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landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Plats och tid Byssan, Rubingatan 2, fredagen den 14 december 2018 kl.09.42-10.20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista 

Ersättare 

Se närvarolista 

övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Se närvarolista 

:;;z:bunt:t , Kvård och Omsorg i Norrtälje, 2018-12-20 

/f1.1J'ffll f;fJr;)l!v Paragrafer §§ 117-140, 
Magnus Blomdahl § 138 justerades i anslutning till 

s::imm::intriirlP.t 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

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

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje 

2018-12-14 

2018-12-20 Datum då anslaget tas ned 2019-01-11 

~;;;;;:;ukvård och omsorg i Norrtälje 

Magnus Blomdahl 

Justerandes sign IUWragsb~,y,kaode 

https://kl.09.42-10.20
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg 2018-12-14 
Närvarolista 
Ledamöter - Landstinget Parti Närv JA NEJ AVS Ersättare 

Martina Mossberg 
ordförande 

(M) N 

Lars Tunberg (L) F 

Anders Olander (C) F 

Lilja Johansson Lindfors (S) N 

ThoreNyman (S) N 

Magnus Hellström (MP) N 

Ledamöter - kommunen 

Hanna Stymne-Bratt (1:e vice 
ordf)) 

(S) N 

Kerstin Bergström (S) F 

Jane Trepp (C) N 

Ingrid Landin (MP) N 

Britt-Inger Kjellberg (M) F 

Lotta Lindblad Söderman (M) N 

Ersättare - kommunen 

Conny Andersson (S) Ntj Ersätter Kerstin Bergström 

Carina Jansson (C) N 

Catharina Erdtman (S) N 

Ingmar Wallen (M) Ntj Ersätter Britt-Inger Kjellberg 

Ethel Söderman Sandin (S) N 

Hans Andersson (L) F 

Ersättare - Landstinget 

Christian Söderman (M) Ntj Ersätter Anders Olander 

Olov Holst (M) N 

Margaretha Akerberg (KD) Ntj Ersätter Lars Tunberg 

Sven Inge Nylund (S) N 

Olle Jansson (S) N 

Catarina Wahlgren (V) N 

N= Närvarande, F=Frånvarande, Ntj = Närvarande tjänstgör 

IUldcags besty,kaede 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE
landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

'fjänstemän Närv 

Christian Foster N 

Catharina Johansson N 

Henrik Hagblom N 

Pär Dahlqvist N 

IUldragsbesty,kaode 
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landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
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§ 133 Dnr 2018-000 302 04 7 26 
Statsbidrag habiliteringsersättning ... ... .... .. ... .. ......... .... ................... .. 26 

§ 134 Dnr 2018-000 278 006 27 
Direktionens sammanträdestider .............. .... ...... .. .. ... ......... .. ............ 27 

§ 135 Dnr 1753 29 
Meddelande .. ... .. .. .... ...... .. .......... .. ..... ...... ........ .. .. ... ... ... ..... ............... 29 

§ 136 Dnr 1754 30 
Anmälan av delegationsbeslut ....... .... .......... ........ ........... ...... ... .. ..... . 30 

§ 137 Dnr 2018-000291 730 31 

IUtdrngsbestyrna ad e 
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landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslut om upphandlingsunderlag gällande persontransporter ... ....... 31 
§ 139 Dnr 2018-000266 055 32 

Beslut om upphandlingsunderlag gällande Riksfärdtjänst ..... ......... .. 32 
§ 140 Dnr 2018-000309 730 33 

Förlängning av avtal gällande persontransporter .... .................. .. ..... 33 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 117 Dnr 1752 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 

1. Direktionen utser Hanna Styrnne Bratt (S) att tillsammans med ordförande 
justera sammanträdets protokoll. 

2. Justeringen sker senast den 20 december 2018. 

Justerandes sign IU<drngsbes<y,k,ode 

ill/Jl 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 118 Dnr1814 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Föreliggande dagordning godkänns med följ ande ändringar: 

Ärendet Godkännande av reviderat FFU gällande LOV kundval 
dnr 2018-000271 739 utgår. 

Ärendet Beslut om upphandlingsunderlag gällande persontransporter 
dnr 2018-000291 730 utgår. 

Ärendet Förlängning av avtal gällande persontransporter dnr 2018-000309 730 
läggs till som extra ärende. 

IUtd,agsbesly,kse de 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 119 Dnr1815 

Förbundsdirektören informerar 

• Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta 
Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till 
särskilt boende. Börjar gälla från den 1 juli 2019. KSON har svarat 
positivt på detta. 

• Viteskrav har ställts till Samtrans AB utifrån de brister som uppstått 
kring försenade resor. Möten fortsätter att hållas med Samtrans 
tillsammans med kommunen. Samtrans rapporterar fortfarande in 
förseningar men har dock förbättrats.) 

• En förstärkt vårdgaranti införs från den 1 januari 2019. Den innebär att 
besöksgarantin omvandlas till en första medicinsk bedömning. Den ska 
ske inom tre dagar av den med medicinsk kompetens för att bedöma 
patientens tillstånd. Garantin gäller för de personer som inte kan 
omhändertas genom egenvård eller rådgivning. Då flera lagregleringar 
nu görs skapas uppdrag för att hantera hur detta regelverk kan sam
ordnas med ett riskidentifierande arbetssätt genom LUS. 

• Misstänkt föremål på sjukhuset. Visade sig vara ofarligt. Gav en bra test 
på vår beredskap. 

• Stockholm Heart Center har vunnit upphandlingen om öppenvård för 
vuxna patienter med obsttuktiv sömnapne i Stockholms läns landsting, 
med planerad uppstart under hösten 2019. 

Detta innebär att nuvarande uppdrag kommer att upphöra i och med 
driftstart genom att det lyfts ur avtalet och Kliniks fysiologi. För
valtningen avser att lyfta in detta i utvecklingsavtalet som tillägg för att 
tillsäkra vården. Ärende kommer att tas upp under våren. 

Justerandes sign IUldmgsbes<y,ka"de 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 120 Dnr 1816 

Förvaltningen informerar 
-Åke Strandberg informerar kort om psykisk hälsa. 

