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Datum: 2021-06-03
Dnr: 2021-000025 006

Avdelningschef Henrik Hagblom

Direktionen 2021-06-09

Beslut om inrättande av individutskott
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON) beslutar att inrätta ett individutskott till direktionen, genom att
fastställa förvaltning förslag till arbetsordning.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON) beslutar att individutskottet, inte presidiet, beslutar enligt
delegationsordningens punkter E4 och G2.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Enligt kommunallagen (2017:725) får direktionen ”uppdra åt presidiet, ett utskott,
en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden” (6 kap. 37 §) med vissa undantag (6 kap. 38 §). Till
utskottet ska ledamöter och ersättare väljas ur direktionen (6 kap. 42 §).
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
beslutade 2021-02-10 § 4 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av individutskott. I föreliggande ärende informerar
förvaltningen direktionen om förslag till arbetsordning för ett sådant individutskott samt vissa ändringar i nu gällande delegationsordning.
Beskrivning av ärendet
Enligt förbundsordningen ansvarar KSON för vissa målgrupper enligt socialtjänstlagen (2001:453), för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS (1993:387), lagen om riksfärdtjänst (1997:735), lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110
51 kap).
Direktionen kan enligt socialtjänstlagen (2001:453, 10 kap. 4 §) uppdra åt utskott
att besluta på direktionens vägnar i individärenden inom socialtjänstlagstiftningens
och angränsande lagars ram inom nämndens behörighetsområde.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje

2(2)
Delegation i enlighet med kommunallagen (2017:725, 6 kap. 37 §) framgår av
direktionens delegationsordning (protokoll 2020-09-16, § 80). I denna beslutar för
närvarande direktionens presidium i följande individärenden:



bistånd i form av hjälp i hemmet (hemtjänst) över 250 timmar per månad
(E4) och
om bostadsanpassning vid kostnad över tio prisbasbelopp (G2).

Förvaltningen föreslår inledningsvis att dessa beslut (E4 & G2) istället fattas av
individutskottet och att eventuella ytterligare ändringar i delegationsordningen
hanteras i dess årliga revidering. Utöver en reviderad delegationsordning föreslås
individutskottet utformningen regleras i en arbetsordning.
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser i form av arvode till utskottets
ledamöter och ersättare.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Enlig socialtjänstlagen (2001:453 2 kap. 7 §) ska en individuell plan upprättas, när
den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och
sjukvården, om den enskilde samtycker till att detta. Detta har inarbetats i förslag
till individutskottets arbetsordning.
Barnperspektiv
Enligt socialtjänstlagen (2001:453, 1 kap. 2 §) gäller att ”vid åtgärder som rör barn
ska barnets bästa särskilt beaktas” och enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387, 6a §) gäller att ”när åtgärder rör barn ska barnets
bästa särskilt beaktas”.
Bilagor
1. Arbetsordning för individutskottet till direktionen för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje.
2. Delegationsordning.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2020-09-16

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

§ 80

Dnr 2020-000014 002

Beslut om reviderad av delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen är ett styrdokument som bör revideras en gång per år.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg beslutade 2019-09-25 § 87 om
revidering av befintlig delegationsordning.
Förslaget till ny delegationsordning fr.o.m. den 1 oktober 2020 framgår av
bilaga ett till tjänsteutlåtandet och nuvarande delegationsordning framgår av
bilaga två till tjänsteutlåtandet.

Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att revidera delegationsordningen i enlighet med förslaget.

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se).

Justera ndes sign
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Bilaga 1

Delegationsordning fr.o.m. den 1 oktober 2020 Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje,
beslutad 2020-09-16 § 80

Reviderad 2019-09-25 § 87
Reviderad 2019-06-19 § 71
Reviderad: 2018-04-15 § 41
Reviderad: 2017-10-04 § 80
Delegationsordning antagen 2016-03-22 § 45

Förbundsdirektörens vidaredelegation beslutad 2020-09-16 § 80

Delegationsbestämmelser
En direktion får uppdra åt utskott, åt ledamot eller anställd tjänsteperson att besluta i direktionens ställe i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta kallas delegering. Den till vilken
beslutanderätten delegeras benämns delegat. Detta förutsätter ett förtroendeförhållande mellan direktion och delegat.
Delegaten ska därav försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står i överensstämmelse med den allmänna inriktningen som direktionen givit uttryck för. Beslut fattade av delegat har
samma rättsverkan som beslut fattade av direktionen. Direktionen kan när som helst återkalla lämnad delegering. Orsaker kan t.ex. vara missbruk av delegeringsbefogenheten, arbetskonflikt eller
annan anledning. Tidigare beslut fattat med stöd av delegation kan inte återtagas.
En översyn av delegationsordningen bör genomföras årligen. Områden som specifikt bör granskas är:
 Ärenden som kan skapa stor uppmärksamhet eller annars är av stor principiell vikt.
 Ärenden där osäkerhet råder om direktionens uppfattning i sakfrågan.
 Ärenden som för lång tid låser direktionens handlingsfrihet såsom t.ex. viktigare avtal med tredje part.

