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SidaJJll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-11 -14 KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Byssan, Rubingatan 2, onsdagen den 14 november 2018 kl.10.00-11 .02 

Ledamöter 

Se närvarolista 

Ersättare 

Se närvarolista 

Se närvarolista 

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, 2018-11 -29, 

Paragrafer §§ 88-112, 
§ 105 justerades i anslutning till 
s::imm:=mtri\rlP.I 

J}J~ _,1,7c::; ;;7Joif~ 
rtina Mossberg ~~ 

anna Stymne Bratt 

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

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje 

2018-11-14 

2018-11-30 Datum då anslaget tas ned 

IUWragsbestyrl<a"d' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(31)JJl rn
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalforbundet Sjukvård- och omsorg 2018-11-14 
Närvarolista 
Ledamöter - Landstinget Parti Närv JA NEJ AVS Ersättare 

Martina Mossberg (M) N 
ordförande 

Lars Tunberg (L) N 

Anders Olander (C) F Christian Söderman (M) 

Lilja Johansson Lindfors (S) N 

ThoreNyman (S) N 

Magnus Hellström (MP) N 

Ledamöter - kommunen N 

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

Kerstin Bergström (S) N 

JaneTrepp (C) N 

Ingrid Landin (MP) N 

Britt-Inger Kjellberg (M) N 

Lotta Lindblad Söderman (M) N 

Ersättare - kommunen 

Conny Andersson (S) N 

Carina Jansson (C) N 

Catharina Erdtman (S) N 

Ingmar Wallen (M) N 

Ethel Söderman Sandin (S) N 

Hans Andersson (L) 

Ersättare - Landstinget 

Christian Söderman (M) NTJ 

OlovHolst (M) F 

Margaretha Akerberg (KD) N 

Sven Inge Nylund (S) N 

Olle Jansson (S) N 

Catarina Wahlgren (V) N 

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

Justerandes sign IUtdmgsbe,ty,lomde 

rJlt1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(31)JJll 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Tjänstemän Närv 

Catharina Johansson, TF F.B N 

Henrik Hagblom N 

Frida Ranft N 

SamGrandell N 

Pär Dahlqvist N 

Justerandes sign IUWrngsbestekaode 

m# 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(31)JJl 
Stockholms läns Sammanträdesdatum NORRTÄLJE

landsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Ärendelista 

§ 88 Dnr 1752 6 

Beslut om medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och 

Reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgen för 
2019 för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes 

Förslag till åtgärder för patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa 

Godkännande av Ansökan om Tilläggsuppdrag Behandling av barn 

Val av justerare samt tid och plats för justering ...... ........ ... .. ..... .. ........ 6 
§ 89 Dnr 1814 7 

Godkännande av dagordning .. ............ ... .. .......................................... 7 
§90 Dnr1815 8 

Förbundsdirektören informerar ...................................................... ..... 8 
§ 91 Dnr 1816 10 

Förvaltningen informerar .................................................... ....... .. .. ... 10 
§ 92 Dnr 2018-000245 042 11 

Ekonomisk månadsrapport oktober 2018 .............................. .. .. ....... 11 
§ 93 Dnr 2018-000145 042 12 

Åtgärds plan för ekonomi i balans .. .... ...... ......................................... 12 
§ 94 Dnr 2018-000257 044 13 

Extra medlemsbidrag Stockholms läns landsting 2018 .................... 13 
§ 95 Dnr 2018-000276 042 14 

Villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB ........................... .. .... ..... 14 
§ 96 Dnr 2018-000269 049 15 

Omsorg i Norrtälje för 2019 .............................................................. 15 
§ 97 Dnr 2018-000252 003 16 

verksamhet .... .... ............. ..... .... .... .... .. ........ ....... ....... ........................ 16 
§ 98 Dnr 2018-000253 042 17 

Förslag till avgifter för 2019 för omsorgsverksamheten för KSON .... 17 
§ 99 Dnr 2018-000233 779 18 

och/eller långvarig ospecifik smärta .............................. ......... .......... 18 
§ 100 Dnr 2018-000234 771 20 

Godkännande av Ansökan om vårdval fotsjukvård ............ .... .......... 20 
§ 101 Dnr 2018-000242 771 21 

Beslut om förlängt avtal ungdomsmottagningen filial Hallstavik ....... 21 
§ 102 Dnr 2018-000087 771 22 

och ungdomar med obesitas ...... ....... .... .. ................................... ...... 22 
§ 103 Dnr 2018-000250 771 23 

Godkännande av ansökan om filial vårdval logopedi ...... .... ............ .. 23 
§ 104 Dnr 2018-000180 770 24 

Förlängning av avtal om Husläkarjourmottagning ............................ 24 
§ 106 Dnr 2018-000148 731 25 

Plan för verksamhetsövergång avtalsområde LSS ........................... 25 
§ 107 Dnr 2018-000227 739 26 

Justerandes sign IUWragsbes<ska"de 

/>1/M 



SidaJJlL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Vägledning vid handläggning av insatser, LSS ......................... ....... 26 

Vägledning vid handläggning av bistånd, psykisk 

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen till 

§ 108 Dnr 2018-000228 739 27 

funktionsnedsättning ... ..... ... ..... ... ................ .. ................. ........ .. .. ...... 27 
§ 109 Dnr 2018-000219 739 28 

äldre och till personer med funktionsnedsättning ............................. 28 
§ 110 Dnr 2018-000277 006 29 

Ändring av tid för Decembersammanträde 2018 ........ .. ...... .............. 29 
§ 111 Dnr 1753 30 

Meddelande .. ........ ................... .. ................ .. .. ... .... ........................... 30 
§ 112 Dnr 1754 31 

Anmälan av delegationsbeslut .. ................. ... .. ................................. 31 

Justerandes sign IUW,agsbeslyrl•rnde 

ml# 1i 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 6(31)JJl rn
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 88 Dnr 1752 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 

1. Direktionen utser Hanna Stymne Bratt (S) att tillsammans med 
Ordförande justera dagens protokoll. 

2. Justeringen sker i Norrtälje senast den 29 november. 

Justerandes sign IUWrngsbest,ka"de 

/71117 
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SAMM ANT RÄDESPROTOKOLL 7(31)JJl rn
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 89 Dnr 1814 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

1. Föreliggande dagordning godkänns med ändringen att 
- Paragraf 96, Beslut om medlemsbidrag till Kommunalförbundet Sjukvård och 
Omsorg i Norrtälje för 2019 utgår. 

Justerandes sign IUldragsbesty,kaode 

/J}/11 



SidaJJlL rn SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 8(31) 
Stockholms läns SamrnanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 90 Dnr1815 

Förbundsdirektören informerar 

Sammanfattning av ärendet 
F örbundsdirektören informerar. 

Omstyrning av ambulanser från Österåker och Vallentuna har beslutats att 
fort~ätta januari ut enligt verkställighetsbeslut av chefläkare på HSF. 