Justerandes sign IUW,agsb~ty,kaode 

m/4 I~ 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE
landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 121 Dnr 2018-000246 042 

Ekonomisk månadsrapport november 2018 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för november 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd tidplan rapporterar förvaltningen löpande prognoser på helårs
utfall till direktionen. 

Prognosen för 2018 är ett överskott om 14,0 mnkr vilket krävs för att återställa 
tidigare underskott åren 2015-2017 om totalt 33,2 mnkr. Befarade underskott 
finns främst inom kundvalet där ersättningen till utförarna har höjts kraftigt för 
2018 och volymerna under året har ökat mer än planerat. Vårdbolaget 
TioHundra AB prognosticerar ett underskott för driftbudget om 15,0 mnkr per 
den 31 oktober 2018. Det pågår ett arbete med att förtydliga kostnads
fördelningen mellan landstingsfinansierade kostnader och kommunfinansierade 
kostnader inom bolaget. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Norrtälje kommun Ornmmunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign 

l(b 

mailto:Ornmmunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 122 Dnr2018-000145042 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner fö1valtningens åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 

Sammanfattning av ärendet 
Fö1valtningen prognosticerade ett underskott om totalt 10,9 mnkr för 2018 i 
delårsrapport 1 per den 31 mars 2018. Direktionen gav i samband med detta 
fö1valtningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en ekonomi i balans. 
Konsekvenserna av åtgärderna bedöms vara förhållandevis små. Några av 
åtgärderna bedöms inte ge full effekt under innevarande år. Fö1valtningen 
återkommer under året med uppföljning av effekter av vidtagna åtgärder. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
fö1valtningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Norrtälje kommun Qmmmunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign 

/111/J 

mailto:Qmmmunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 123 Dnr2018-002279042 

Yttrande över revisionsrapport delårsrapport per 31 
augusti 2018 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner förslag till yttrande över revisorernas granskning av 
delårsrapport 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer 
översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 
2018-01-01 - 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
revisionsplanen för 2018. 

Syftet med granskningen är att ge ett underlag för bedömning av om delårs
rapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-sed 
samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen fastställt i verk
samhetsplan och budget 2018. 

Granskningen har visat att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, att prognosticerat 
resultat delvis är förenligt med de finansiella målen för 2018 och att 
prognosticerade utfall i de verksamhetsmässiga mål som följs upp i rapporten är 
förenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen beslutat om i budget 
för året. De avvikelser som noterats kommenteras av förvaltningen. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Stockhohns läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Norrtälje kommun Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign IU<dmgsbestska"de 

mailto:Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 124 Dnr 2016-000089 705 

Förlängning av huvudavtal med TioHundra AB 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att förlänga Huvudavtal Hälso- och sjukvård och Omsorg för 
avtalsår 2019. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektören att teckna förlängning av huvudavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet handlar om förlängning av Huvudavtal TioHundra AB för perioden 
2019-01-01 - 2019-12-31. Ett arbete har genomförts i samverkan mellan 
KSON och TioHundra AB, där samtliga dokument som hör till huvudavtalet 
har gåtts igenom och eventuellt justerats. De revideringar som gjorts finns 
beskrivna i tjänsteutlåtandets bilaga 1-15. 

Förvaltningen föreslår en förlängning av huvudavtalet för att under 2019 
kunna arbeta fram nya avtal som är anpassat efter bland annat förutsättningar 
i KSON egna utvecklingsområden samt resultaten av de statliga 
utredningarna Samordnad utveckling för god och nära vård och 
LSS-utredningen. 

Beslutsgång 

Martina Mossberg (M) yrkar bifall till förslaget med ändringen att i beslutssats 
ett stryka meningen "med undantag för "öppen förskola" som avvecklas". 

Hanna Stymne Bratt (S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors, 
Thore Nyman (S), Ingrid Landin (MP) och Magnus Hellström (MP) bifaller 
Marina Mossbergs yrkande. 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt Martina 
Mossbergs (NI) yrkande. 

Justerandes sign 

fJJ4 I~ 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje Kommun 
Stockholmsläns landsting 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 
Mona Larsson, KSON 

Justerandes sign IUtdcagsbesty,kaode 

1t1/l1 I &b I 

mailto:registrator@tiohundra.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 125 Dnr 2018-000272 771 

Avtal om psykiatrisk sluten vård inklusive LPT 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att teckna avtal gällande specialistpsykiatrisk vård med Stockholms 
Läns sjukvårdsområde (SLSO), Psykiatri Nordväst. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektören att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Då uppdragsgivarens driftsform ej tillåter myndighetsutövning ger 
KSON Vårdgivaren, Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO) genom 
Psykiatri Nordväst uppdraget att tillhandahålla psykiatrisk vård enligt de 
avtalsförntsättningar som Vårdavtalet definierar. Drift start för detta avtal är 
2019-01-01, avtalet gäller därefter till och med 2022-12-31. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt för
valtningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Stockholms Läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 
Stefan Helmer, KSON 

IUldrngsbestyOOmde 

mailto:registrator@tiohundra.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
mailto:kommunstyrelsen@norrtalje.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 126 Dnr 2018-000268 731 

Förlängning av tjänsteavtal med TioHundra AB 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att förlänga tjänsteavtal, inklusive bilagor, med TioHundra AB, 
beträffande tillhandahållande av personal för vissa verksamheter enligt 
LSS med ett (1) år perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektör att teckna förlängningen av tjänsteavtalet. 

3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektör att säga upp delar av avtalet i takt med att 
"Handlingsplan för verksamhetsövergång avtalsområde LSS" 
(dnr: 2016-227-731) verkställs. 

4. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektör att teckna direktavtal med TioHundra AB 
satt gälla som längst till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet handlar om att förlänga nuvarande Tjänsteavtal med TioHundra AB 
för perioden 2019-01-01- 2019-12-31 i avvaktan på att TioHundra AB 
beviljas tillstånd för att bedriva berörda verksamheter för att därmed ta över 
driftsansvaret. I enlighet med tidigare fattat beslut om att verksamheterna ska 
återgå till TioHundra AB och i enlighet med beslut om direkttilldelning av 
avtal till TioHundra AB kommer verksamheterna att succesivt föras över så 
snart tillstånd beviljats. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
fö1valtningens förslag. 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-12-14 KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslutet ska skickas till 
Norrtälje Kommun (kornmunstryelsen@norrtalje.se) 
Viveka Söderbärg Ahs, KSON 
Tuija Fehrm, KSON 

Utdragsbestyrkande 

Ity>- /Y/,t.Jj) 8/J 

https://Ity>-/Y/,t.Jj
mailto:kornmunstryelsen@norrtalje.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 127 Dnr 2017-000250 771 

Tillägg till huvudavtalet klinisk fysiologi gällande 
virtuell bedömning av sömnapne 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner ersättning vid virtuell bedömning av sömnapne gällande klinisk 
fysiologi under perioden 2019-01 -01 - 2019-12-31. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektören att underteckna tillägg till huvudavtal, dnr: 
2017-000250 771. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid en översyn har det framkommit att Norrtälje kommun har en hög 
frekvens av patienter med sömnapne. Mottagningen hanterar cirka 1 100 
patienter per år. Ett projekt startade den 4 december 2017 för att testa 
möjligheten till bedömning på distans. Projektets syfte är att pröva att justera 
inställningarna på distans, vilket reducerar tidsåtgången för, främst, patienten 
men även mottagningen. Den utvärdering som finns beskriven i tjänste
utlåtandets bilaga 3 har genomförts med företrädare för utföraren och 
fö1valtningen. Av utvärderingen har följande resultat redovisats: 

Testperioden påvisat en tydlig reducerad tidsåtgång, från cirka 
75 minuter till 45 minuter inlduderat journalföring per 
behandlings/inställnings tillfälle. 
En vilrtig faktor i projektet har varit målsättningen att reducera 
tidsåtgången för patienten gällande bedömningar och 
inställningar. Utvärderingen har fastslagit att tidsåtgången 
minskat gällande såväl resor som minskad påverkan på bl.a. 
arbetslivet. 
Volymerna för perioden 2018-02-01 - 2018-09-30 är 365 
unilrn patienter. Genomsnittliga frekvensen av kontroller är 
26 stycken per månad. Patienterna kan ha flertalet kontakter 
med mottagningen under behandlingstiden. 
Mottagningen hanterar samtliga patienter skrivna i Norrtälje 
kommun inom 90 dagar. 
Mottagningen har följt upp patienterna och det råder en hög 
patientnöjdhet inon1 målgmppen för virtuell öve1vakning av 
sömnapne. 

IUOdrngsbes<yOOmde 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 19(34)JJlL 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
fö1-valtningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
TioHundra AB (registrator@ti.ohundra.se) 
Stefan Helmer, KSON 

IU<dragsoos,,kaode 

mailto:registrator@ti.ohundra.se
mailto:kommunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se


SidaJJU: rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 128 Dnr 2018-000271 739 

Godkännande av reviderat FFU gällande LOV kundval 

Beslut 

1. Ärendet utgår. 

IU<d,agsbes<y,ka,de 



SidaJJlL rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 129 Dnr 2018-000273 770 

Förlängning av avtal om basal hemsjukvård i LSS och 
Sol 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att förlänga nu gällande Avtal gällande basal hemsjukvård i 
bostad med särskild service enligt LSS och SoL samt daglig verksamhet 
LSS och daglig sysselsättning SoL. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektören att underteckna avtalet för perioden 
2019-01-01 - 2019-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller förlängning av tilläggsavtal till husläkarverksamhet med 
TioHundra AB gällande basal hemsjukvård för de personer som bor i bostad 
med särskild service enligt LSS och de som deltar i daglig verksam-het LSS i 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorgs egen regi och som omfattas i 
Tjänsteavtal, dnr 16-19 5 samt de personer som bor i bostad med särskild 
service SoL samt de som deltar i daglig sysselsättning SoL och som omfattas i 
Huvudavtal med TioHundra AB. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
fö1-valtningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se) 
Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 
Mona Larsson, KSON 

IU<dmgsbes<yrl<aode 

mailto:registrator@tiohundra.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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SidaJJlb SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 130 Dnr 2018-00027 4 770 

Förlängning av avtal basal hemsjukvård på jourtid 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att teckna avtal om basal hemsjukvård på jourtid med TioHundra 
AB. 

2. Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje delegerar till förbundsdirektören att underteckna avtalet för 
perioden 2019-01-01-2019-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller avtal om basal hemsjukvård på jourtid för personer inskrivna i 
ordinärt boende inskrivna i kundval eller i husläkarverksamhet samt personer 
boende i bostad med särskild service och i behov av planerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemmet. Uppdraget består av medicinska bedömningar 
och behandlingar upp till sjuksköterskas nivå. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 
Mona Larsson, KSON 

Justerandes sign 

mailto:registrator@tiohundra.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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SidaJJlL rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 131 Dnr 2018-000275 770 

Förlängning av avtal gällande lokalt smittskyddsansvar 
Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att godkänna förlängningen av avtal Tilläggsuppdrag till 
husläkarmottagning gällande lokalt smittskyddsansvar 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
uppdrar åt förbundsdirektören att underteckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Förlängningen, 2019-01-01 - 2019-12-31, avser nu gällande tilläggsavtal med 
nuvarande avtalsperiod 2018-01-01 - 2018-12-31. Tilläggsuppdraget upphör 
med automatik att gälla i det fall TioHundra AB säger upp sitt avtal i Vårdval 
Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård för någon av de 
två aktuella vårdcentralerna. Därntöver har beställaren i vissa fall rätt att säga 
upp tilläggsavtalet med omedelbar verkan. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun Qmmmunstyrelsen@norrtalje.se) 
Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 
Mona Larsson, KSON 

IU\dragsbestskaode 

mailto:registrator@tiohundra.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE
landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 132 Dnr 2018-000243 739 

Lokal kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre 
personer i Norrtälje kommun 2019-2034 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner förvaltningens förslag till Lokal kvalitetsplan för vård och 
omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 2019-2034. 

