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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Norrtäljesalen och Microsoft Teams, onsdagen den 21 september 2022 kl. 10.00-13.00. 

Ledamöter 

Se närvarolista. 

Ersättare 

Se närvarolista. 

Se närvarolista. 

Hanna Stymne Bratt (S). 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, onsdagen den 28 september 
kl. 14.30. 

Paragrafer 

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

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

2022-09-21 

2022-09-28 Datum då anslaget tas ned 2022-10-20 ,;d~ård och omsorg i Norrtälje. 

Magnus Blomdahl 
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Närvarande 

Ledamöter - Region Parti När-
Stockholm varande 

Olle Reichenberg, ordförande (M) N 

Mikael lgelström (M) N 
(deltog via Microsoft Teams) 
Mikael Schmidt (C) N 
(deltog via Microsoft Teams) 
Annika Linde (L) N 

Magnus Hellström (MP) F 

Sven-Inge Nylund (S) F 

Christina Enocson (S) N 
Mårtensson 
(deltog via Microsoft Teams) 

Catarina Wahlgren (V) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Ledamöter - Norrtälje 

kommun 

Lotta Lindblad Söderman, (M) N 
1:e vice ordförande 

JaneTrepp (C) N 

Hans Andersson (L) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Sören Forslund (M) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Hanna Stymne Bratt, 2:e vice (S) N 
ordförande 

Kerstin Bergström (S) F 

Britt-Mari Canhasi (SD) N 

Jessica Hilweyn (V) N 
(deltog via Microsoft Teams) 
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JA NEJ AVSTÅR Ersättare 

Henrik Eriksson (C) 

Freddie Lundqvist (S) 

Catharina Erdtman (S) 
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Ersättare Norrtälje 
kommun 
Eva Roxell (M) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Anders Olander (C) N 

Gunnar Englund (C) N 

Robert Beronius (L) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Catharina Erdtman (S) NTJ 

Marcus Granström (S) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Jacob Heitmann (SD) N 

Britt-Mari Bardon (V) N 

§§ 77-86 

och del av 

§ 87 

Ersättare Region 
Stockholm 
Kia Hjelte (M) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Henrik Eriksson (C) N 

Susan El Hark (L) F 

Mikael Ottosson (KD) NTJ 

Margaretha Akerberg (KD) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Ann Bly Lässman (S) F 

Freddie Lundqvist (S) NTJ 
(deltog via Microsoft Teams) 

Thomas Magnusson (V) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

§§ 77-86 

och del av 

§ 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

N= Närvarande, F =Frånvarande, NTJ = Närvarande tjänstgör 
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Politiska sekreterare Parti Närvarande 

Erik Carenholm (S) N 
(deltog via Microsoft Teams) 

Tjänstemän kommunalförbundet 

Maria Johansson, förbundsdirektör 

Ulrika Lindberg, ekonomichef 

Camilla Gustavsson, avdelningschef kvalitet och innovation 

Mona Larsson, avdelningschef service och omsorg 

Alexander Louhichi, avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

Magnus Blomdahl, direktionssekreterare 

Simon Claesson, d igitaliseringsstrateg 

Sara Andersson, utvecklings ledare 

Johanna Forssbeck, utvecklingssamordnare 

Madelene Zwahlen, strategisk kvalitetsutvecklare (deltog via Microsoft Teams) 
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§ 77 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
1. Hanna Stymne Bratt (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 

sammanträdets protokoll. 

2. Protokollet justeras den 28 september 2022 kl. 14.30. 

3. Direktionen beslutar om närvarorätt via Microsoft Teams för direktionens 
förtroendevalda, politiska sekreterare och tjänstemän. 
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§ 78 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Föreliggande dagordning godkänns. 
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§ 79 

Delårsrapport 2 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragning i ärendet ekonomichef Ulrika Lindberg. 

Dnr KSON 2022-322 

Kommunalförbundet står inför utmaningarna med att möta en växande och 
åldrande befolknings behov av stöd, service och omsorg inom medlems bidragens 
ekonomiska ramar. Främst ökar kostnaderna för Norrtäljebornas hälso- och sjuk
vård samt läkemedelsförmåner i högre takt än regionens medlemsbidrag. 

Sammantaget prognostiserar kommunalförbundet ett underskott om 72, 1 mnkr 
för 2022. Inom de kommunfinansierade verksamheterna prognostiseras ett 
underskott om 7,4 mnkr vilket i huvudsak beror på prognosticerade volym
ökningar. Inom de regionfinansierade verksamheterna prognostiseras ett under
skott om 64,7 mnkr vilket dels beror på ökade kostnader avseende läkemedels
förmånen, dels på ökade volymer. Volymerna kan komma att öka än mer men 
årsprognosen kan också komma att förbättras något, dels genom anslag från 
Norrtälje kommuns volymreserv dels med ytterligare statsbidrag. Löpande 
dialoger förs med medlemmarnas förvaltningar för att säkerställa kommunalför
bundets del av statsbidrag och andra ersättningar. 

