19 E.
Fö1valtningsrätten mål nr 288-19.
Fö1valtningsrätten mål nr 755-19 E.
Fö1valtningsrätten mål nr 7160-18.
Fö1valtningsrätten mål nr 5129-18 E.
Fö1valtningsrätten mål nr 7720-18.
Förvaltningsrätten mål nr 4412-18.
Förvaltningsrätten mål nr 610-19 E.
Fö1valtningsrätten mål nr 505-19.
Förvaltningsrätten mål nr 6328-18 E.
Övriga:
Statistikrapport kommunal vård, period 2019-05-01--2019-05-31.
Protokoll gemensamt sammanträde Kommunala pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinder den 4 juni 2019.
Beslut Inspektionen för vård och omsorg, 2019-06-14 dnr 2019-019137 731.
l'vfinnesanteckningar samverkansråd i hälso- och sjukvårdsfrågor den 18 juni
2019.
Beslut Inspektionen för vård och omsorg, 2019-07-03 dnr 2017-017175 739.
Beslut Justitieombudsmannen, 2019-09-03 dnr 2019-01914 7 002.
Protokoll gemensamt sammanträde Kommunala pensionärsrådet och Rådet för
funktionshinder den 5 september 2019.
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§ 101

Dnr 1754

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Delegationsbeslut avgifter, period 2019-05-01--2019-05-31.
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag, pe11od 2019-06-01--2019-06-30.
Anställningar Kommunalförbundet 2019-01-01--2019-06-30.
Ordförandebeslut 2019-06-20 dnr 2019-224 106, TioHundra AB:s del i Region
Stockholms upphandling av journalsystem för den egenägda vården.
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 2019-07-01--2019-07-31.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) av ej
verkställda beslut per den 31 augusti 2019.
Delegationsbeslut avgifter, period 2019-06-01--2019-06-30.
Delegationsbeslut avgifter, period 2019-07-01--2019-07-31.
Delegationsbeslut ändrat arbetsledarskap 2019-08-30, dnr 2019-000186 004.
Remissyttrande avseende nya föreskrifter för informationshantering och arkiv
inom Region Stockholm (RS 2019-0549), 2019-08-30 dnr 2019-000186.
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 2019-08-01--2019-08-31.
Ordförandebeslut tillförordnad förbundsdirektör, 2019-09-06
dnr 2019-019265 002.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) per den
30 april 2019.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) per den
30 juni 2019.
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