2. Den lokala kvalitetsplanen följs upp vid direktionens sammanträde i 
december 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
F ö1valtningen har på uppdrag av direktionen för Kommunalförbundet 
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) tagit fram förslag på lokal 
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 
planeringsperiod 2019-2034. Med en tydlig vision och uppsatta målbilder 
säkrar kvalitetsplanen en långsiktig utveckling av hälso-, sjukvård och omsorg 
om äldre personer i Norrtälje kommun inom strategiskt viktiga områden. En 
handlingsplan redogör för delmål och aktiviteter som ska ta verksamhets
utvecklingen framåt. Förvaltningens preventiva arbete, med hälsofrämjande 
och förebyggande insatser, framstår som det enskilt viktigaste i ett femtonårs 
perspektiv. 

Den lokala kvalitetsplanen har tagits fram tillsammans med äldre personer i 
Norrtälje kommun, föreningar, studeranden och yrkesverksamma inom vård 
och omsorg. Den grundar sig i en kartläggning av nuläget lokalt i Norrtälje 
samt i den N ationella kvalitetsplanen för vård och omsorg om äldre personer 
2019-2034 (SOU 2017:21). Beaktat den längre tidshorisonten kommer planen 
revideras var fjärde år, för att var relevant och följsam mot den utveckling som 
sker lokalt och nationellt. Den avses följas upp årligen. Det fortsatta arbetet 
sker fortlöpande i dialog externt och internt. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
fö1valtningens förslag. 



Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(34)JJlL rn 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Sam Grandell, KSON 
Sara Andersson, KSON 

IUW,agsbesly,ka"deJoste;;;;, I ~ 
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SidaJJlb SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 26(34) 

Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE
landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 133 Dnr 2018-000302 04 7 

Statsbidrag habiliteringsersättning 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för 2018 med upp till 
2 275 000 kronor. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektören att verkställa ovanstående beslut senast 
2018-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får 
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem 
som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. För Norrtäljes del utgör bidraget 
2 27 5 000 kronor. Medlen kan användas till och med den 31 december 2018. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se) 
Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 

mailto:registrator@tiohundra.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
mailto:Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se


SidaJJlL rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 134 Dnr 2018-000278 006 

Direktionens sammanträdestider 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att godkänna fö1-valtningens förslag på sammanträdestider 2019. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att direktionen även kommer att sammanträda den 
31 januari 2019 kl. 10.00. 

Sammanfattning av ärendet 
Fö1-valtningen föreslår åtta direktionssammanträden för 2019. Sammanträdena 
kommer att förläggas till Kommunalförbundets egna lokaler. Sammanträdes
lokal blir Norrtäljesalen i kommunhuset. Direktionens sammanträden är 
stängda för allmänheten med undantag för KSON budgetsammanträde* som 
kommer att hållas öppet för allmänheten. Budgetsammanträdet annonseras på 
kommunens hemsida. 

Följande datum föreslås för direktionssammanträde och presidiet: 

Direktion Presidiet 
Ons 20/2 kl. 10-12 Ons 6/2 kl. 09 
Ons 27/3 kl. 10-12 Mån 11/3 kl. 09 

Mån 22/5 kl. 10-12 Ons 8/5 ld. 09 
Ons 19/6 kl. 10-12 Mån 27/5 kl. 09 
Ons 25/9 ld. 10-1 2 Ons 11/9 ld. 09 
Ons 23/10 kl. 10-12 Ons 09/10 kl. 09 
Ons 27/11 kl. 10-12 Ons 13/ 11 kl. 09 
Budgetsamman träde* 
Ons 18/12 kl. 10-12 Tis 3/12 ld. 09 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
fö1-valtningens förslag med extra sammanträde den 31 januari ld. 10.00. 

IUWragsbes\yOOrnde 



SidaJJU: rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslutet ska skickas till 

KSON (registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se) 
Norrtälje kommun 
Stockholms läns Landsting 

mailto:registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se


SidaJJU: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 135 Dnr 1753 

Meddelande 

Beslut 

1. Direktionen lägger följande meddelanden till handlingarna: 

Domstolsärenden: 
- Mål nr 232-18. 

IU<d cagsbestyrl<aode 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 136 Dnr 1754 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Direktionen godkänner redovisningen enligt nedan: 

- Delegations beslut enligt socialtjänstlagen period 2018-01-01 - 2018-10-15 

- Delegations beslut jämkning av dubbla boendekostnader period 
2018-05-29 - 2018-11-16 

- Delegationsbeslut avskrivning av skuld för avgift beslut fattade t.o.m. 
2018-11-29 

- Ny medarbetare under avtal Barnsjukgymnasterna & Norrtälje Fysioterapi, 
2018-11-28, dnr 2017-89-771 

- Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 
2018-11-01 - 2018-11-30 

- Delegationsbeslut avgifter, period 2018-11-01 - 2018-11-30 

- Delegationsbeslut anställningar KSON, period 2018-10-01 - 2018-11-30. 

IUtdmgsbestyoomde 



SidaJJlL rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(34) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 137 Dnr2018-000291730 

Beslut om upphandlingsunderlag gällande 
persontransporter 

Beslut 

1. Ärendet utgår. 

IUId ,agsbestyrl<a,de 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 139 Dnr 2018-000266 055 

Beslut om upphandlingsunderlag gällande 
Riksfärdtjänst 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje 
godkänner upphandlingsunderlaget gällande Riksfårdtjänst. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje 
uppdrar åt fö1-valtningen att återkomma med förslag till tilldelningsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträde den 9 mars 2018 beslutade direktionen att förlänga avtalet 
med leverantören Riksfårdtjänsten Sverige AB till och med den 
31 oktober 2019. F ö1-valtningen gavs samtidigt i uppdrag att genomföra en ny 
upphandling av riksfårdtjänst då avtalet upphör nämnda dag. 

Riksfårdtjänsten Sverige AB utför idag, efter beställning från fö1-valtningen, all 
bokning av beviljat färdmedel enligt lag (1997:735) om Rilrsfårdtjänst. Det 
innebär att leverantören har ett sammanhållet ansvar för samtliga resor som 
sker inom den ramen. 