Tiohundra AB prognostiserar ett ekonomiskt resultat om -60,0 mnkr för 2022 
vilket innebär ett sammantaget prognostiserat underskott om -132, 1 mnkr för 
koncernen. 

Beslut 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

beslutar att godkänna delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2022. 

2. Direktionen beslutar att hos Norrtälje kommun begära 11,2 mnkr ur volym
reserven som kommunen budgeterat för 2022 i syfte att täcka ökade 
kostnader för volymökningar inom särskilda boendeformer och hemtjänst. 

3. Direktionen beslutar föreslå medlemmarna Region Stockholm och Norrtälje 
kommun att, utöver överenskommen uppräkning av kommunalförbundets 
medlemsbidrag för 2022 och framåt, tillföra de medel som krävs för att täcka 
kommunalförbundets och Tiohundra AB:s ökade pensionskostnader. 
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4. Direktionen beslutar föreslå medlemmen Region Stockholm att utreda om 
betalningsansvaret för läkemedelsförmånen för invånare i Norrtälje kommun 
ska övergå till Region Stockholm. 

Protokollsanteckningar 
Hanna Stymne Bratt (S), Christina Enocson Mårtensson (S), Catharina Erdtman 
(S) och Marcus Granström (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande: 

"Vi socialdemokrater har länge påpekat att vården och omsorgen i Norrtälje 

kommun behöver långsiktigt hållbara och tydliga ekonomiska förutsättningar för 
att kunna fokusera på att åstadkomma en kvalitativ, innovativ och sammanhållen 

vårdkedja. I stället tvingas man år efter år att fokusera på effektiviseringar för att 
kunna få en budget i balans. Redan idag görs underverk med alltför små medel 
inom Norrtäljemodellen. 

Socialdemokraterna ville i sina budgetförslag för 2022 i Norrtälje kommun och 
Region Stockholm totalt tillföra KSON 45,4 miljoner mer än de moderatledda 

styrena i region och kommun. När vi nu ser de stora prognosticerade under
skotten så är det uppenbart att det hade varit helt nödvändiga tillskott för att 

säkra en god vård och omsorg för Norrtäljeborna. 

Frågan om läkemedelsförmånen har länge varit aktuell för KSON, men börjar nu 

bli akut. I dagsläget debiteras KSON för Norrtäljebornas andel av faktisk 
konsumtion av läkemedel, men får bara ersättning för befolkningsandelen. Med 

en äldre befolkning än i regionen i övrigt innebär det skenande kostnader som 
bara kommer att öka de kommande åren. Det borde vara en självklarhet att 

KSON får ersättning för hur mycket läkemedel Norrtäljeborna faktiskt 
konsumerar. Denna snedvridna och orättvisa ersättningsmodell går i slutändan ut 

över den vård och omsorg som ges till våra invånare. För 2022 prognosticeras ett 
oacceptabelt underskott om cirka 42,5 miljoner för läkemedelsförmånen. 

I takt med att Norrtäljes invånare blir allt äldre och behoven av vård och omsorg 

ökar, så ökar också kraven på Norrtäljemodellens förmåga till innovation och 
nytänkande. Ska vi klara av att möta de kraven så måste vi sätta stopp för den 

systematiska underfi.nansieringen av vården och omsorgen i Norrtälje." 

Catarina Wahlgren (V),Jessica Hilweyn (V) och Thomas Magnusson (V) lämnar 
protokollsanteckning enligt följande: 
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"Delårsrapport 2, januari - augusti 2022 för KSON bekräftar det vi i Vänster
partiet under en längre tid påtalat, att överenskommelsen som gjordes i februari 
2020 mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och Kommunalförbundet 
Sjukvård och omsorg i Norrtälje, innebär att vård och omsorg behöver fortsätta 
med besparingar och neddragningar. I rapporten står det: 

"Stora volymökningar på grund av befolkningsökning och den demografiska 
strukturen i Norrtälje innebär att utvecklings- och effektiviseringsarbetet behöver 
fortsätta att intensifieras i nära samverkan Region Stockholm och Norrtälje 
kommun." 

Det är av yttersta vikt att justeringar i finansieringen sker redan inför 2023 och att 
överenskommelsen revideras och uppdateras för att åstadkomma en rättvis 
finansiering för kommande år. I en kommande överenskommelse kan den årliga 
uppräkningen inte låsas fast vid 2,5 % då övriga regionens verksamheter får större 
tillskott. Det är också av vikt att ersättning för läkemedelsförmånen och statliga 
bidrag regleras på ett tydligt sätt så att vård och omsorg i Norrtälje kommun inte 
står utanför statliga satsningar. Ersättningen till Norrtälje sjukhus måste också öka 
för att ligga i nivå med ersättning till övriga sjukhus i regionen och i landet. 

Vi ser med oro på medlemmarnas ointresse i att försäkra sig om att invånarna i 
Norrtälje kommun erhåller långsiktig stabilitet och kvalitet avseende vård och 
omsorg genom otillräcklig finansiering." 

