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JA
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L edam öter - Landstinget
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AVS
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Erik Langby (ordf.)
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N
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Conny Andersson, Maria
Eriksson,Maud Johansson
Conny Andersson, Maria
Eriksson,Maud Johansson
Maud Johansson, Conny Andersson,
Maria Eriksson
Lotta Lindblad Söderman, Åsa
Wennerfors
Lotta Lindblad Söderman, Åsa
Wennerfors

Conny Andersson

00

N

Maud Johansson

c

N

Maria Eriksson

(mp)

N

Lotta Lindblad Söderman

(m)

N

Åsa Wennerfors

(fp)

N

Lars Bjömdah1

(m)

F

Olov Holst

(m)

N

Eva von Wowem

(kd)

N

Leif Pettersson

(s)

F

Vakant

(s)

F

Catarina Wahlgren

(V)

N

Lars Bjömdahl, Olov Holst, Eva von
Wovem
Eva von Wovem, Lars Bjömdahl,
Olov Holst
Lars Bjömdahl, Olov Holst, Eva von
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Leif Pettersson, Vakant, Catarina
Wahlgren
Leif Pettersson, Vakant, Catarina
Wahlgren
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Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Sjukvårds- och omsorgsnämnden
Information
A nnica Johansson informerar om N orrtälje komm uns styrprocess.

Lena Franzén Byttner inform erar regleringen av sjukhusersättningar.

Ärendelista
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Dnr 7001

Val av justerare samt tid och plats för justering..................................................... 3
§ 44
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Meddelanden allmänna.............................................................................................4
§45

Dnr 2015-000022 770

Ansökan om godkännande enligt LOV för Husläkarmottagning Prosalus A B ..... 6
§46

Dnr 2015-000043 770

Ansökan om godkännande av husläkarverksamhet med läkarinsatser inom
basal hemsjukvård i Norrtälje................................................................................... 7
§47

Dnr 2015-000025 770
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Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets förbud mot upplåtelse och
föreläggande gällande Grind vård- och omsorgsboende. "Grinds servicehus" ..10
§49

Dnr 2015-000026 805

Babels Hus ansökan om anslag för verksamhet under hösten 2015................. 11
§50

Dnr 2014-000143 705

Avtal om förvaring av avlidna..................................................................................11
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Förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2016-2019 för Sjukvårds- och
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Kontoret informerar................................................................................................. 14
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Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§ 43

Dnr 7001

Val av justerare samt tid och plats för justering
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

utse Håkan Jonsson (S) att jäm te ordföranden justera dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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XI
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§ 44

Dnr 7003

Meddelanden allmänna
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar

att

lägga följande m eddelanden till handlingarna

Dom Mål nr 6362-14 Uppsägning av vårdval, Praktikertjänst
Tillståndsbevis, IVO Dnr 6.3.1-29482/2014
Arbetsmiljöverket Dnr 2014/15005
Arbetsmiljöverket Dnr 2015/7953
Arbetsmiljöverket Dnr 2015/7950
SLL, Protokoll 2015-03-17, valärenden
eHemtjänst, projektavvikelse
Tilldelningsbeslut avseende skolskjuts och turbundna resor
Kommunstyrelsen protokoll 2015-03-16 §39
Statistikrapport Kommunal Vård 2015-02-01-2015-02-28
IVO Beslut Dnr 9.5.1-21415/2012-14

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§45

Dnr 2015-000022 770

Ansökan om godkännande enligt LOV för
Husläkarmottagning Prosalus AB
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

villkorat godkänna Prosalus AB, organisationsnummer 5569786196 som vårdgivare inom Vårdval Norrtälje,
Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal
hemsjukvård,

att

uppdra åt Sjukvårds- och omsorgsdirektören att teckna avtal
med ovan nämnda vårdgivare,

att

ge Sjukvårds- och omsorgsdirektören rätt att besluta om
senareläggning av driftstart om Sjukvårds- och
omsorgskontoret bedömer att vårdgivaren fullt ut saknar
förutsättningar att utföra uppdraget i enlighet med villkoren i
avtalet,

att

omedelbart justera protokollet.