Statistik är inrapporterad för den årliga uppföljningen av KK.iK. Att 
nämna är en fortsatt hög kontinuitet när det gäller antal personer inom 
hemtjänsttagare möter under en 14 <lagarsperiod (medel 8,4 personer) och 
100 % som får uteaktivitet inom LSS efter kl 21 minst 1/ggr/månad. 

HSF har sagt upp avtal med vårdgivare om sömnapne. Utökat avtal har 
tecknats mellan HSF och andra vårdgivare inklusive TioHundra AB om 
utökat uppdrag. Då kapaciteten kraftigt minskat uppstår nu köer. 

Förvaltningen har anmält ärende till Dataskyddsinspektionen gällande 
felskick av beställning efter biståndsbeslut i Procapita. Handlingsplan för 
åtgärder görs för att eliminera detta. 

Norrtälje Kommun, TioHundra AB och KSON har gemensam sökt medel 
via Vinnova vilket vi glädjande har fått 3,9 mkr. 

!va-ärenden har minskat kraftigt då biståndsavdelningens arbete nu ger 
resultat. Nu endast två ärenden mot cirka 50 i mars 2017. 

Kartbild för visualisering av befintliga och planerade SÄBO är under 
framtagning via GIS på kommunen. Planeras presenteras visas direktionen 
i december. 

NTS har fått 2,4 mkr via LSF för ökade kostnader under värmeböljan. 

WebCare nu i drift så betalningsansvar gäller från och med 14/11. Lokal 
rutin har tagits fram och kommunicerats med berörda vårdgivare och 
utförare som berörs. 

Justerandes sign UWragsbes<skaade 

1 lk I 



SidaJJLL rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJElandsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Fortsatt förbättringsarbete med Samtrans. Nya slingor är nu upplagda samt 
andelen förseningar går nedåt men har inte stabiliserats på en acceptabel 
nivå. 

Trygghetsjouren har utrustats med hjärtstartare i sina bilar. 5 av 7 bilar har 
nu detta. 

-

IUW,agsb~i,kaode 



Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(31)JJl rn
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 91 Dnr1816 

Förvaltningen informerar 

Sammanfattning av ärendet 

- Sam Grandell informerar kort om kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre 
personer. 

- Sam Grandell och Henrik Hagblom informerar kort om innehållet i ROS. 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(31)JJl rn
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 92 Dnr 2018-000245 042 

Ekonomisk månadsrapport oktober 2018 

Beslut 

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

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

Prognosen för 2018 är en ekonomi i balans, inkluderat ett överskott om 8,1 
mnkr för att återställa tidigare underskott. Befarade underskott finns främst 
inom kundvalet. Inom kundvalet har ersättningen till utförarna har höjts 
kraftigt för 2018 och volymerna har under året ökat mer än planerat. 
Vårdbolaget TioHundra AB prognosticerar ett underskott för driftbudget om 
10,0 mnkr per den sista september. Det pågår ett arbete med att förtydliga 
kostnadsfördelningen 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 (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign IUtdmgsbesty•aade 

liJ/ll 

mailto:kommunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 93 Dnr 2018-000145 042 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 
Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen prognosticerade ett underskott om totalt 10,9 mnkr för 2018 i 
delårsrapport 1 per den sista mars. Direktionen gav i samband med detta 
förvaltningen 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. Förvaltningen 
återkommer under året med uppföljning av effekter av vidtagna åtgärder. 

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 (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign 

/11111 

mailto:kommunstyrelsen@norrtalje.se
mailto:registrator.lsf@sll.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(31)JJl rn
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 94 Dnr 2018-000257 044 

Extra medlemsbidrag Stockholms läns landsting 2018 
Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar om extra medlems bidrag för Stockholms läns landsting med 22,6 
mnkr från och med 2018. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg godkänner 
höjd ersättning för 2018 om 22,6 mnkr till TioHundra AB för ökade 
personalkostnader inom Utvecklingsavtal, Dnr 2016-46-705. 

3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att upphäva tidigare beslut om kapitaltillskott till TioHundra AB 
om 10,1 miljoner kronor för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med genomlysning av bolagets ekonomi har medlemmarna 
överenskommit om en annan fördelning av personalomkostnader inom 
TioHundra AB. Ärendet beskriver konsekvenserna av dessa förändringar samt 
åtgärder som följer därav, bland annat extra medlems bidrag för Stockholms läns 
landsting. 

Sammantaget innebär förslaget att THAB tillförs 22,6 mnkr för ökade 
personalomkostnader inom hälso- och sjukvård men får minskad ersättning för 
omsorgen med motsvarande summa. KSON får extra medlems bidrag från 
Stockholms läns landsting på 22,6 mnkr samt att tidigare överenskommelse om 
tillskott om 10,1 mnkr från Norrtälje kommun dras tillbaka. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
registrator.lsf@sll.se Stockholms läns landsting 
kommunstyrelsen@norrtalje.se Norrtälje kommun 
registrator@tiohundra.se TioHundra AB 

Justerandes sign 

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


SidaJJlL rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 95 Dnr 2018-000276 042 

Villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB. 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
(KSON) godkänner bifogat avtal om villkorat aktieägartillskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (I(SON) äger samtliga 
aktier i TioHundra AB. I och med förändringar i diskonteringsräntan har 
bolagets pensionsskuld ökat med 9 937 000 kronor, vilket påverkar bolagets 
eget kapital negativt. För att kompensera detta tillför KSON ett villkorat 
aktieägartillskott med motsvarande belopp. 

Aktieägartillskottet finansieras genom att Fullmäktige i Stockholms läns 
landsting beslutat att tillskjuta 8 645 000 kronor och Fullmäktige i Norrtälje 
kommun beslutat att tillskjuta 1 292 000 kronor för detta ändamål. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
registrator.lsf@sll.seStockholms läns landsting 
kommunstyrelsen@norrtalje.seN orrtälje kommun 
TioHundra AB (registrator@tiohundra.se) 

IUtd,agsbesty•aod, 

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

landsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 96 Dnr 2018-000269 049 

Beslut om medlemsbidrag till Kommunalförbundet 
Sjukvård och Omsorg i Norrtälje för 2019 

Beslut 

Ärendet utgår. 

IUtdmgsOOs\yOOrnde 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 16(31)JJl 
Stockholms läns Sammanträdesdatum NORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 97 Dnr 2018-000252 003 

Reviderade tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgen för 2019 för Kommunalförbundet Sjukvård 
och omsorg i Norrtäljes verksamhet 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att fastställa Tillämpningsanvisningar för avgifter inom 
omsorgsverksamheten för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorgsverksamheten för 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (I(SON), reglerar hur 
den enskildes omsorgsavgift ska beräknas. Anvisningarna har reviderats 
huvudsakligen för att anpassas till dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde 
i kraft 25 maj 2018. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun KS (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign 

/Yl/I( 

mailto:kommunstyrelsen@norrtalje.se
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Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 98 Dnr 2018-000253 042 

Förslag till avgifter för 2019 för omsorgsverksamheten 
för KSON 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att föreslå fullmäktige i Norrtälje kommun att anta Förslag till 
avgifter för 2019 inom omsorgsverksamheten för Kommunalförbundet 
Sjukvård och omsorg i Norrtälje. 