Britt-Marie Canhasi (SD) och Jacob Heitmann (SD) lämnar protokollsanteckning 
enligt följande: 

"Sverigedemokraterna har tagit del av delårsrapporten för januari - augusti 2022 
som summerar ett illavarslande läge där ökande kostnader inom främst hälso- och 
sjukvård som ligger utanför kommunalförbundets förmåga till kostnadskontroll. 
Förvaltningen pekar ut ökande kostnader för förlossningsvård, vård som KSON 
köper av region Stockholm samt befolkningssammansättningen med ökade vård
behov och som även driver kostnaderna för förskrivna läkemedel. 

Norrtäljes betydande befolkningsandel äldre och äldre över 80 år, i förhållande till 
övriga kommuner i Region Stockholm, får genomslag på läkemedelskostnader 
och hälso- och sjukvårdkostnader. Kostnader som överförts till KSON vid 
inflyttning till Norrtälje från andra kommuner i Region Stockholm och som där
med kan antas ha inneburit en minskad kostnad för Region Stockholms hälso
och sjukvårdsnämnd. 
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Justerandes sign 

Region Stockholms medlemsbidrag behöver anpassas och vara kompatibelt med 
Norrtälje kommuns andel äldre så att de får ta del av samma vård som invånare 
boende i övriga kommuner i region Stockholm. 

Vi har tidigare i fullmäktige lyft upp och kritiserat att Norrtälje kommun räknat in 
de riktade statsbidragen i medlems bidraget, vilket i praktiken innebär en sänkning 
av medlemsbidraget som ska täcka kommunens ansvarsområden. De riktade 
statsbidragen är avsedda till förbättringsarbeten inom områden där det bedömts 
finnas stora behov och då ska även kommunalförbundet få ta del av de 
ekonomiska förutsättningarna att genomföra förbättringar på samma sätt som 
andra kommuner. 

Vi ställer oss bakom förslaget om en lösning där Region Stockholm övertar 
betalningsansvaret för läkemedelsförmånen för invånarna i Norrtälje kommun 
samt krav på att Region Stockholm finansierar de satsningar de beslutar om så att 
kostnaderna inte lastas kommunalförbundet. 

Primärvårdens husläkarmottagningar har fått allt fler ansvarområden i linje med 
omställningen till en nära vård utan att ha kompenserats ekonomiskt samtidigt 
som andelen patienter med kroniska sjukdomar ökar efter pandemin. 
Ersättningarna och andelen av hälso- och sjukvårdsbudgeten till primärvården 
och husläkarmottagningarna behöver justeras för att de framåt ska klara sitt 
uppdrag. En omställning som behöver kommuniceras med Region Stockholm. 

Krav på remiss har kortat köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
de barn och unga som har blivit remitterade behöver inte vänta länge i kö för att 
påbörja utredning och behandling vid BUP i Norrtälje. Vi ser med viss oro på att 
det förekommer uppgifter om att färre barn och unga med behov remitteras till 
BUP. Vi vill att förvaltningen följer upp för att säkerställa att alla barn och unga 
som är i behov av att komma i kontakt med BUP får en remiss och inte utestängs. 
Dock ser vi framför oss att tidigare insatser där första linjens psykiatri tillsammans 
med elevhälsan gör skillnad genom att komma in tidigare i arbetet med barn och 
ungas mående. Målet måste vara att färre ska drabbas av en allvarlig psykisk 
ohälsa som kräver specialistvårdens resurser. 

För 2022 ser kommunalförbundet ut att gå mot ett underskott om 72,1 miljoner 
kronor och bolaget Tiohundra AB ett underskott om 60 miljoner kronor. Vi ser 
med stor oro på kommunalförbundets framtid och befarar utifrån överens
kommelsen stora besparingar 2025 när underskottet från 2022 ska täckas av 
kommunalförbundet och inte av medlemmarna som tidigare." 
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Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se) 
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Dnr KSON 2022-241 

Ansökan om godkännande av ny vårdgivare inom 
vårdval specialiserad fysioterapi Tiohundra AB enligt 
Lagen om valfrihet (LOV) 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje den 
13 maj 2022 från Tiohundra AB, organisationsnummer 556595-7395 om god
kännande av vårdval specialiserad fysioterapi Norrtälje. Av ansökan framgår att 
företaget, och den verksamhet de har för avsikt att bedriva på det gamla sjukhuset 
Lasarettsgatan 6 i Norrtälje, uppfyller kraven för godkännande som utförare inom 
vårdval specialiserad fysioterapi Norrtälje. Verksamheten som benämns 
Tiohundra Specialist Fysio kommer att vara samlokaliserad med Tiohundra AB 
primärvårdsrehabiliteringens lokaler. Förvaltningens synpunkt är att sökande ska 
godkännas som utförare för sökt vårdval. 

Beslut 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

beslutar att godkänna ansökan om vårdval specialiserad fysioterapi för 
Tiohundra Specialist Fysio, Tiohundra AB med organisationsnummer 
556595-7395. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektör att teckna vårdvalsavtal med driftstart den 
17 oktober 2022. 