Fö1-valtningen har tagit fram ett nytt förfrågningsunderlag, som jämfört med 
det tidigare både har uppdaterats formaliamässigt och i relevanta delar ändrats 
och preciserats. Generellt påminner dock underlaget om det i dagsläget 
gällande då under innevarande avtalsperiod tjänsten levererats tillfredställande. 
Därav ses inga skäl att göra några genomgripande förändringar. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
fö1-valtningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje Kommun 
Oskar Kiianlinna, KSON 

IUtdmgsbes<y•a"de 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE 

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 140 Dnr 2018-000309 730 

Förlängning av avtal gällande turbundna resor 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att förlänga avtalet gällande turbundna resor till och med 
2020-06-30. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektören att teckna avtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid direktionens sammanträde i oktober beslutades om att inte förlänga avtalet 
med nuvarande leverantör (Dnr: 2018-258-730) utan omgående påbörja för
nyad upphandling. En risk och konsekvensanalys är genomförd vilket visar på 
konsekvenser att få in anbud som motsvarar de förbättringar som upp
handlingen avser gällande kravställande, uppföljning samt avvfä:else- och 
viteshantering. 

En förlängning av avtalet med ett år ger bättre forntsättningar för att anbuds
underlaget ska var väl genomarbetat och förbereda för krav på digitala 
lösningar. Det ger också möjlighet att arbeta transparent med marknaden och 
identifiera de forntsättningar som krävs. Av konsekvensanalysen framgår också 
risken att en avtalslös period kan uppstå om inga anbud inkommer. Anbuds
underlag planeras att tas upp för beslut i maj 2019 med avtalsstart 
2020-07-01. 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje Kommun 
Oskar Kiianlinna, KSON 
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Avslutning 
Ordförande Marina Mossberg (M) tackar ledamöter och ersättare samt 
tjänstemän för ett gott samarbete 2018. 
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	landsting 2018-12-14
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 117 Dnr 1752 
	Val av justerare samt tid och plats f justering Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen utser Hanna Styrnne Bratt (S) att tillsammans med ordfande justera sammanträdets protokoll. 

	2. 
	2. 
	Justeringen sker senast den 20 december 2018. 
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	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(34) 
	JJlL 
	rn 

	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 118 Dnr1814 
	Godkännande av dagordning Beslut 
	1. Feliggande dagordning godkänns med fj ande ändringar: 
	Ärendet Godkännande av reviderat FFU gällande LOV kundval dnr 2018-000271 739 utgår. 
	Ärendet Beslut om upphandlingsunderlag gällande persontransporter dnr 2018-000291 730 utgår. 
	Ärendet Flängning av avtal gällande persontransporter dnr 2018-000309 730 läggs till som extra ärende. 
	Figure
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	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(34) 
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(34) 
	JJlL 
	rn 

	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 119 Dnr1815 
	Fbundsdirekten informerar 
	• 
	• 
	• 
	Storsthlms styrelse har rekommenderat kommunerna att anta Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende. Bjar gälla från den 1 juli 2019. KSON har svarat positivt på detta. 

	• 
	• 
	Viteskrav har ställts till Samtrans AB utifrån de brister som uppstått kring fsenade resor. Men fortsätter att hållas med Samtrans tillsammans med kommunen. Samtrans rapporterar fortfarande in fseningar men har dock fbättrats.) 

	• 
	• 
	En fstärkt vårdgaranti infs från den 1 januari 2019. Den innebär att bessgarantin omvandlas till en fsta medicinsk bedning. Den ska ske inom tre dagar av den med medicinsk kompetens f att beda patientens tillstånd. Garantin gäller f de personer som inte kan omhändertas genom egenvård eller rådgivning. Då flera lagregleringar nu gs skapas uppdrag f att hantera hur detta regelverk kan samordnas med ett riskidentifierande arbetssätt genom LUS. 

	• 
	• 
	Misstänkt femål på sjukhuset. Visade sig vara ofarligt. Gav en bra test på vår beredskap. 

	• 
	• 
	Stockholm Heart Center har vunnit upphandlingen om penvård f vuxna patienter med obsttuktiv snapne i Stockholms läns landsting, med planerad uppstart under hten 2019. 


	Detta innebär att nuvarande uppdrag kommer att uppha i och med 
	driftstart genom att det lyfts ur avtalet och Kliniks fysiologi. F
	valtningen avser att lyfta in detta i utvecklingsavtalet som tillägg f att 
	tillsäkra vården. Ärende kommer att tas upp under våren. 
	Justerandes sign 
	I
	Uldmgsbes<y,ka"de 
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	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 120 Dnr 1816 
	Fvaltningen informerar 
	-Åke Strandberg informerar kort om psykisk hälsa. 
	Justerandes sign IUW,agsb~ty,kaode 
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	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 121 Dnr 2018-000246 042 
	Ekonomisk månadsrapport november 2018 Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fvaltningens ekonomiska månadsrapport f november 2018. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Enligt fastställd tidplan rapporterar fvaltningen lande prognoser på helårsutfall till direktionen. 
	Prognosen f 2018 är ett erskott om 14,0 mnkr vilket krävs f att återställa tidigare underskott åren 2015-2017 om totalt 33,2 mnkr. Befarade underskott finns främst inom kundvalet där ersättningen till utfarna har hts kraftigt f 2018 och volymerna under året har at mer än planerat. Vårdbolaget TioHundra AB prognosticerar ett underskott f driftbudget om 15,0 mnkr per den 31 oktober 2018. Det pågår ett arbete med att ftydliga kostnadsfdelningen mellan landstingsfinansierade kostnader och kommunfinansierade ko
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun ) 
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	Ornmmunstyrelsen@norrtalje.se
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	l(b 
	Figure
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	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 122 Dnr2018-000145042 
	Åtgärdsplan f ekonomi i balans Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fvaltningens åtgärdsplan f en ekonomi i balans. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Fvaltningen prognosticerade ett underskott om totalt 10,9 mnkr f 2018 i delårsrapport 1 per den 31 mars 2018. Direktionen gav i samband med detta fvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan f en ekonomi i balans. Konsekvenserna av åtgärderna beds vara fhållandevis små. Några av åtgärderna beds inte ge full effekt under innevarande år. Fvaltningen återkommer under året med uppfjning av effekter av vidtagna åtgärder. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun ) 
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	Qmmmunstyrelsen@norrtalje.se
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	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(34) 
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	JJlL 
	rn 