Sammanfattning av ärendet 
Norrtälje kommun har, efter fullmäktiges beslut, rätt att ta ut avgifter för de 
tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Detta gäller även de tjänster som 
överlåtits till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (I<:SON). 
Den 6 september 2018 beslutade regeringen att fastställa prisbasbeloppet för 
2019 till 46 500 kronor. Då omsorgens avgifter är baserade på beslutat 
pris basbelopp är avgifterna för 2019 ändrade på grund av det nya 
pris basbeloppet. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 

Justerandes sign 

mff1 

mailto:kommunstyrelsen@norrtalje.se
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SidaJJLL rn SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 18(31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJElandsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 99 Dnr 2018-000233 779 

Förslag till åtgärder för patienter med stressrelaterad 
psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att anta förvaltningens åtgärdsförslag gällande patienter med 
stressrelaterad psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder. 

* Protokollsanteckning bilaga 1 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har 
yrkat på att förvaltningen utifrån en Norrtäljemodell återkommer med förslag 
till åtgärder för den grupp patienter med utmattningssyndrom och/eller 
långvarig ospecifik smärta som inte kan tillförsäkras vård inom ordinarie 
verksamhet. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från husläkare samt 
behandlare hos både privata vårdgivare samt Tiohundra AB. 

Beslutsgång 
1. Catharina Wahlgren M önskar lägga protokollsanteckning som ersättare 

(Bilaga 1). 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje 
godkänner Catharina Wahlgrens protokollsanteckning. 

Hanna Stymne Bratt (S), Kerstin Bergström (S), Thore Nyman (S),Jane Trepp 
(S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), och Ingrid Landin (MP) 
yrkar på en tredje beslutssats till fö1-valtningens förslag: 

"Direktionen för vård och omsorg får återkoppling på ärendet senast 2019-12-
31. Frågor som ska återkopplas ärt ex; 

- Hur har fömtsättningarna för patientgruppen förändrats? 
- Antal patienter som rest till mottagningar utanför kommunen? 

Justerandes sign 



SidaJJLL rn SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 19(31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

- Hur har det preventiva arbetet stärkts under 2019 genom kravställning i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet?" 

Direktion för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg godkänner yrkande 
från Hanna Stymne Bratt (S), Kesrti.n Bergström (S), Thore Nyman (S), Jane 
Trepp (S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), och Ingrid 
Landin (MP). 

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar följande: 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att anta förvaltningens åtgärdsförslag gällande patienter med 
stressrelaterad psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder. 

3. Direktionen för vård och omsorg får återkoppling på ärendet senast 2019-
12-31. Frågor som ska återkopplas ärt ex; 

- Hur har fö1utsättningarna för patientgruppen förändrats? 
- Antal patienter som rest till mottagningar utanför kommunen? 
- Hur har det preventiva arbetet stärkts under 2019 genom kravställning 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet?" 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje Kommun och Stockholms Läns Landsting 
Husläkarmottagningen Rimbo /Edsbro 
Lugn och Ro AB 
Prosalus AB 
TioHundra AB 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 100 Dnr 2018-000234 771 

Godkännande av Ansökan om vårdval fotsjukvård 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner ansökan om vårdval fotsjukvård för Cathrine Vesterholm 
organisationsnummer 690209-0361. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2018-08-31 från Cathrin Vesterholm organisationsnumnier 
690209-0361 om godkännande av vårdval fotsjukvård. Av ansökan framgår att 
företaget och den verksamhet man har för avsikt att bedriva på Gottstavägen17, 
Hallstavik uppfyller kraven för godkännande som utförare inom vårdval 
fotsjukvård. Mottagningen kommer att benämnas Roslagsfot. Förvaltningens 
synpunkt är att sökande ska godkännas som utförare för sökt vårdval. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Registratur KSON 
Margareta Oswald, KSON 
Cathrin Vesterholm, enskild firma 

I 
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landsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 101 Dnr 2018-000242 771 

Beslut om förlängt avtal ungdomsmottagningen filial 
Hallstavik 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar enligt förvaltningens förslag att förlänga avtalet ytterligare ett år, 
t.o.m. 2019-12-31. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar enligt förvaltningens förslag om fortsatt anslagsfinansiering med 429 
000 kr för år 2019, inklusive lokalhyra. 

3. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektör att teckna avtal med TioHundra AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2016 gjordes en analys som visade på behov av en Ungdomsmottagning i 
Hallstavik. En filial öppnades vid årsskiftet 2016/2017 i projektform, inledningsvis 
finansierad med statliga stimulansmedel. De senaste 14 månaderna har 
verksamheten anslagsfinansierats via KSON med totalt 500 000 kr, vilket 
motsvarar en ersättning på 35 700 kr/mån. Nuvarande avtalsperiod upphör 31 
december 2018. 

En kartläggning har genomförts hösten 2018 i syfte att ge ett underlag för 
ställningstagande till behov av fortsatt drift av verksamheten (se Bilaga 1). 
Synpunkter har samlats in från berörda verksamheter, och Tiohundra AB har 
levererat produktionsdata. Utifrån kartläggning och analys är förvaltningens 
förslag att avtalet för filialen förlängs i ytterligare ett år, t.o.m. 2019-12-31. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Registrator Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Ulrika Elg, KSON 
Registratur TioHundra AB 

mm \1-
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landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 102 Dnr 2018-000087 771 

Godkännande av Ansökan om Tilläggsuppdrag 
Behandling av barn och ungdomar med obesitas 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner ansökan om tilläggsuppdrag Behandling av Barn och ungdomar 
med obesitas inom Vårdval Primärvårdsrehabilitering Tiohundra AB 
organisationsnummer 556595-7395. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2018-09-21 &ån Tiohundra AB organisationsnummer 556595-
7395 om att starta tilläggsuppdrag Behandling av Barn och ungdomar med 
obesitas inom Vårdval Primärvårdsrehabilitering. Uppdraget ska bedrivas på 
mottagningen för basuppdraget och utföras i samverkan med BUMM Norrtälje. 
Av ansökan framgår att företaget och den verksamhet man avser bedriva 
uppfyller avtalets krav. 