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

Beslut skickas till 

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se) 
Sökande (ann.garpefalt@tiohundra.se och carina.moren@tiohundra.se} 
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§ 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Dnr KSON 2022-280 

Yttrande över remiss Vägen till ökad tillgänglighet 
(SOU 2022:22) 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragning i ärendet utvecklingsledare Sara Andersson. 

Regeringen tillsatte i augusti 2020 utredningen Delegation för ökad tillgänglighet i 
hälso- och sjukvården. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, 
KSON, har genom remiss inkommen till kommunstyrelsekontoret den 9 juni 
2022, beretts tillfälle att yttra sig över utredningens slutbetänkande Vägen till ökad 
tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22). 
Remissvar ska lämnas in till Socialdepartementet senast den 30 september 2022. 

I slutbetänkandet redogör utredningen för förslag och bedömningar gällande en 
utökad vårdgaranti och stöd till regionernas och kommunernas arbete med 
utveckling av en nära och tillgänglig vård. Utredningen föreslår förändringar i 
vårdgarantin att träda i kraft den 1 januari 2025 som bland annat innebär att vissa 
tidsgränser i vårdgarantin ändras. Andra förändringar som föreslås är att den 
enskilde inom 14 dagar ska få information om tidpunkten for viss vård samt att 
tidsbokning ska ske i samråd med den enskilde. Dessa förändringar föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2024. Utredningen lämnar också bedömningar om det fort
satta arbetet med barns och ungas psykiska hälsa och intygshantering i hälso- och 
sjukvården. Kommunalförbundet efterfrågar en större tydlighet omkring synen på 
användandet av digitala verktyg som stöd i hälso- och sjukvården samt anser det 
vara otillfredsställande att utredningen inte kan svara på orsakerna till långa 
väntetider och att ställningstaganden till en utökad vårdgaranti ska ske trots att det 
inte är tydligt vilka effekter den nuvarande vårdgarantin har på väntetiderna. 

Kommunalförbundet bedömer likt Region Stockholm att utredningens förslag till 
utökad vårdgaranti kommer medföra omfattande administration och behov av 
utökade systemstöd. 

I enskilda delar i betänkandet är kommunalförbundet positiv till flera av förslagen 
om utökningarna i vårdgarantin, men är negativ till bland annat att fler tidsgränser 
föreslås i primärvården och till förslaget om ändring av tid för medicinska 
bedömningar, från tre till sju dagar. I den del som rör barns och ungas psykiska 
hälsa ställer sig kommunalförbundet positiv till förslagen om En väg in, men anser 
att målsättning och överenskommelse om förstärkt vårdgaranti inom BUP även 
fortsättningsvis kommer att vara ett otydligt styrdokument. 

I UWragsb<szy•aade 
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Stockholm 

rn 
NORRTÄLJE 
KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar 
att anta förvaltningens yttrande. 

Justerandes sign 

Beslut skickas till 

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
Regeringskansliet: (s.remissvar@regeringskansliet.se och 
s.fs@regeringskansliet.se) 
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JJU: rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Region 
Stockholm 

NORRTÄLJE 
KOMMUN 

2022-09-21 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Justerandes sign 

§ 82 Dnr KSON 2022-264 

Svar på skrivelse (SD) angående extern granskning av 
SUP-mottagning i Norrtälje 

Sammanfattning av ärendet 
Britt-Marie Canhasi (SD) inkom den 7 juni 2022 med skrivelse till direktionen för 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om extern granskning av 
BUP-mottagningen i Norrtälje. Skrivelsen handlar om genomlysning av följ
samhet till det fria vårdvalet. Skrivelsen remitterades till förvaltningen att besvara 
(2022-06-08 § 73). 

Genom åren har flera åtgärder vidtagits för att stödja förutsättningarna för 
Tiohundra AB att bedriva verksamheten och hantera en uppkommen kösituation. 
För att nämna några: 

Infört remisskrav vid neuropsykiatriska utredningar (2022-02-09 § 6) 
Tillskjutit statliga stimulansmedel för att utöka personalresurser och 
möjliggöra köp av externa utredningstjänster. 
Utökad budget (2020-12-09 § 142). 

Detta har gett en positiv effekt. BUP Norrtälje är en av få BUP-mottagningar i 
Region Stockholm som inte har kö till nybesök och start av behandling. Verk
samheten ligger inom ramen för de nivåer som gäller för vårdgarantin. I årlig 
avtalsuppföljning bedömdes också verksamheten som godkänd (2022-06-08 § 68). 

Det finns enligt förvaltningens mening inget som tyder på att det sker syste
matiska begränsningar av det fria vårdvalet inom BUP Norrtälje. Det finns 
emellertid vad förvaltningen erfar, ekonomiska aspekter som kan ha påverkat 
förutsättningar att till fullo agera utifrån valfrihetsprincipen. I de fall BUP 
Norrtälje remitterar till annan aktör, exempelvis en privat aktör, belastar enligt 
uppgift kostnaderna verksamhetens egen budget. 