Reservationer och protokollsanteckningar
Vänsterpartiet har inkommit med särskilt yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Vårdgivaren uppfyller kraven för godkännande enligt LOV förutom kravet på lokal.
Enligt vårdgivaren kommer tecknande av hyreskontrakt, på för verksamheten
godkänd lokal, ske senast 2015-05-01 varför godkännande meddelas med villkor om
att hyreskontrakt tecknas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-16, § 47
Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20

Beslutet ska skickas till
Vårdgivaren
Mona Larsson Sjukvårds- och omsorgskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ä Ä
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Särskilt uttalande SON, 150429
Sjukvård och omsorgsnämnden föreslås besluta a tt godkänna Prosalus AB som vårdgivare inom
vårdvalet i N orrtälje kommun. Vad vi erfar finns ingenting som går under beteckningen Vårdval
Norrtälje. Den borgerliga m ajoriteten i landstinget och den tidigare borgerliga m ajoriteten i
kommunen har beslutat a tt införa vårdval inom flera vårdområden. A tt få fle r privata utförare att
etablera sig inom kommunen har under flera år va rit e tt p rio rite ra t område fö r politikerna och
förvaltningen. Så hårt p rio rite ra t a tt frågan är om medborgarna och patienterna alltid va rit i fokus fö r
hur resurserna fördelats. Norrtälje kommuns invånare har i Tiohundrabarom etern u ttryckt a tt de
tycker a tt det räcker med utförare i kommunen nu, men som anges i ärendets bakgrundstext så
tecknas avtal med alla utförare som uppfyller kraven som anges i förfrågningsunderlaget.
I V änsterpartiet anser vi a tt detta inte är e tt o p tim a lt sätt a tt organisera vårdutbudet med
m edborgarna/patienterna i fokus. De vårdval som införts i Stockholms län har haft en mycket
oroande kostnadsutveckling och mycket oroande tendenserna a tt de prioritera fel patientgrupper, de
med störst behov. Med tanke på den hårt ansträngda ekonom in i både landstinget och i
Tiohundranäm nden känns det otänkbart a tt därmed bevilja nya vårdval. Därför vill vi ha till
p ro to ko lle t a tt vi inte deltar i beslutet om vi är tjänstgörande vid sammanträdet.

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Dnr 2015-000043 770

§46

Ansökan om godkännande av husläkarverksamhet med
läkarinsatser inom basal hemsjukvård i Norrtälje
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna InfinityMINDS AB, organisationsnummer
556781-2382, som vårdgivare inom Vårdval Norrtälje,
Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal
hemsjukvård,
uppdra åt Sjukvårds- och omsorgsdirektören att teckna avtal
med ovan nämnda vårdgivare,

att

omedelbart justera protokollet

Reservationer och protokollsanteckningar
Vänsterpartiet har inkommit med särskilt yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Praktikertjänst har för avsikt att överlåta verksamheten Roslagshälsans
Husläkarmottagning till InfinityMINDS AB 2015-05-01. Mottagningen kommer att
drivas vidare under namnet Lugn & Ro Vårdcentral Campus. Sökanden uppfyller
samtliga krav för att godkännas enligt LOV vårdval för husläkarverksamhet med
läkarinsatser inom basal hemsjukvård i Norrtälje.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-16,§48
Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-20