Fö1-valtningens synpunkt är att sökande ska godkännas som utförare för sökt 
tilläggsuppdrag med driftstart 2019-01-01. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

fö1-valtningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Registratur SLL 
Registratur KSON 
Margareta Oswald, KSON 
TioHundra AB 

/1)/11 \Lb 
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landsting 2018-11-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 103 Dnr 2018-000250 771 

Godkännande av ansökan om filial vårdval logopedi 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner ansökan om filial inom vårdval logopedi i Rirnbo för Norra Tal 
och Språk AB, organisationsnumrner 5567 65-7985 

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

Sammanfattning av ärendet 

Norra Tal och Språk AB inkom 2018-09-26 med ansökan om att starta filial i 
logopedi i Rirnbo, inom Vårdval Norrtälje. Av ansökan framgår att företaget 
och den verksamhet man har för avsikt att bedriva på Köpmannagatan 11, 
Rirnbo, uppfyller kraven för godkännande som utförare inom vårdval 
Logopedi. Förvaltningens synpunkt är att sökande ska godkännas som utförare 
inom sökt vårdval. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Annika Flood, Norra Tal och Språk AB 
Registrator Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

/!Jt; 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 104 Dnr 2018-000180 770 

Förlängning av avtal om Husläkarjourmottagning 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner förlängningen av gällande avtal om Husläkarjourmottagningen 
med Tiohundra AB för 2019-01-01 -2019-12-31. 

2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
delegerar till förbundsdirektören att underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller tecknande av förlängning av nu gällande avtal med TioHundra 
AB om Husläkarjolllmottagningen. Avtal har tidigare tecknats med TioHundra 
AB om Husläkarjourmottagningen för perioden 2018-01-01- 2018-12-31. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

fö1-valtningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Stefan Helmer, KSON 
TioHundra AB 



SidaJJlL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 25(31) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-11-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 106 Dnr 2018-000148 731 

Plan för verksamhetsövergång avtalsområde LSS 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner förvaltningens förslag på plan för verksamhetsövergång inom 
avtalsområdet LSS. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2016 har Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (I(SON) 
bedrivit verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) i förvaltningens egen regi, där TioHundra AB 
bemannar verksamheterna genom ett tjänsteavtal. Förvaltningen har i uppdrag 
av direktionen att utarbeta en handlingsplan för att återföra LSS
verksamheterna i TioHundra AB:s regi, vilken redovisas i bilaga 1. Plan 
verksamhetsövergång avtalsområde LSS. Planen för verksamhetsövergången tar 
hänsyn till följande aspekter: 

- För att teckna direktavtal med TioHundra AB behövs tillstånd för 
verksamheterna. Samtliga LSS-verksamheter inom TioHundra AB bedöms ha 
förutsättningar att beviljas tillstånd för berörda verksamheter. 

- För att täcka behovet av "ströplatser" (speciella behov som inte TioHundra 
AB tillgodoser) behöver en ny upphandling genomföras. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

fö1valtningens förslag. 

/1)/JJ 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 107 Dnr 2018-000227 739 

Vägledning vid handläggning av insatser, LSS 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner förvaltningens information gällande Vägledningsdokument vid 
handläggning av lagen om särskilt stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) . 

2. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet,med vägledningsdokumenten är att det ska vara ett stöd för handläggarna 
vid deras individuella bedömningar, utredningar och beslut. Vidare är syftet 
med vägledningsdokumentet ett sätt att klargöra och beskriva vilka kriterier 
som generellt gäller vid biståndsbedömning inom Kommunalförbundet 
Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Vägledningsdokumenten är ett stöd i arbetet 
för att kunna säkerställa att liknande behov ska bedömas på liknande 
bedömningsgtunder. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Christian Foster, Förbundsdirektör Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg 

/il/Il 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 108 Dnr 2018-000228 739 

Vägledning vid handläggning av bistånd, psykisk 
funktionsnedsättning 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner förvaltningens information gällande Vägledningsdok:ument vid 
handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen till personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

2. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med vägledningsdok:umenten är att det ska vara ett stöd för handläggarna 
vid deras individuella bedömningar, utredningar och beslut. Vidare är syftet 
med vägledningsdok:umentet ett sätt att ldargöra och beskriva vilka kriterier 
som generellt gäller vid bistånds bedömning inom Kommunalförbundet 
Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Vägledningsdokumenten är ett stöd i arbetet 
för att kunna säkerställa att liknande behov ska bedömas på liknande 
bedömningsgrunder. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Christian Foster, Förbundsdirektör Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg 

!f)/!l 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 109 Dnr 2018-000219 739 

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt 
socialtjänstlagen till äldre och till personer med 
funktionsnedsättn i ng 

Beslut 

1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
godkänner föi-valtningens information gällande vägledningsdokument vid 
handläggning av bistånd till äldre och till personer med 
funktionsnedsättning. 

2. Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detta vägledningsdokument är att med hjälp av riktlinjer skapa ett 
enhetligt synsätt vid bedömningar och att säkerställa rättssäkerheten och 
likabehandling. Innehållet i detta dokument utgör en vägledning och innebär 
inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få sin ansökan prövad utifrån 
sina individuella fotutsättningar. Beviljad insats beslutas utifrån den enskildes 
behov. 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Christian Foster, KSON, 
Tomas Sjöberg KSON, Branschråd KPR 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 110 Dnr 2018-000277 006 

Ändring av tid för Decembersammanträde 2018 

Beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidigare beslut ska direktionen 14 december sammanträda mellan kl. 
10.00 och 12.00. 

Inför decemberdirektionen föreslår förvaltningen följande tider: 

- Budgetsammanträde kl. 09.30-10.00 (öppet sammanträde) 
- Ordinarie sammanträde 10.00-11.30 (stängt sammanträde) 

Beslutsgång 
1. Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt 

förvaltningens förslag. 

Beslutet ska skickas till 

Direktionens ledamöter, KSON 

https://10.00-11.30
https://09.30-10.00
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 111 Dnr 1753 

Meddelande 

Beslut 

1. Direktionen lägger följande meddelanden till handlingarna: 

Domstolsärenden: 
- Målnr 5236-18 E 
- Målnr 2375-18 E 
- Målnr 3 724-18 E. 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 112 Dnr 1754 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

1. Direktionen godkänner redovisningen enligt nedan: 

- Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 2018-10-01 
- 2018-10-31 

- Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, period per den 
30 september, Dnr 18-150 

- Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, period per den 
30 juni, Dnr 2018-30-739 Q2 

- Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, period per den 
30 juni, Dnr 2018-30-739 Q3 

- Delegationsbeslut anställning KSON, period 2018-05-01 - 2018-08-31. 



Norrtälje 181114 Vänsterpartiet 

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje, pkt 12 

Särskilt uttalande, protokollsanteckning 

Norrtälje kommun har sedan lång tid en ovanligt hög andel långtidssjukskrivna kvinnor. 

Undersökningar har visat att många är sjukskrivna till följd av stressrelaterade syndrom och smärta i 

rörelseorganen. Därtill har också en problematik med olösta vårdnadskonflikter och tungt ansvar för 

barn med särskilda behov visat sig. En komplicerad bild som visar på att det inte bara är arbetsmiljö 

eller arbetssituation som bidrar till sjukdomstillstånden. 