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis inte att en extern granskning är 
nödvändig. Förvaltningen ser dock behov av att se över befintlig ersättnings
modell och fortsätter föra dialog med Tiohundra för att säkerställa det fria vård
valet. 

Förslag till beslut 
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar 
att skrivelsen ska anses besvarad. 

I UWagsbesty•aode 
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Region 

Stockholm 

rn 
NORRTÄLJE 
KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Yrkanden 

Catarina Wahlgren (V) yrkar tillägget att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med berörda parter och 
brukarrepresentanter, utreda hur ett uppdrag där BUP, primärvården, 
socialtjänsten och elevhälsan samverkar för att åstadkomma en barn- och 
ungdomspsykiatri med låga trösklar och korta väntetider uppnås, kan se ut. 
Ledordet kan vara "en väg in". 

2. Att utredningen undersöker möjligheten att använda sig av "lotsar" för att 
skapa trygga vårdkedjor. 

3. Att utredningen undersöker möjligheten att inrätta mobila tearn med npf
kompetens. 

4. Att ett innovativt förhållningssätt tillämpas i utredningen. 
5. Att förvaltningen återrapporterar till direktionen vid sammanträdet i april 

2023. 
6. Att direktionen fratn till återrapporten får lägesrapporter vid varje 

direktionssammanträde. 

Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och 
avslag på Catarina Wahlgrens (V) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordförande Olle Reichenberg (M) ställer först proposition på förvaltningens 
förslag om att skrivelsen ska anses besvarad och finner att direktionen beslutar 
enligt förslaget. 

Därefter ställer ordföranden proposition på Catarina Wahlgrens (V) tilläggs
yrkande och finner att direktionen beslutar avslå yrkandet. 

Beslut 
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar 
att skrivelsen ska anses besvarad. 

Reservation 
Catarina Wahlgren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Catarina Wahlgren (V),Jessica Hilweyn (V) och Thomas Magnusson (V) lämnar 
protokollsanteckning enligt följande: 

I U<dragsbesfyrl<aode 
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Stockholm 
NORRTÄLJE 
KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

"Vänsterpartiet delar den oro för att barn och unga inte får hjälp och stöd från 
barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gränser som uttrycks i 
skrivelsen. Det är förödande för unga människor och deras familjer att behöva 
vänta på nödvändigt stöd och vård. Det går ut över familjelivet och över den 
unges utbildning och självbild. 

Barn och ungdomspsykiatrin har varit en stötesten i decennier och otaliga är de 
åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen, men likväl sitter vi här fort
farande med problemet att barn och unga inte får den vård de behöver och har 
rätt till inom rimliga tidsgränser. Många hinner bli tonåringar eller till och med 
vuxna innan de får hjälp och då har självbilden och självförtroendet redan hunnit 
få sig ordentliga törnar. För många kan det också leda till olika typer av själv
medicinering som blir destruktivt för individen själv. 

Vänsterpartiet saknar de rapporter kring BUP som vi tidigare fick vid varje 
direktionstillfalle. Vi saknar också verkligheten bakom de siffror som presenteras 
för oss. Vi får veta att 99 % av alla barn får ett första möte inom 30 dagar och 
över 90% får en utredning/behandling inom 90 dagar. Så låter det dock inte från 
familjer som väntar på hjälp. Från det hållet får vi ständigt helt andra berättelser. 
Nu har vi också stängt möjligheterna för en grupp som tidigare kunde skicka 
egenremiss vid oro för sitt barn. Vänsterpartiet tror inte att en extern utredning är 
vägen till en barn- och ungdomspsykiatri som ser och tar emot de familjer som är 
i behov av stöd. Vi tror att vi måste använda oss av Norrtäljemodellens fördelar 
och tänka nytt. Vi måste låta kommunala och regionala ansvarsområden samverka 
för det som är bäst för barnen och deras familjer. Vi måste sätta invånaren i 
centrum, inte systemen." 
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NORRTÄLJE 
KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

§ 83 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Dnr KSON 2022-334 

Uppföljning av Hamnkompaniets verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragning i ärendet strategisk kvalitetsutvecklare Madelene Zwahlen. 

Tiohundra har sedan januari 2021 haft driftansvar för föreningen 
Hamnkompaniet, till detta har lokal och två handledare kopplats som 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har betalat för. Föreningen 
Hamnkompaniet, som funnits sedan 1992, är ett socialt kooperativ som syftar till 
att bereda arbete/sysselsättning till personer i arbetsför ålder med psykiska 
funktionsnedsättningar i Norrtälje kommun. Nuvarande avtal upphör att gälla vid 
årsskiftet 2022-2023 varvid förvaltningen har utvärderat nuvarande driftsform 
och innehåll samt ger förslag på hur verksamheten bör bedrivas från och med 
2023. Nöjdheten med verksamhetens struktur och organisering sedan 2021 är 
stor, det upplevs som lugnare och stabilare än tidigare. Förvaltningens förslag är 
att förlänga nuvarande avtal med ytterligare två år. Föreslagen lösning kostar 
kommunalförbundet cirka 1,3 miljoner per verksamhetsår. Förvaltningen avser att 
återkomma med en uppföljning av verksamheten till direktionen i juni 2023. 
Beslut om fortsättning fattas därefter innan 2024 års utgång. 