Beslutet ska skickas till
Vårdgivaren
Sjukvårds och omsorgskontoret Mona Larsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Särskilt uttalande SON,ärende 4,150429
Sjukvård och omsorgsnämnden föreslås besluta a tt godkänna InfinityMINDS AB som vårdgivare inom
vårdvalet i Norrtälje kommun. Vad vi erfar finns ingenting som går under beteckningen Vårdval
Norrtälje. Den borgerliga m ajoriteten i landstinget och den tidigare borgerliga m ajoriteten i
kom m unen har beslutat a tt införa vårdval inom flera vårdområden. A tt få fle r privata utförare a tt
etablera sig inom kommunen har under flera år varit e tt p rio rite ra t område fö r politikerna och
förvaltningen. Så hårt p rio rite ra t a tt frågan är om medborgarna och patienterna alltid va rit i fokus fö r
hur resurserna fördelats. Norrtälje kommuns invånare har i Tiohundrabarom etern uttryckt a tt de
tycker a tt det räcker med utförare i kommunen nu, men som anges i ärendets bakgrundstext så
tecknas avtal med alla utförare som uppfyller kraven som anges i förfrågningsunderlaget.
I Vänsterpartiet anser vi a tt detta inte är e tt o ptim alt sätt a tt organisera vårdutbudet med
m edborgarna/patienterna i fokus. De vårdval som införts i Stockholms län har haft en mycket
oroande kostnadsutveckling och mycket oroande tendenserna a tt de prioritera fel patientgrupper, de
med störst behov. Med tanke på den hårt ansträngda ekonom in i både landstinget och i
Tiohundranäm nden känns det otänkbart a tt därmed bevilja nya vårdval. Därför vill vi ha till
p ro to ko lle t a tt vi inte deltar i beslutet om vi är tjänstgörande vid sam m anträdet.

Catarina Wahlgren, Vänsterpartiet
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Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§47

Dnr 2015-000025 770

Godkännande av Legevisitten AB inom vårdval ASiH
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna Legevisitten AB, organisationsnummer 556613-5074, som
vårdgivare inom vårdval ASiH

att

godkänna Legevisitten AB ’s ansökan om utökning med område 2
(Norrtälje)

att

uppdra åt sjukvårds- och omsorgsdirektör att teckna avtal med
ovanstående vårdgivare enligt forfrågningsunderlaget för
vårdval avancerad sjukvård i hemmet

att

omedelbart justera protokollet

Reservationer och protokollsanteckningar
Vänsterpartiet har inkommit med särskilt yttrande. Ersättare Conny Andersson (S)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Legevisitten AB inkom den 20 februari 2015 med ansökan om att starta ASiHverksamhet inom område 2, Norrtälje kommun. Legevisitten AB är sedan tidigare
godkänd som utförare inom Vårdval ASiH av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Ansökan är i sin helhet granskad av Sjukvårds- och omsorgskontoret som föreslår
ett godkännande av ansökan. Behoven av avancerad sjukvård i hemmet bedöms inte
öka för att fler utförare tillkommer, vilket innebär att nämndens budget inte
överskrids.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-16, § 51
Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-08
Ansökan

Beslutet ska skickas till
Lena Byttner Sjukvårds- och omsorgskontoret
Catharina Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Thorleif Nilsen Palmdahl, Legevisitten AB

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande

Särskilt uttalande SON,ärende 5,150429
Sjukvård och omsorgsnämnden föreslås besluta a tt godkänna Legevisitten AB som vårdgivare inom
vårdvalet fö r ASIH i N orrtälje kommun. Den borgerliga m ajoriteten i landstinget och den tidigare
borgerliga m ajoriteten i kommunen har beslutat a tt införa vårdval inom flera vårdområden. A tt få
fle r privata utförare a tt etablera sig inom kommunen har under flera år va rit e tt p rioriterat område
fö r politikerna och förvaltningen. Så hårt prio rite ra t a tt frågan är om medborgarna och patienterna
alltid

va rit

i

fokus

fö r

hur

resurserna

fördelats.

Norrtälje

kommuns

invånare

har

i

Tiohundrabarom etern u ttryckt a tt de tycker a tt det räcker med utförare i kommunen nu, men som
anges i ärendets bakgrundstext så tecknas avtal med alla utförare som uppfyller kraven som anges i
förfrågningsunderlaget.