Genom ett projekt erhöll vi i Norrtälje Stressrehab som kunde ta emot dessa kvinnor. Den var mycket 

uppskattade och visade på många viktiga samband och förutsättningar för att dessa kvinnor skulle 

kunna må bättre. 2017 togs beslut om att stänga Stressrehab, trots protester och påpekanden om att 

felaktiga siffror låg som grund för beslutet. Det sades då att mottagningens patienter skulle kunna tas 

emot inom det ordinarie utbudet av primärvård, alternativt remitteras till MMR-mottagningar i 

Stockholm för specialiserad vård. Det sades också att Stressrehab skulle ersättas av 

Rehabkoordinatorer som skulle lotsa patienterna till rätt mottagning inom det ordinarie 

primärvårdsutbudet. Grunden till nedläggningen går att tolka som en effekt av Vårdval Multimodal 

Rehabilitering. 

Om man ska ersätta inarbetade specialanpassade modeller med någonting nytt bör man veta vad det 

är och vilka möjligheter detta har att etableras där behoven finns innan man lägger ner befintlig 

verksamhet. Norrtälje kommun har alltjämt en hög andel långtidssjukskrivna kvinnor. Det är lovvärt 

att förvaltningen föreslår att vi ska arbeta förebyggande med bra arbetsmiljö, men samtidigt är dessa 

kvinnor redan sjuka. Att bygga en god arbetsmiljö går inte heller i ett nafs, så antagligen kommer fler 

att bli sjukskrivna innan vi nått de målen. 

Förvaltningens rapport är motsägelsefull på många sätt. I början av sin rapport klargör man att man 

ska ge förslag på åtgärder för den grupp av dessa patienter som inte kan få hjälp inom ordinarie 

verksamhet. Efter det konstaterar man att det finns ett utbud som gör att de allra flesta kan få hjälp 

inom ordinarie verksamhet. Trots detta efterfrågar personalen inom ordinarie verksamhet en lokal 

etablering av en mottagning för patienter med stress/smärtproblematik. Idag finns dessa 

mottagningar inom vårdval MMR. Förvaltningen menar vidare att behandling på MMRmottagning 

saknar evidens, på samma sätt som man tidigare hävdade att behandling på Stressrehab saknade 

evidens. Underlaget för en etablering inom Vårdval MMR är för litet i Norrtälje kommun . Slutsatsen 

blir att vi ska skicka personer med sjuktransport till Stockholm för att få en behandling som man 

uttrycker skepsis mot. Frågan är om det är behandlingen eller sjukdomstillstånden som det här uttrycks 

skepsis mot. Kvinnor har en högre fysisk och psykisk ohälsa, ändå prioriteras vård för kvinnor 

fortfarande lägre inom sjukvården. Vi har sett hur kvinnor ofta valsar runt med, för vården, 
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svårdefinierade symptom, i flera år utan att få tillfredsställande stöd och hjälp. Inom landstinget ha r 

fle ra mottagningar som främst vänder sig till kvinnor kraftigt reducerats eller stängts. Gängse 

uppfattning verkar vara att det är naturligt för kvinnor att ha ont. Detta kan vi i Vänsterpartiet inte 

ställa upp på. Med Norrtäljemodellen har vi också unika möjligheter att göra någonting annorlunda än 

det som sker i övriga länet. Vi har kortare avstånd mellan beslut och större möjligheter till samverkan 

kring grupper som behöver vårt stöd. Vänsterpartiet vill att kvinnor i Norrtälje kommun ska kunna få 
hjälp på hemmaplan . Det här är sjukdomstillstånd som vi inte tror förbättras av långa, tidskrävande 

resor. Vi beklagar att Stressrehab lades ned och hoppas att man tillsammans kan skapa en lokal 

mottagning där olika landstingsdrivna och kommunala verksamheter samverkar för att ta emot och 

hjälpa personer med långvarigs stress- och smärttillstånd. 

Catarina Wahlgren, ersättare, Vänsterpartiet 

fl)/1 



Magnus Blomdahl 

Från: Juan Colarte 
Skickat: den 28 november 2018 16:07 
Till: Magnus Blomdahl 
Ämne: VB: ytterligare beslutssats ärende 12 från S, C och MP 

Hej, Vänligen bi lägg protokollet. 

Från: Ingrid Landin 
Skickat: den 14 november 2018 09:56 
Till: Juan Colarte <juan.colarte@norrtalje.se> 
Ämne: ytterligare beslutssats ärende 12 från S, C och MP 

3. Direktionen för vård och omsorg får återkoppling på ärendet senast 2019-12-31. 

Frågor som ska återkopplas ärt ex; 

- Hur har förutsättningarna för patientgruppen förändrats? 

- Antal patienter som rest till mottagningar utanför kommunen? 

- Hur har det preventiva arbetet stärkts under 2019 genom kravställning i det systematiska arbetsmiljöarbetet? 

Bästa hälsningar 

Ingrid Landin 
Kommunalråd (MP) 
Socialnämndens ordförande 
Tfn: 0176-716 37 
Sms: 073-962 38 54 
lngrid .landin@norrtalje.se 
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	1. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fvaltningens ekonomiska månadsrapport f oktober 2018. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Enligt fastställd tidplan rapporterar fvaltningen lande prognoser på helårsutfall till direktionen. 
	Prognosen f 2018 är en ekonomi i balans, inkluderat ett erskott om 8,1 
	mnkr f att återställa tidigare underskott. Befarade underskott finns främst 
	inom kundvalet. Inom kundvalet har ersättningen till utfarna har hts 
	kraftigt f 2018 och volymerna har under året at mer än planerat. 
	Vårdbolaget TioHundra AB prognosticerar ett underskott f driftbudget om 
	10,0 mnkr per den sista september. Det pågår ett arbete med att ftydliga 
	kostnadsfdelningen mellan landstingsfinansierade kostnader och 
	kommunfinansierade kostnader inom bolaget. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
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	Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
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	Åtgärdsplan fr 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 sista mars. 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 
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	Stockholms läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
	Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
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	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 94 Dnr 2018-000257 044 
	Extra medlemsbidrag Stockholms läns landsting 2018 Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar om extra medlems bidrag f Stockholms läns landsting med 22,6 mnkr från och med 2018. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg godkänner hd ersättning f 2018 om 22,6 mnkr till TioHundra AB f ade personalkostnader inom Utvecklingsavtal, Dnr 2016-46-705. 

	3. 
	3. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att upphäva tidigare beslut om kapitaltillskott till TioHundra AB om 10,1 miljoner kronor f 2018. 