Beslut 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

beslutar att godkänna förvaltningens uppföljning av Hamnkompaniet. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att ge förbundsdirektör i uppdrag att förlänga nuvarande avtal med 
Tiohundra avseende Hamnkompaniets verksamhet under perioden 
2023-01-01--2024-12-31. 

3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp verksamheten till 
direktionens sammanträde i juni 2023. 

Beslut skickas till 
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
Tiohundra AB (sophie.lindberg@tiohundra.se) 

I UWragsbeszyOO>"de 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Justerandes sign 

§ 84 Dnr KSON 2022-333 

Information om omställning till nära vård i Norrtälje 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragning i ärendet strategisk kvalitetsutvecklare Johanna Forssbeck. 

Nära vård handlar om ett personcentrerat förhållningssätt och arbetssätt som 
syftar till att arbeta mer proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande och där 
samverkan är central. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att 
patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. 

Ärendet beskriver hur omställningen till en god och nära vård hänger ihop 
nationellt, regionalt och lokalt och vilka aktiviteter som pågår och kommer att 
genomföras i närtid i Norrtälje. 

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

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Justerandes sign 

§ 85 Dnr KSON 2022-37 4 

Information om Socialstyrelsens äldreundersökning 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. 
Enkätundersökningar har genomförts årligen sedan 2013 med undantag av 
pandemiåret 2021. Enkätundersökningen är rikstäckande och riktar sig till 
personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller 
som bor på särskilt boende för äldre. Personer som enbart haft hemtjänstinsatser i 
form av matdistribution och/ eller trygghetslarm eller som enbart haft beslut om 
korttidsboende ingår inte i undersökningen. Syftet med undersökningen är att ta 
fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv. Resultaten 
av undersökningen redovisas på verksamhets-, läns- och riksnivå. Jämförelser kan 
göras mellan alla dessa nivåer och över tid. 

I enkäten ställs ett antal bakgrundsfrågor, frågor om hälsoläge, oro, ensamhet och 
generell nöjdhet. Till de som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst ställs 
också i årets undersökning, frågor om man avstått från insatser till följd av 
Coronapandemin. 

I Norrtälje kommun besvarades enkäten om hemtjänstinsatser av 687 personer, 
vilket är 63,2 % av de tillfrågade. Svarsfrekvensen för riket var 58,6 %. I jäm
förelse med riket och länet är de svarande i Norrtälje, inom enkätens flesta 
frågeområden, mer positiva och har i lägre grad avstått från insatser till följd av 
Coronapandemin. De rapporterar också en lägre grad av upplevd ensamhet. 
Jämförelser med åren 2019 och 2020 visar på små variationer. 

Av de tillfrågade inom särskilda boenden för äldre besvarades enkäten i Norrtälje 
kommun av 296 personer, vilket är 47,7 % av de tillfrågade, vilket är en något 
högre svarsfrekvens än för riket, 43,4 %. På samma sätt som för hemtjänsten är 
de svarande i Norrtälje, i jämförelse med länet och riket, inom de flesta fråge
områden mer positiva. 

Nationellt har resultatet i årets undersökning generellt förändrats i en negativ 
riktning eller förblivit oförändrade. Detta syns även i Norrtäljes resultat inom 
särskilda boenden för äldre exempelvis inom frågeområdena Boende- och mål
tidsmiljö samt Aktiviteter och komma utomhus. 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

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

I UMragsbest,,l<aode 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Justerandes sign 

§ 86 Dnr KSON 2022-335 

Information om samarbeten under Coronapandemin 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragning i ärendet utvecklingsledare Sara Andersson. 

I mars 2020 klassade världshälsoorganisationen (WHO) covid-19 som en 
pandemi. Strax efter påbörjade Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje (KSON) tillsammans med medlemmarna och utförarna i Norrtälje 
kommun att ställa om vård- och omsorgssystemet. I detta har många nya goda 
samarbeten etablerats. Föreliggande ärende är en uppföljning av dessa samarbeten 
i enlighet med beslut av direktionen 2021-12-08 § 169 avseende ärendet Budget 
2022 och verksamhetsplan 2022-2024 dnr 2021-000076 049 med utgångspunkt i 
vad som kan tas tillvara i det nya normalläget. 