	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 123 Dnr2018-002279042 
	Yttrande er revisionsrapport delårsrapport per 31 
	augusti 2018 
	Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fslag till yttrande er revisorernas granskning av delårsrapport 2018. 
	Sammanfattning av ärendet 
	PwC har på uppdrag av kommunalfbundets ftroendevalda revisorer ersiktligt granskat fbundets delårsrapport f perioden 
	2018-01-01 -2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av 
	revisionsplanen f 2018. 
	Syftet med granskningen är att ge ett underlag f bedning av om delårs
	rapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisnings-sed 
	samt om resultatet är fenligt med de mål direktionen fastställt i verk
	samhetsplan och budget 2018. 
	Granskningen har visat att delårsrapporten, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i rigt, att prognosticerat resultat delvis är fenligt med de finansiella målen f 2018 och att prognosticerade utfall i de verksamhetsmässiga mål som fjs upp i rapporten är fenligt med de verksamhetsmässiga mål som direktionen beslutat om i budget f året. De avvikelser som noterats kommenteras av fvaltningen. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun ) 
	Stockhohns läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se
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	NORRTÄLJE 
	landsting 2018-12-14
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 124 Dnr 2016-000089 705 
	Flängning av huvudavtal med TioHundra AB Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att flänga Huvudavtal Hälso-och sjukvård och Omsorg f avtalsår 2019. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att teckna flängning av huvudavtalet. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Ärendet handlar om flängning av Huvudavtal TioHundra AB f perioden 2019-01-01 -2019-12-31. Ett arbete har genomfts i samverkan mellan KSON och TioHundra AB, där samtliga dokument som h till huvudavtalet har gåtts igenom och eventuellt justerats. De revideringar som gjorts finns beskrivna i tjänsteutlåtandets bilaga 1-15. 
	Fvaltningen feslår en flängning av huvudavtalet f att under 2019 kunna arbeta fram nya avtal som är anpassat efter bland annat futsättningar i KSON egna utvecklingsområden samt resultaten av de statliga utredningarna Samordnad utveckling f god och nära vård och LSS-utredningen. 

	Beslutsgång 
	Beslutsgång 
	Martina Mossberg (M) yrkar bifall till fslaget med ändringen att i beslutssats ett stryka meningen "med undantag f "pen fskola" som avvecklas". 
	Hanna Stymne Bratt (S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors, 
	Thore Nyman (S), Ingrid Landin (MP) och Magnus Hellstr (MP) bifaller 
	Marina Mossbergs yrkande. 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt Martina Mossbergs (NI) yrkande. 
	Justerandes sign 
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	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje Kommun Stockholmsläns landsting TioHundra AB (Mona Larsson, KSON 
	registrator@tiohundra.se) 

	Justerandes sign IUtdcagsbesty,kaode 
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	NORRTÄLJE 
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 125 Dnr 2018-000272 771 
	Avtal om psykiatrisk sluten vård inklusive LPT Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att teckna avtal gällande specialistpsykiatrisk vård med Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO), Psykiatri Nordväst. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att teckna avtal. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Då uppdragsgivarens driftsform ej tillåter myndighetsutning ger KSON Vårdgivaren, Stockholms Läns sjukvårdsområde (SLSO) genom Psykiatri Nordväst uppdraget att tillhandahålla psykiatrisk vård enligt de avtalsfntsättningar som Vårdavtalet definierar. Drift start f detta avtal är 2019-01-01, avtalet gäller därefter till och med 2022-12-31. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun () Stockholms Läns sjukvårdsområde, Psykiatri Nordväst TioHundra AB () Stefan Helmer, KSON 
	kommunstyrelsen@norrtalje.se
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	registrator@tiohundra.se
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	§ 126 Dnr 2018-000268 731 
	Flängning av tjänsteavtal med TioHundra AB Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att flänga tjänsteavtal, inklusive bilagor, med TioHundra AB, beträffande tillhandahållande av personal f vissa verksamheter enligt LSS med ett (1) år perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekt att teckna flängningen av tjänsteavtalet. 

	3. 
	3. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekt att säga upp delar av avtalet i takt med att "Handlingsplan f verksamhetsergång avtalsområde LSS" (dnr: 2016-227-731) verkställs. 

	4. 
	4. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekt att teckna direktavtal med TioHundra AB satt gälla som längst till och med 2022-12-31. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Ärendet handlar om att flänga nuvarande Tjänsteavtal med TioHundra AB f perioden 2019-01-01-2019-12-31 i avvaktan på att TioHundra AB beviljas tillstånd f att bedriva berda verksamheter f att därmed ta er driftsansvaret. I enlighet med tidigare fattat beslut om att verksamheterna ska återgå till TioHundra AB och i enlighet med beslut om direkttilldelning av avtal till TioHundra AB kommer verksamheterna att succesivt fas er så snart tillstånd beviljats. 
	Beslutsgång 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Figure
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	NORRTÄLJE
	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje Kommun (Viveka Serbärg Ahs, KSON Tuija Fehrm, KSON 
	kornmunstryelsen@norrtalje.se) 