	Sammanfattning av ärendet 
	I samband med genomlysning av bolagets ekonomi har medlemmarna 
	erenskommit om en annan fdelning av personalomkostnader inom 
	TioHundra AB. Ärendet beskriver konsekvenserna av dessa fändringar samt 
	åtgärder som fjer därav, bland annat extra medlems bidrag f Stockholms läns 
	landsting. 
	Sammantaget innebär fslaget att THAB tillfs 22,6 mnkr f ade personalomkostnader inom hälso-och sjukvård men får minskad ersättning f omsorgen med motsvarande summa. KSON får extra medlems bidrag från Stockholms läns landsting på 22,6 mnkr samt att tidigare erenskommelse om tillskott om 10,1 mnkr från Norrtälje kommun dras tillbaka. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	registrator.lsf@sll.se Stockholms läns landsting 
	registrator.lsf@sll.se Stockholms läns landsting 

	kommunstyrelsen@norrtalje.se Norrtälje kommun 
	kommunstyrelsen@norrtalje.se Norrtälje kommun 

	TioHundra AB 
	registrator@tiohundra.se 
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	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 95 Dnr 2018-000276 042 
	Villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB. Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) godkänner bifogat avtal om villkorat aktieägartillskott. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Kommunalfbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (I(SON) äger samtliga aktier i TioHundra AB. I och med fändringar i diskonteringsräntan har bolagets pensionsskuld at med 9 937 000 kronor, vilket påverkar bolagets eget kapital negativt. F att kompensera detta tillf KSON ett villkorat aktieägartillskott med motsvarande belopp. 
	Aktieägartillskottet finansieras genom att Fullmäktige i Stockholms läns landsting beslutat att tillskjuta 8 645 000 kronor och Fullmäktige i Norrtälje kommun beslutat att tillskjuta 1 292 000 kronor f detta ändamål. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	registrator.lsf@sll.seStockholms läns landsting 
	registrator.lsf@sll.seStockholms läns landsting 

	kommunstyrelsen@norrtalje.seN orrtälje kommun 
	kommunstyrelsen@norrtalje.seN orrtälje kommun 

	TioHundra AB () 
	registrator@tiohundra.se

	Utd,agsbesty•aod, 
	I

	Sida
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(31) 
	JJlL 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 
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	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 96 Dnr 2018-000269 049 
	Beslut om medlemsbidrag till Kommunalfbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje f 2019 Beslut 
	Ärendet utgår. 
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	NORRTÄLJE
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	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 97 Dnr 2018-000252 003 
	Reviderade tillämpningsanvisningar f avgifter inom omsorgen f 2019 f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes verksamhet 
	Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att fastställa Tillämpningsanvisningar f avgifter inom omsorgsverksamheten f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Tillämpningsanvisningar f avgifter inom omsorgsverksamheten f 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (I(SON), reglerar hur 
	den enskildes omsorgsavgift ska beräknas. Anvisningarna har reviderats 
	huvudsakligen f att anpassas till dataskyddsfordningen (GDPR) som trädde 
	i kraft 25 maj 2018. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun KS () 
	kommunstyrelsen@norrtalje.se

	Justerandes sign 
	/Yl/I( 
	Sida
	SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 17(31) 
	JJlL 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 98 Dnr 2018-000253 042 
	Fslag till avgifter f 2019 f omsorgsverksamheten f KSON Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att feslå fullmäktige i Norrtälje kommun att anta Fslag till avgifter f 2019 inom omsorgsverksamheten f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Norrtälje kommun har, efter fullmäktiges beslut, rätt att ta ut avgifter f de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Detta gäller även de tjänster som erlåtits till Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (I<:SON). Den 6 september 2018 beslutade regeringen att fastställa prisbasbeloppet f 2019 till 46 500 kronor. Då omsorgens avgifter är baserade på beslutat pris basbelopp är avgifterna f 2019 ändrade på grund av det nya pris basbeloppet. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje kommun () 
	kommunstyrelsen@norrtalje.se

	Justerandes sign 
	mff1 
	Sida
	SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 18(31) 
	JJLL 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 99 Dnr 2018-000233 779 
	Fslag till åtgärder f patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta fvaltningens åtgärdsfslag gällande patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att uppdra åt fvaltningen att genomfa feslagna åtgärder. 


	* Protokollsanteckning bilaga 1 
	Sammanfattning av ärendet 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har 
	yrkat på att fvaltningen utifrån en Norrtäljemodell återkommer med fslag 
	till åtgärder f den grupp patienter med utmattningssyndrom och/eller 
	långvarig ospecifik smärta som inte kan tillfsäkras vård inom ordinarie 
	verksamhet. Fvaltningen har inhämtat synpunkter från husläkare samt 
	behandlare hos både privata vårdgivare samt Tiohundra AB. 
	Beslutsgång 
	1. Catharina Wahlgren M skar lägga protokollsanteckning som ersättare (Bilaga 1). 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje godkänner Catharina Wahlgrens protokollsanteckning. 
	Hanna Stymne Bratt (S), Kerstin Bergstr (S), Thore Nyman (S),Jane Trepp (S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), och Ingrid Landin (MP) yrkar på en tredje beslutssats till f-valtningens fslag: 
	"Direktionen f vård och omsorg får återkoppling på ärendet senast 2019-12
	-

	31. Frågor som ska återkopplas ärt ex; 
	-Hur har ftsättningarna f patientgruppen fändrats? 
	-Antal patienter som rest till mottagningar utanf kommunen? 
	Justerandes sign 
	Sida
	SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 19(31) 
	JJLL 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	-Hur har det preventiva arbetet stärkts under 2019 genom kravställning i det systematiska arbetsmiljrbetet?" 
	Direktion f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg godkänner yrkande från Hanna Stymne Bratt (S), Kesrti.n Bergstr (S), Thore Nyman (S), Jane Trepp (S), Conny Andersson (S), Lilja Johansson Lindfors (S), och Ingrid Landin (MP). 
	Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar fjande: 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att anta fvaltningens åtgärdsfslag gällande patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att uppdra åt fvaltningen att genomfa feslagna åtgärder. 

	3. 
	3. 
	Direktionen f vård och omsorg får återkoppling på ärendet senast 201912-31. Frågor som ska återkopplas ärt ex; 
	-



	-Hur har futsättningarna f patientgruppen fändrats? -Antal patienter som rest till mottagningar utanf kommunen? -Hur har det preventiva arbetet stärkts under 2019 genom kravställning I det systematiska arbetsmiljarbetet?" 
	Beslutet ska skickas till 
	Norrtälje Kommun och Stockholms Läns Landsting Husläkarmottagningen Rimbo /Edsbro Lugn och Ro AB Prosalus AB TioHundra AB 
	Sida
	SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 20(31) 
	JJlL 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 100 Dnr 2018-000234 771 
	Godkännande av Ansan om vårdval fotsjukvård Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner ansan om vårdval fotsjukvård f Cathrine Vesterholm organisationsnummer 690209-0361. 
	2 .. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekt att teckna avtal. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Ansan inkom 2018-08-31 från Cathrin Vesterholm organisationsnumnier 
	690209-0361 om godkännande av vårdval fotsjukvård. Av ansan framgår att 
	fetaget och den verksamhet man har f avsikt att bedriva på Gottstavägen17, 
	Hallstavik uppfyller kraven f godkännande som utfare inom vårdval 
	fotsjukvård. Mottagningen kommer att benämnas Roslagsfot. Fvaltningens 
	synpunkt är att sande ska godkännas som utfare f st vårdval. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Registratur KSON 
	Margareta Oswald, KSON 
	Cathrin Vesterholm, enskild firma 
	Sida 
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (31)
	JJl 
	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 101 Dnr 2018-000242 771 
	Beslut om flängt avtal ungdomsmottagningen filial Hallstavik Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag att flänga avtalet ytterligare ett år, t.o.m. 2019-12-31. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag om fortsatt anslagsfinansiering med 429 000 kr f år 2019, inklusive lokalhyra. 