Uppföljning visar att ömsesidig dialog och erfarenhetsutbyte mellan KSON och 
utförare var en grundförutsättning under pandemin. De former för samverkan 
och kommunikation som utarbetades under pandemin kan också väl appliceras i 
ett normalläge för frågor som avser alla utförare och KSON gemensamt. Patient
säkerhetsfrågor och rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska kom särskilt i 
fokus under pandemin. Dessa frågor är fortsatt angelägna då vård och omsorg 
även efter pandemin står inför stora utmaningar. Erfarenheter från pandemin har 
bland annat tagits till vara i utformningen av krisorganisation för kommunal
förbundet som direktionen beslutade om 2022-03-23 § 27. 

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

I U~ragsOOst,,1<,md, 
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Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

Justerandes sign 

§ 87 

Förvaltningen informerar 
Avdelningschef stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
Alexander Louhichi informerar om: 

Habiliteringsersättning 
Förvaltningen har rekvirerat 2 566 148 kr från Socialstyrelsen och har fördelat 
utbetalningen utifrån den årliga justeringen som direktionen beslutade om 
2021-04-28 § 59 och en extra utbetalning till respektive deltagare inom daglig 
verksamhet. Den extra utbetalningen delas upp i två omgångar, halvårsvis. Den 
extra utbetalningen uppgår till 34,02 kr per dag för det första halvåret. En del
tagare som har deltagit i daglig verksamhet heltid under hela första halvåret har 
därmed fått en extra utbetalning på 4 398 kr. 

Förbundsdirektör Maria Johansson informerar om: 

Information om bonus till Tiohundras medarbetare 
Till direktionens sammanträde den 12 oktober återkommer förvaltningen med 
ärende som följer upp utbetalningarna av pandemibonus till Tiohundra AB:s 
medarbetare. Regionbonusen betalades ut i samband med junilönen till vård
personalen. Tiohundras lönesystem hanteras av Region Stockholm som 
meddelade i juni att de betalar ut pandemibonusen till omsorgspersonalen i 
septemberlönen på grund av att de inte har möjlighet att hantera detta under 
semestermånaderna. KSON betalar ut ersättningarna till Tiohundra när 
Tiohundra redovisar faktisk kostnad i samband med löneutbetalningen. 

Merkostnader Covid-19 
Region Stockholm har kompenserat regionägda bolag samt akutsjukhuset Capio 
S:t Göran och Tiohundra AB för merkostnader för vård av covid-19 patienter 
januari-april 2022. HSF har meddelat att de inte har betalat ut några ersättningar 
till andra privata utförare då det inte kommit några riktade statsbidrag 2022 för 
merkostnader för covid-19. Ar 2021 erhöll regionen statsbidrag för merkostnader 
som KSON och KSON:s samtliga utförare inom hälso- och sjukvård fick del av. 

KSON har betalat ut ersättning till privata utförarna för merkostnader med 
anledning av covid-19 för perioden januari - april. 

Därefter har förvaltningen meddelat att merkostnader inte kan ersättas på grund 
av att KSON inte erhållit statsbidrag för att finansiera detta 2022. 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och 
omsorg i Norrtälje 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-09-21 

Uppföljning beläggningsgrad och tomplatser på SÄBO 
Uppföljning av beläggningsgrad och tomplatser på särskilda boenden för äldre 
redovisas fördelat på LOD-boenden, LOV-boenden och Tiohundras boenden 
(presentationsmaterial skickas till förtroendevalda med komplettering per 
utförare). 

SÄBO 
Norlandia Care Norrtälje AB har inkommit med en LOV-ansökan om att bli god
känd utförare av säbo för äldre i Norrtälje. Önskemål om driftstart är den 
1 december 2022. Förvaltningen förbereder ett ärende till direktionssammanträdet 
den 12 oktober. 

Ansökan om biståndsbedömt trygghetsboende på Bergshyddan (8 platser) är 
inskickad och besked inväntas från IVO. 

Attendo Vegagatan utökar sina korttidsplatser från 3 platser till 10 platser från 
måndagen den 19 september. 

Elmstagården som drivs i Tiohundras regi, kommer att ändra inriktning för fem 
boendeplatser till korttidsboende. Lägenheterna finns på bottenplan och är 
avskilda från övriga avdelningar. IVO-ansökan har skickats in och efter godkänd 
ansökan kommer en lägenhet att byggas om till matsal. 

Sommarens Seniorkollo 
Dagkolloverksamheten lockade många nya deltagare som inte tidigare varit på 
seniorkollo. PRO Norrtälje, Norrtelje finska förening, Roslagen Kalevala och 
Finskspråkiga väntjänsten ansvarade för att genomföra kollot tillsammans. 
Föreningarna lovordas av deltagarna och KSON för ett fint arbete. Nytt för i år 
är att det var ett gemensamt kollo för finskspråkiga och svenskspråkiga seniorer. 
Enligt föreningarna var det mycket lyckat. 

Förvaltningen återkommer till direktionen med ett informationsärende om 
Seniorkollot tillsammans med föreningarna, för att berätta mer om resultatet av 
sommarens kolloverksamhet. 

Extern kommunikation 
Förvaltningen avser att gå ut med extern nyhet om de lokala resultaten från 
Socialstyrelsens äldreundersökning 2022 samt om fortsatt drift och verksamhet 
för Hamnkompaniet. 