	Figure
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	NORRTÄLJE
	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 127 Dnr 2017-000250 771 
	Tillägg till huvudavtalet klinisk fysiologi gällande virtuell bedning av snapne Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner ersättning vid virtuell bedning av snapne gällande klinisk fysiologi under perioden 2019-01-01 -2019-12-31. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att underteckna tillägg till huvudavtal, dnr: 2017-000250 771. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Vid en ersyn har det framkommit att Norrtälje kommun har en h frekvens av patienter med snapne. Mottagningen hanterar cirka 1 100 patienter per år. Ett projekt startade den 4 december 2017 f att testa mligheten till bedning på distans. Projektets syfte är att pra att justera inställningarna på distans, vilket reducerar tidsåtgången f, främst, patienten men även mottagningen. Den utvärdering som finns beskriven i tjänsteutlåtandets bilaga 3 har genomfts med feträdare f utfaren och fvaltningen. Av utvärderin
	Testperioden påvisat en tydlig reducerad tidsåtgång, från cirka 75 minuter till 45 minuter inlduderat journalfing per behandlings/inställnings tillfälle. En vilrtig faktor i projektet har varit målsättningen att reducera tidsåtgången f patienten gällande bedningar och inställningar. Utvärderingen har fastslagit att tidsåtgången minskat gällande såväl resor som minskad påverkan på bl.a. arbetslivet. Volymerna f perioden 2018-02-01 -2018-09-30 är 365 unilrn patienter. Genomsnittliga frekvensen av kontroller ä
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	NORRTÄLJE 
	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt f-valtningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun () TioHundra AB (Stefan Helmer, KSON 
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	kommunstyrelsen@norrtalje.se
	registrator@ti.ohundra.se) 
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	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 128 Dnr 2018-000271 739 
	Godkännande av reviderat FFU gällande LOV kundval Beslut 
	1. Ärendet utgår. 
	Figure
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	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 129 Dnr 2018-000273 770 
	Flängning av avtal om basal hemsjukvård i LSS och 
	Sol 
	Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att flänga nu gällande Avtal gällande basal hemsjukvård i bostad med särskild service enligt LSS och SoL samt daglig verksamhet LSS och daglig sysselsättning SoL. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att underteckna avtalet f perioden 2019-01-01 -2019-12-31. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Ärendet gäller flängning av tilläggsavtal till husläkarverksamhet med TioHundra AB gällande basal hemsjukvård f de personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS och de som deltar i daglig verksam-het LSS i Kommunalfbundet Sjukvård och omsorgs egen regi och som omfattas i Tjänsteavtal, dnr 16-19 5 samt de personer som bor i bostad med särskild service SoL samt de som deltar i daglig sysselsättning SoL och som omfattas i Huvudavtal med TioHundra AB. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt f-valtningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun ) TioHundra AB () Mona Larsson, KSON 
	Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se
	Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	registrator@tiohundra.se
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	NORRTÄLJE 
	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 130 Dnr 2018-00027 4 770 
	Flängning av avtal basal hemsjukvård på jourtid Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att teckna avtal om basal hemsjukvård på jourtid med TioHundra AB. 

	2. 
	2. 
	Fbundsdirektionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att underteckna avtalet f perioden 2019-01-01-2019-12-31. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Ärendet gäller avtal om basal hemsjukvård på jourtid f personer inskrivna i ordinärt boende inskrivna i kundval eller i husläkarverksamhet samt personer boende i bostad med särskild service och i behov av planerade hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet. Uppdraget består av medicinska bedningar och behandlingar upp till sjukskerskas nivå. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun () 
	kommunstyrelsen@norrtalje.se

	Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 

	TioHundra AB () 
	registrator@tiohundra.se

	Mona Larsson, KSON 
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	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 131 Dnr 2018-000275 770 
	Flängning av avtal gällande lokalt smittskyddsansvar Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna flängningen av avtal Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning gällande lokalt smittskyddsansvar 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje uppdrar åt fbundsdirekten att underteckna avtal. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Flängningen, 2019-01-01 -2019-12-31, avser nu gällande tilläggsavtal med nuvarande avtalsperiod 2018-01-01 -2018-12-31. Tilläggsuppdraget upph med automatik att gälla i det fall TioHundra AB säger upp sitt avtal i Vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård f någon av de två aktuella vårdcentralerna. Därnter har beställaren i vissa fall rätt att säga upp tilläggsavtalet med omedelbar verkan. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun ) 
	Qmmmunstyrelsen@norrtalje.se

	Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 

	TioHundra AB () 
	registrator@tiohundra.se

	Mona Larsson, KSON 
	Figure
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	NORRTÄLJE
	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 132 Dnr 2018-000243 739 
	Lokal kvalitetsplan f vård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 2019-2034 Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fvaltningens fslag till Lokal kvalitetsplan f vård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 2019-2034. 

	2. 
	2. 
	Den lokala kvalitetsplanen fjs upp vid direktionens sammanträde i december 2019. 


	Sammanfattning av ärendet 
	F valtningen har på uppdrag av direktionen f Kommunalfbundet 
	Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) tagit fram fslag på lokal 
	kvalitetsplan f vård och omsorg om äldre personer i Norrtälje kommun 
	planeringsperiod 2019-2034. Med en tydlig vision och uppsatta målbilder 
	säkrar kvalitetsplanen en långsiktig utveckling av hälso-, sjukvård och omsorg 
	om äldre personer i Norrtälje kommun inom strategiskt viktiga områden. En 
	handlingsplan redog f delmål och aktiviteter som ska ta verksamhets
	utvecklingen framåt. Fvaltningens preventiva arbete, med hälsofrämjande 
	och febyggande insatser, framstår som det enskilt viktigaste i ett femtonårs 
	perspektiv. 
	Den lokala kvalitetsplanen har tagits fram tillsammans med äldre personer i 
	Norrtälje kommun, feningar, studeranden och yrkesverksamma inom vård 
	och omsorg. Den grundar sig i en kartläggning av nuläget lokalt i Norrtälje 
	samt i den Nationella kvalitetsplanen f vård och omsorg om äldre personer 
	2019-2034 (SOU 2017:21). Beaktat den längre tidshorisonten kommer planen 
	revideras var fjärde år, f att var relevant och fjsam mot den utveckling som 
	sker lokalt och nationellt. Den avses fjas upp årligen. Det fortsatta arbetet 
	sker fortlande i dialog externt och internt. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
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	NORRTÄLJE 
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun Sam Grandell, KSON Sara Andersson, KSON 
	(kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
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	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 133 Dnr 2018-000302 04 7 
	Statsbidrag habiliteringsersättning Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att tillfälligt ha habiliteringsersättningen f 2018 med upp till 2 275 000 kronor. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att verkställa ovanstående beslut senast 2018-12-31. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fdela medel till kommunerna i stimulansbidrag f habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att infa eller ha en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS. F Norrtäljes del utgr bidraget 2 27 5 000 kronor. Medlen kan användas till och med den 31 december 2018. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun TioHundra AB () 
	Qrnmmunstyrelsen@norrtalje.se) 
	Stockholms Läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	registrator@tiohundra.se

	Figure
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	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 134 Dnr 2018-000278 006 
	Direktionens sammanträdestider Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna f-valtningens fslag på sammanträdestider 2019. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att direktionen även kommer att sammanträda den 31 januari 2019 kl. 10.00. 