	3. 
	3. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekt att teckna avtal med TioHundra AB. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Under 2016 gjordes en analys som visade på behov av en Ungdomsmottagning i Hallstavik. En filial pnades vid årsskiftet 2016/2017 i projektform, inledningsvis finansierad med statliga stimulansmedel. De senaste 14 månaderna har verksamheten anslagsfinansierats via KSON med totalt 500 000 kr, vilket motsvarar en ersättning på 35 700 kr/mån. Nuvarande avtalsperiod upph 31 december 2018. 
	En kartläggning har genomfts hten 2018 i syfte att ge ett underlag f ställningstagande till behov av fortsatt drift av verksamheten (se Bilaga 1). Synpunkter har samlats in från berda verksamheter, och Tiohundra AB har levererat produktionsdata. Utifrån kartläggning och analys är fvaltningens fslag att avtalet f filialen flängs i ytterligare ett år, t.o.m. 2019-12-31. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Registrator Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	Ulrika Elg, KSON 
	Registratur TioHundra AB 
	mm \1
	-

	Sida 
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(31)
	JJl 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 102 Dnr 2018-000087 771 
	Godkännande av Ansan om Tilläggsuppdrag 
	Behandling av barn och ungdomar med obesitas 
	Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner ansan om tilläggsuppdrag Behandling av Barn och ungdomar med obesitas inom Vårdval Primärvårdsrehabilitering Tiohundra AB organisationsnummer 556595-7395. 

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


	Sammanfattning av ärendet 
	Ansan inkom 2018-09-21 &ån Tiohundra AB organisationsnummer 5565957395 om att starta tilläggsuppdrag Behandling av Barn och ungdomar med obesitas inom Vårdval Primärvårdsrehabilitering. Uppdraget ska bedrivas på mottagningen f basuppdraget och utfas i samverkan med BUMM Norrtälje. Av ansan framgår att fetaget och den verksamhet man avser bedriva uppfyller avtalets krav. 
	-

	F-valtningens synpunkt är att sande ska godkännas som utfare f st tilläggsuppdrag med driftstart 2019-01-01. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt f-valtningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Registratur SLL 
	Registratur KSON 
	Margareta Oswald, KSON 
	TioHundra AB 
	/1)/11 
	\Lb 
	Sida 
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(31)
	JJl 
	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 103 Dnr 2018-000250 771 
	Godkännande av ansan om filial vårdval logopedi Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner ansan om filial inom vårdval logopedi i Rirnbo f Norra Tal och Språk AB, organisationsnumrner 5567 65-7985 

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


	Sammanfattning av ärendet 
	Norra Tal och Språk AB inkom 2018-09-26 med ansan om att starta filial i logopedi i Rirnbo, inom Vårdval Norrtälje. Av ansan framgår att fetaget och den verksamhet man har f avsikt att bedriva på Kmannagatan 11, Rirnbo, uppfyller kraven f godkännande som utfare inom vårdval Logopedi. Fvaltningens synpunkt är att sande ska godkännas som utfare inom st vårdval. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Annika Flood, Norra Tal och Språk AB Registrator Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	/!Jt; 
	Sida 
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(31)
	JJl 
	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 104 Dnr 2018-000180 770 
	Flängning av avtal om Husläkarjourmottagning Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner flängningen av gällande avtal om Husläkarjourmottagningen med Tiohundra AB f 2019-01-01 -2019-12-31. 

	2. 
	2. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar till fbundsdirekten att underteckna avtalet. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Ärendet gäller tecknande av flängning av nu gällande avtal med TioHundra AB om Husläkarjolllmottagningen. Avtal har tidigare tecknats med TioHundra AB om Husläkarjourmottagningen f perioden 2018-01-01-2018-12-31. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt f-valtningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Stefan Helmer, KSON TioHundra AB 
	Sida
	SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 25(31) 
	JJlL 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 106 Dnr 2018-000148 731 
	Plan f verksamhetsergång avtalsområde LSS Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fvaltningens fslag på plan f verksamhetsergång inom avtalsområdet LSS. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Sedan 2016 har Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (I(SON) bedrivit verksamhet enligt lagen om st och service till vissa funktionshindrade (LSS) i fvaltningens egen regi, där TioHundra AB bemannar verksamheterna genom ett tjänsteavtal. Fvaltningen har i uppdrag av direktionen att utarbeta en handlingsplan f att återfa LSSverksamheterna i TioHundra AB:s regi, vilken redovisas i bilaga 1. Plan verksamhetsergång avtalsområde LSS. Planen f verksamhetsergången tar hänsyn till fjande aspekter: 
	-F att teckna direktavtal med TioHundra AB behs tillstånd f verksamheterna. Samtliga LSS-verksamheter inom TioHundra AB beds ha futsättningar att beviljas tillstånd f berda verksamheter. 
	-F att täcka behovet av "strlatser" (speciella behov som inte TioHundra AB tillgodoser) beher en ny upphandling genomfas. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	/1)/JJ 
	Sida 
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(31)
	JJl 
	rn

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 107 Dnr 2018-000227 739 
	Vägledning vid handläggning av insatser, LSS Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fvaltningens information gällande Vägledningsdokument vid handläggning av lagen om särskilt st och service f vissa funktionshindrade (LSS) . 

	2. 
	2. 
	Informationen läggs till handlingarna. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Syftet,med vägledningsdokumenten är att det ska vara ett st f handläggarna 
	vid deras individuella bedningar, utredningar och beslut. Vidare är syftet 
	med vägledningsdokumentet ett sätt att klarga och beskriva vilka kriterier 
	som generellt gäller vid biståndsbedning inom Kommunalfbundet 
	Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Vägledningsdokumenten är ett st i arbetet 
	f att kunna säkerställa att liknande behov ska bedas på liknande 
	bedningsgtunder. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Christian Foster, Fbundsdirekt Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg 
	/il/Il 
	Sida 
	SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 27(31)
	JJll 
	JJll 
	rn

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 108 Dnr 2018-000228 739 
	Vägledning vid handläggning av bistånd, psykisk 
	funktionsnedsättning 
	Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner fvaltningens information gällande Vägledningsdok:ument vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

	2. 
	2. 
	Informationen läggs till handlingarna. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Syftet med vägledningsdok:umenten är att det ska vara ett st f handläggarna 
	vid deras individuella bedningar, utredningar och beslut. Vidare är syftet 
	med vägledningsdok:umentet ett sätt att ldarga och beskriva vilka kriterier 
	som generellt gäller vid bistånds bedning inom Kommunalfbundet 
	Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Vägledningsdokumenten är ett st i arbetet 
	f att kunna säkerställa att liknande behov ska bedas på liknande 
	bedningsgrunder. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Christian Foster, Fbundsdirekt Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg 
	!f)/!l 
	Sida 
	SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 28(31)
	JJl 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 109 Dnr 2018-000219 739 
	Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen till äldre och till personer med funktionsnedsättn i ng 
	Beslut 
	1. 
	1. 
	1. 
	Direktionen f Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner f-valtningens information gällande vägledningsdokument vid handläggning av bistånd till äldre och till personer med funktionsnedsättning. 