I beslutsunderlaget fram går a tt behovet av Avancerad sjukvård i Hemmet inte beräknas öka fö r att
fle r utförare godkänns och därmed påverkas inte nämndens budget. Vad som därem ot riskerar
påverkas är andra utförares budget och m öjligheter a tt tillhandahålla hög kvalitet och service. ASIH
är en kostsam verksamhet och det vore läm pligt om en riskanalys presenterades i samband med a tt
fle r utförare godkänns.
I Vänsterpartiet anser vi a tt detta inte är e tt o ptim alt tillvägagångssätt fö r a tt fördela resurser efter
behov och anpassa vårdutbud et med m edborgarna/patienterna i fokus. De vårdval som införts i
Stockholms län har haft en m ycket oroande kostnadsutveckling och mycket oroande tendenserna a tt
de prioritera fel patientgrupper, de med störst behov. Med tanke på den hårt ansträngda ekonomin i
både landstinget och i Tiohundranäm nden känns det otänkbart a tt därm ed bevilja nya vårdval.
D ärför vill vi ha till p ro to ko lle t a tt vi inte deltar i beslutet om vi är tjänstgörande vid sammanträdet.

Catarina Wahlgren, V änsterpartiet
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§48

Dnr 2015-000060 739

Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets förbud
mot upplåtelse och föreläggande gällande Grind
vård- och omsorgsboende
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar

att

inflyttningstopp verkställs på Grind vård- och omsorgsboende
från och med 2015-05-01 i avvaktan på vidare utredning

att

uppdra åt kontoret att vidare utreda om lokalerna kan användas
inom sjukvårds- och omsorgsnämndens ansvarsområde
framöver.

att

omedelbart j ustera protokollet.

Sammanfattning
Grind vård- och omsorgsboende har 53 lägenheter. Idag bor 59 personer på
Grind, av dessa är det nio par.
Arbetsmiljöverket beslutade 2014-07-09 och meddelade Norrtälje kommun
och TioHundra AB ett förbud mot upplåtelse enligt 7 kap. 7-8 §§
arbetsmiljölagen och förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 §
arbetsmiljölagen.
Skäl för Arbetsmiljöverkets beslut är brister avseende arbetsutrymmet på
vård- och omsorgsboendets toaletter samt utrymmen för personlig hygien.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-16, § 53
Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-09

Beslutet ska skickas till
Viveca Söderbärg Åhs, Sjukvårds- och omsorgskontoret
Maria Alm, Sjukvårds- och omsorgskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§49

Dnr 2015-000026 805

Ansökan om anslag för Informations- och
föreläsningsverksamhet år 2015, Babels Hus
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

bevilja Intresseföreningen för psykisk hälsa, IPHArbetsgrappen för Babels Hus, bidrag om 40 000 kr för
informations- och föreläsningsverksamhet hösten 2015,
Babels Hus samt

att

arbetsgruppen för Babels Hus efter genomförd Babels Hus
föreläsningar, ska skicka in ekonomisk redovisning och en
verksamhetsberättelse beträffande informations- och
föreläsningsverksamhet hösten 2015

Reservationer och protokollsanteckningar
Ledamot Bengt Annebäck (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Som ersättare inträder Catharina Wahlgren (V).

Sammanfattning av ärendet
Intresseföreningen IPH har inkommit med en ansökan om bidrag om
80 000 kr för föreläsningsverksamhet Babels Hus hösten 2015. IPH har
dessutom inkommit med en redovisning för 2014 års verksamhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-16, §49
Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-07
Ansökan
Redovisning 2014 års verksamhet

Beslutet ska skickas till
Intresseföreningen för psykisk hälsa, IPH
Sjukvårds- och omsorgslcontoret, Tomas Sjöberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§50

Dnr 2014-000143 705

Avtal om förvaring av avlidna
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar

att

godkänna förutsättningar för avtal om förvaring av avlidna

att

delegera till sjukvårds- och omsorgsdirelctören att teckna avtal om
förvaring av avlidna med TioHundra AB

Sammanfattning av ärendet
Sjukvårds- och omsorgskontorets föreslag till förutsättningar för avtal om
förvaring av avlidna omfattar personer som är folkbokförda i Norrtälje
kommun och avlidit i hemmet eller på särskilt boende i kommunen.
Avtalsförslaget är gemensamt för hela länet och reglerar krav på tjänst,
kompetens, tillgänglighet och lokal samt en ersättning om 5 032 SEK per
avliden. Avtal föreslås tecknas med TioHundra AB som hittills har
bedrivit denna verksamhet vid Norrtälje sjukhus. Kostnaden för tjänsten
ryms inom nämndens budget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-16, § 50
Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-22