	Sammanfattning av ärendet 
	F-valtningen feslår åtta direktionssammanträden f 2019. Sammanträdena kommer att fläggas till Kommunalfbundets egna lokaler. Sammanträdeslokal blir Norrtäljesalen i kommunhuset. Direktionens sammanträden är stängda f allmänheten med undantag f KSON budgetsammanträde* som kommer att hållas pet f allmänheten. Budgetsammanträdet annonseras på kommunens hemsida. 
	Fjande datum feslås f direktionssammanträde och presidiet: 
	Direktion Presidiet 
	Ons 20/2 kl. 10-12 
	Ons 20/2 kl. 10-12 
	Ons 20/2 kl. 10-12 
	Ons 6/2 kl. 09 

	Ons 27/3 kl. 10-12 
	Ons 27/3 kl. 10-12 
	Mån 11/3 kl. 09 

	Mån 22/5 kl. 10-12 
	Mån 22/5 kl. 10-12 
	Ons 8/5 ld. 09 

	Ons 19/6 kl. 10-12 
	Ons 19/6 kl. 10-12 
	Mån 27/5 kl. 09 

	Ons 25/9 ld. 10-1 2 
	Ons 25/9 ld. 10-1 2 
	Ons 11/9 ld. 09 

	Ons 23/10 kl. 10-12 
	Ons 23/10 kl. 10-12 
	Ons 09/10 kl. 09 

	Ons 27/11 kl. 10-12 
	Ons 27/11 kl. 10-12 
	Ons 13/ 11 kl. 09 

	Budgetsamman träde* 
	Budgetsamman träde* 

	Ons 18/12 kl. 10-12 
	Ons 18/12 kl. 10-12 
	Tis 3/12 ld. 09 


	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt f-valtningens fslag med extra sammanträde den 31 januari ld. 10.00. 
	Figure
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	Beslutet ska skickas till 
	KSON () Norrtälje kommun Stockholms läns Landsting 
	registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

	Figure
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	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 135 Dnr 1753 
	Meddelande Beslut 
	1. Direktionen lägger fjande meddelanden till handlingarna: 
	Domstolsärenden: -Mål nr 232-18. 
	Figure
	I
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	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 136 Dnr 1754 
	Anmälan av delegationsbeslut Beslut 
	1. Direktionen godkänner redovisningen enligt nedan: -Delegations beslut enligt socialtjänstlagen period 2018-01-01 -2018-10-15 
	-Delegations beslut jämkning av dubbla boendekostnader period 2018-05-29 -2018-11-16 -Delegationsbeslut avskrivning av skuld f avgift beslut fattade t.o.m. 
	2018-11-29 
	-Ny medarbetare under avtal Barnsjukgymnasterna & Norrtälje Fysioterapi, 2018-11-28, dnr 2017-89-771 -Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 
	2018-11-01 -2018-11-30 -Delegationsbeslut avgifter, period 2018-11-01 -2018-11-30 -Delegationsbeslut anställningar KSON, period 2018-10-01 -2018-11-30. 
	Figure
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	landsting 2018-12-14 
	KOMMUN 

	§ 137 Dnr2018-000291730 
	Beslut om upphandlingsunderlag gällande persontransporter Beslut 
	1. Ärendet utgår. 
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	Sammanträdesdatum
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	NORRTÄLJE 
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 139 Dnr 2018-000266 055 
	Beslut om upphandlingsunderlag gällande 
	Riksfärdtjänst 
	Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje godkänner upphandlingsunderlaget gällande Riksfårdtjänst. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje uppdrar åt f-valtningen att återkomma med fslag till tilldelningsbeslut. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Vid sammanträde den 9 mars 2018 beslutade direktionen att flänga avtalet med leveranten Riksfårdtjänsten Sverige AB till och med den 31 oktober 2019. F -valtningen gavs samtidigt i uppdrag att genomfa en ny upphandling av riksfårdtjänst då avtalet upph nämnda dag. 
	Riksfårdtjänsten Sverige AB utf idag, efter beställning från f-valtningen, all bokning av beviljat färdmedel enligt lag (1997:735) om Rilrsfårdtjänst. Det innebär att leveranten har ett sammanhållet ansvar f samtliga resor som sker inom den ramen. 
	F-valtningen har tagit fram ett nytt ffrågningsunderlag, som jämft med det tidigare både har uppdaterats formaliamässigt och i relevanta delar ändrats och preciserats. Generellt påminner dock underlaget om det i dagsläget gällande då under innevarande avtalsperiod tjänsten levererats tillfredställande. Därav ses inga skäl att ga några genomgripande fändringar. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt f-valtningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje Kommun 
	Oskar Kiianlinna, KSON 
	Utdmgsbes<y•a"de 
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	NORRTÄLJE 
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 140 Dnr 2018-000309 730 
	Flängning av avtal gällande turbundna resor Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att flänga avtalet gällande turbundna resor till och med 2020-06-30. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att teckna avtal. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Vid direktionens sammanträde i oktober beslutades om att inte flänga avtalet med nuvarande leverant (Dnr: 2018-258-730) utan omgående påbja fnyad upphandling. En risk och konsekvensanalys är genomfd vilket visar på konsekvenser att få in anbud som motsvarar de fbättringar som upphandlingen avser gällande kravställande, uppfjning samt avvfä:else-och viteshantering. 
	En flängning av avtalet med ett år ger bättre forntsättningar f att anbudsunderlaget ska var väl genomarbetat och fbereda f krav på digitala lningar. Det ger också mlighet att arbeta transparent med marknaden och identifiera de forntsättningar som krävs. Av konsekvensanalysen framgår också risken att en avtalsl period kan uppstå om inga anbud inkommer. Anbudsunderlag planeras att tas upp f beslut i maj 2019 med avtalsstart 2020-07-01. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje Kommun Oskar Kiianlinna, KSON 
	Figure
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	NORRTÄLJE
	landsting 2018-12-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	Avslutning 
	Ordfande Marina Mossberg (M) tackar ledamer och ersättare samt tjänstemän f ett gott samarbete 2018. 
	Figure
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