Statliga stimulansmedel 
Kommunalförbundet har beslutat att tilldela statsbidrag till utförare efter inkomna 
ansökningar. Det beskrivs närmare i ärendet om delår 2. 

• Äldreomsorgslyftet - 14 ansökningar. Totalt ansökt belopp 6 863 276 kr som 
också beviljats. 

1 
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• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare - 50 ansökningar. Totalt 
ansökt belopp 12 103 670. Beviljat belopp av förvaltningen är detsamma som 
rekvirerats, 1 923 953 kr. 

• Vidareutbildning sjuksköterska - 5 ansökningar. Totalt ansökt belopp 
3 314 690 kr. Beviljat belopp av förvaltningen 1 151 250 kr (rekvirerat 
1 282 635 kr) 

• Motverka ensamhet hos äldre och ökad kvalitet i vård och omsorg om 
personer med demens - 41 ansökningar. Totalt ansökt belopp 13 563 344 kr. 
Beviljat belopp av förvaltningen 5 144 195 kr, motsvarande som rekvirerats. 

Klienter deltar i enkätundersökning 
Socialpsykiatri- och LSS-handläggare ska vid möten under perioden 
12 september-23 oktober erbjuda klienter att delta i en enkätundersökning. Enkät
undersökningen är ett pilotprojekt som drivs av SKR. Enkäten innehåller frågor 
avseende hur klienter tycker om det möte som de har haft med sin handläggare. 
Vi kommer att efter möten med klienter både fysiskt och via telefon erbjuda 
klienterna att fylla i en enkät på egen hand, det sker i möjligaste mån via inbjudan 
på e-post eller sms. Förvaltningen kan även tillhandahålla en pappersenkät. 

Infonnation om barn- och ungdomspsykiatrin 

I samband med att direktionen behandlar § 82, Svar på skrivelse (SD) angående 
extern granskning av BUP-mottagning i Norrtälje, informerar ordförande Olle 
Reichenberg (M) om att direktionen vid sammanträdet den 12 oktober kommer 
att få information om läget gällande barn- och ungdomspsykiatrin i Norrtälje. 
I samband med denna information kan de frågeställningar som lyfts i skrivelsen 
och i Vänsterpartiets beslutsförslag kan belysas. 
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§ 88 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Delegati.onsbeslut fördelning av extra ersättning med anledning av vårdskuld, 
2022-06-01 dnr 2022-000207 771. 
Delegations beslut revidering av förfrågningsunderlag LOV vårdval Specialiserad 
fysioterapi, 2022-06-08 dnr 2022-000208 771. 
Delegati.onsbeslut bostadsanpassningsbidrag maj, 2022-06-16. 
Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlag (2001 453) mars, 2022-04-13. 
Delegations beslut lokalt samordnade upphandlingar, 2022-07-07 
dnr 2022-000356 770. 
Delegati.onsbeslut anställningar kommunalförbundet 2022-01-01--2022-06-30. 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL), 2022-08-24 
dnr 2022-000040 739. 
Delegati.onsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 2022-06-01--2022-06-30. 
Delegations beslut bostadsanpassningsbidrag, period 2022-07-01--2022-07-31. 
Delegati.onsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 2022-08-01--2022-08-31. 
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Meddelanden 
Direktionen lägger följande meddelanden till handlingarna: 

Domstols ärenden: 
Förvaltningsrätten mål nr 3020-22. 
Förvaltningsrätten mål nr 5978--21. 
Förvaltningsrätten mål nr 1491-21, mål nr 2055-21 och mål nr 3915-21. 
Förvaltningsrätten mål nr 3907-21. 
Förvaltningsrätten mål nr 8306-21. 
Förvaltningsrätten mål nr 6979-21. 
Förvaltningsrätten mål nr 7691-21. 
Kammarrätten mål nr 683-22. 
Förvaltningsrätten mål nr 8371-21. 
Förvaltningsrätten mål nr 7232-21 E. 

Övriga: 
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 2022-06-09 §§ 46-48. 
Minnesanteckningar samverkansmöte FUB Norrtälje 2022-06-02. 
Minnesanteckningar Samverkansråd i hälso- och sjukvårdsfrågor 2022-06-09. 
Minnesanteckningar Ägardialog Tiohundra AB 2022-06-09. 
Statistikrapport kommunal vård, period 2022-05-01--2022-05-31. 
Minnesanteckningar extra Ägardialog Tiohundra AB 2022-07-26. 
Statistikrapport kommunal vård, period 2022-06-01--2022-06-31. 
Statistikrapport kommunal vård, period 2022-07-01--2022-07-31. 
Skrivelse angående Tiohundra AB:s ekonomiska förutsättningar, 2022-06-14 
dnr 2022-373. 
Minnesanteckningar Ägardialog Tiohundra AB, 2022-08-26. 
Minnesanteckningar tjänstemannasamråd kommunalförbundet 2022-08-30. 
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 2022-09-14 §§ 49-56. 
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