	2. 
	2. 
	Informationen läggs till handlingarna. 


	Sammanfattning av ärendet 
	Syftet med detta vägledningsdokument är att med hjälp av riktlinjer skapa ett enhetligt synsätt vid bedningar och att säkerställa rättssäkerheten och likabehandling. Innehållet i detta dokument utg en vägledning och innebär inte någon inskränkning i den enskildes rätt att få sin ansan prad utifrån sina individuella fotutsättningar. Beviljad insats beslutas utifrån den enskildes behov. 
	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Christian Foster, KSON, Tomas Sjerg KSON, Branschråd KPR 
	Sida 
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(31)
	JJl 
	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 110 Dnr 2018-000277 006 
	Ändring av tid f Decembersammanträde 2018 Beslut 
	1. Direktionen f Kommunalfbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Sammanfattning av ärendet 
	Enligt tidigare beslut ska direktionen 14 december sammanträda mellan kl. 10.00 och 12.00. 
	Inf decemberdirektionen feslår fvaltningen fjande tider: 
	-Budgetsammanträde kl. -
	09.30-10.00 (pet sammanträde) 
	Ordinarie sammanträde 10.00-11.30 (stängt sammanträde) 

	Beslutsgång 
	1. Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar enligt fvaltningens fslag. 
	Beslutet ska skickas till 
	Direktionens ledamer, KSON 
	Sida
	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(31) 
	JJLL 
	rn 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14 
	KOMMUN 

	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 111 Dnr 1753 
	Meddelande Beslut 
	1. Direktionen lägger fjande meddelanden till handlingarna: 
	Domstolsärenden: 
	-Målnr 5236-18 E 
	-Målnr 2375-18 E 
	-Målnr 3 724-18 E. 
	Sida
	SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 31 (31) 
	JJll 

	Sammanträdesdatum
	Stockholms läns 

	NORRTÄLJE
	landsting 2018-11-14
	KOMMUN 
	Kommunalfbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
	§ 112 Dnr 1754 
	Anmälan av delegationsbeslut Beslut 
	1. Direktionen godkänner redovisningen enligt nedan: 
	-Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag, period 2018-10-01 -2018-10-31 -Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, period per den 30 september, Dnr 18-150 -Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, period per den 30 juni, Dnr 2018-30-739 Q2 -Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, period per den 30 juni, Dnr 2018-30-739 Q3 -Delegationsbeslut anställning KSON, period 2018-05-01 -2018-08-31. 
	Norrtälje 181114 Vänsterpartiet 
	Direktionen f sjukvård och omsorg i Norrtälje, pkt 12 
	Särskilt uttalande, protokollsanteckning 
	Norrtälje kommun har sedan lång tid en ovanligt h andel långtidssjukskrivna kvinnor. Undersningar har visat att många är sjukskrivna till fjd av stressrelaterade syndrom och smärta i relseorganen. Därtill har också en problematik med olta vårdnadskonflikter och tungt ansvar f barn med särskilda behov visat sig. En komplicerad bild som visar på att det inte bara är arbetsmiljeller arbetssituation som bidrar till sjukdomstillstånden. 
	Genom ett projekt erhl vi i Norrtälje Stressrehab som kunde ta emot dessa kvinnor. Den var mycket uppskattade och visade på många viktiga samband och futsättningar f att dessa kvinnor skulle kunna må bättre. 2017 togs beslut om att stänga Stressrehab, trots protester och påpekanden om att felaktiga siffror låg som grund f beslutet. Det sades då att mottagningens patienter skulle kunna tas emot inom det ordinarie utbudet av primärvård, alternativt remitteras till MMR-mottagningar i Stockholm f specialiserad 
	Om man ska ersätta inarbetade specialanpassade modeller med någonting nytt b man veta vad det är och vilka mligheter detta har att etableras där behoven finns innan man lägger ner befintlig verksamhet. Norrtälje kommun har alltjämt en h andel långtidssjukskrivna kvinnor. Det är lovvärt att fvaltningen feslår att vi ska arbeta febyggande med bra arbetsmilj men samtidigt är dessa kvinnor redan sjuka. Att bygga en god arbetsmiljgår inte heller i ett nafs, så antagligen kommer fler att bli sjukskrivna innan vi 
	Fvaltningens rapport är motsägelsefull på många sätt. I bjan av sin rapport klarg man att man ska ge fslag på åtgärder f den grupp av dessa patienter som inte kan få hjälp inom ordinarie verksamhet. Efter det konstaterar man att det finns ett utbud som g att de allra flesta kan få hjälp inom ordinarie verksamhet. Trots detta efterfrågar personalen inom ordinarie verksamhet en lokal etablering av en mottagning f patienter med stress/smärtproblematik. Idag finns dessa mottagningar inom vårdval MMR. Fvaltninge
	Fvaltningens rapport är motsägelsefull på många sätt. I bjan av sin rapport klarg man att man ska ge fslag på åtgärder f den grupp av dessa patienter som inte kan få hjälp inom ordinarie verksamhet. Efter det konstaterar man att det finns ett utbud som g att de allra flesta kan få hjälp inom ordinarie verksamhet. Trots detta efterfrågar personalen inom ordinarie verksamhet en lokal etablering av en mottagning f patienter med stress/smärtproblematik. Idag finns dessa mottagningar inom vårdval MMR. Fvaltninge
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	svårdefinierade symptom, i flera år utan att få tillfredsställande st och hjälp. Inom landstinget ha r flera mottagningar som främst vänder sig till kvinnor kraftigt reducerats eller stängts. Gängse uppfattning verkar vara att det är naturligt f kvinnor att ha ont. Detta kan vi i Vänsterpartiet inte ställa upp på. Med Norrtäljemodellen har vi också unika mligheter att ga någonting annorlunda än det som sker i riga länet. Vi har kortare avstånd mellan beslut och stre mligheter till samverkan kring grupper so
	Catarina Wahlgren, ersättare, Vänsterpartiet 
	fl)/1 
	Magnus Blomdahl 
	Magnus Blomdahl 
	Magnus Blomdahl 

	Från: 
	Från: 
	Juan Colarte 

	Skickat: 
	Skickat: 
	den 28 november 2018 16:07 

	Till: 
	Till: 
	Magnus Blomdahl 

	Ämne: 
	Ämne: 
	VB: ytterligare beslutssats ärende 12 från S, C och MP 


	Hej, Vänligen bilägg protokollet. 
	Från: Ingrid Landin Skickat: den 14 november 2018 09:56 Till: Juan Ämne: ytterligare beslutssats ärende 12 från S, C och MP 
	Colarte <juan.colarte@norrtalje.se> 

	3. Direktionen f vård och omsorg får återkoppling på ärendet senast 2019-12-31. 
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