Beslutet ska skickas till
Sjukvårds- och omsorgskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Tiohundra AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§51

Dnr 2015-000056 042

Förslag till budget 2016 och verksamhetsplan 2016-2019 för
Sjukvårds- och omsorgs kontoret I Norrtäljes
landstingsfinansierade verksamhet
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

föreslå Landstingsfullmäktige att besluta att Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtäljes budget 2016 och verksamhetsplan 20162019 fastställs enligt föreliggande förslag.

att

hemställa hos Landstingsfullmäktige om utökat landstingsbidrag till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden för 2016 om 1.413,7 miljoner kronor.

att

föreslå Landstingsfullmäktige att fatta ett principbeslut om att nämndens
verksamhet permanentas från och med 2016.

att

tilldela Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje ett
investeringsutrymme som proportionerligt är lika stort som det för
Hälso- och sjukvårdsnämnden.

att

i all planering, genomförande och uppföljning ta hänsyn till att
landstinget har två beställamämnder for hälso- och sjukvård.

att

i syfte att effektivisera vården, ånyo låta nämnden, tillsammans med bl a
Tiohundra AB och Locum, utreda Öppenvårdshuset i anslutning till
Norrtälje Sjukhus.

Sammanfattning av ärendet
Föreliggande ärende behandlar förslag till budget 2016 och plan 20172019 för Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtäljes
landstingsfinansierade verksamhet.

Justenandes sign

Utdragsbestyrkande

JLJ

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll Irån 2015-04-16 §45
Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-14
Förslag till budget 2016 och plan 2017-2019 för Sjukvårds- och omsorgskontoret
i Norrtäljes landstingsfinansierade verksamhet, 2015-04-14.

Beslutet ska skickas till
Landstingsdirektör Toivo Hemso, SLL
Landstingsstyrelsens förvaltning, registratorsexpeditionen, SLL
Förtroendevalda revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnärrmden i Norrtälje

Dnr 7004

§52

Kontoret informerar

Planförutsättningar 2016-2019
Sjukvårds- och om sorgsdirektören presenterade e tt bildspel med tankar kring de
förutsättningar nämnden har a tt hantera vid verksamhetsplaneringen fö r de kommande
åren.

Genomgång av fakturor
Kom m unstyrelsekontoret har gått igenom förvaltningarnas fa k tu ro r fö r att kontrollera
avtalstroheten. De 5816 st fa k tu ro r som granskats fö r år 2014 visade a tt Sjukvårds- och
om sorgskontoret under 2014 hade en avtalstrohet om 96,26%.

Handikappomsorg
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tydliggöra gränssnittet mellan Sjukvårds- och
omsorgsnämnden och Socialnämnden avseende handikappomsorg.

Dom
Bifall i Kammarrätten avseende Tiohundra ABs överklagan i ärende om tillstånd för
korttidsboende i Solbacka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-29

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§ 53

Dnr 7005

Anmälan av delegationsbeslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten enligt
aktbilagor nedan:

Bilaga 19, 2015

Nyanställning personal 2015-03

Bilaga 20, 2015

SOL 4 kap. 1 §, 2015-03-25-2015-04-27

Bilaga 21, 2015

LSS 9 §1-10, 2015-03-25-2015-04-27

Bilaga 22, 2015

Riksfärdtjänst, 2015-03-25-2015-04-27

Bilaga 23, 2015

Lagen om bostadsanpassningsbidrag,
2015-03-25-2015-04-28

Bilaga 24, 2015

Sol 8 Kap §2, 2015-03-23-2015-0427

Bilaga 25, 2015

Dnr 15-05, Justering av ersättningar
till Tiohundra AB

Bilaga 26, 2015

Dnr 15-49Yttrande över
landstingsdirektörens
planeringsunderlag
Dnrl4-184Detaljbudget

Bilaga 27, 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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