Vad är ett beslut?
Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande för sådana beslut är att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren därmed
gör vissa överväganden eller bedömningar. Bifall såväl som avslag utgör således ett beslut i lagens mening. Beslut som fattas med stöd av delegation ska alltid anmälas till direktionen.

Delegater
Direktionen har till följande delegerat rätten att besluta i ett visst ärende eller en ärendegrupp;
 Presidiets ledamöter.
 Förbundsdirektör (vid frånvaro förbundsdirektör gäller uppdraget dennes ersättare).
Beloppsgränser anges för respektive delegat. Samtliga belopp gäller exklusive mervärdesskatt och vid varje enskilt fall/beslutstillfälle. Belopp för hyror gäller per år, exklusive mervärdes- och
fastighetsskatt.
Övrig rätt att anskaffa varor och tjänster till ett högsta angivet belopp kan av förbundsdirektören tilldelas namngivna personer genom så kallad anskaffningsattest. Ansvaret medför inte något
chefsansvar.
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Delegationsregler
Vid förfall för ordinarie delegat och i situationer då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, har överordnad tjänsteperson, förordnad vikarie, eller annan tjänsteperson inom
verksamhetsområdet med samma funktion rätt att fatta beslut i stället för den ordinarie tjänstepersonen. Den överordnade tjänstepersonen äger rätt att skriftligt besluta vem av dessa som får
fatta beslut, såvida det inte framgår av den specifika delegationen hur hanteringen ska skötas vid förfall.
Om ärendets beskaffenhet så påkallar, ska beslut fattas av överordnad tjänsteperson, utskott eller nämnd. Det är överordnade tjänsteperson som tar ställning till detta. I de fall förbundsdirektören är delegat får denne i sin tur skriftligt uppdra åt annan anställd inom förvaltningen att besluta i sitt ställe, om inte annat anges den specifika delegationen.”

Vidaredelegering
Direktionen har uppdragit åt förbundsdirektören att fatta beslut i vissa ärenden. Förbundsdirektören får i sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunalförbundet att besluta i sitt ställe, det
kallas vidaredelegering, (6 kap. 37 § kommunallagen). Förbundsdirektören ska informera direktionen när vidaredelegering sker och till vilka delegater.
Den som fått delegation från förbundsdirektören får i sin tur inte vidaredelegera sin delegation vidare till annan.
Delegaten är skyldig hålla sig inom angivna befogenhetsgränser (till exempel inom det egna verksamhetsområdet och inom de beloppsgränser som anges i delegationsordningen). Vidare måste
delegaten se till att det tilltänkta beslutet är försvarligt ur alla övriga aspekter:
Vid planering av inköp av vara eller tjänst/tecknande av avtal etc. ska delegaten kontrollera att:
- Den verkligen behövs inom verksamheten.
- Att medel för inköpet/avtalet och drift finns avsatt i budget.
- Att upphandlingsbestämmelser följs.
- Att varan/tjänsten är prisvärd och i övrigt av tillräckligt god kvalitet.
- Att eventuellt andra författningar och/eller direktiv rörande dess inköp, bruk och övriga handhavande efterföljs.
Vid förfall för delegat övertas beslutanderätten av den som förordnats som ersättare för delegaten. Vid kortare frånvaro eller vid jäv övertas beslutanderätten av närmaste överordnad chef.
Vid delegering fattar delegaten beslutet på direktionens vägnar, vilket bör framgå vid undertecknandet av beslutet. Delegaten är inte tvungen att utnyttja delegationsrätten i alla ärenden, utan kan
hänvisa frågan till den som utfärdat delegationsbeslutet.
Vid risk för jäv ska delegaten hänskjuta beslutet till närmast överordnad chef eller till direktionen.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas till direktionen eller vid vidaredelegering till förbundsdirektören. Den som delegerat beslutanderätten är inte fri från ansvar. Direktionen ska
därför granska hur delegationsrätten utövas. Delegationsbeslut anmäls skriftligen till kommande direktionssammanträde.
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Överklagande och besvär
Liksom direktionens beslut kan delegationsbeslut överklagas, antingen genom kommunalbesvär enligt kommunallagen (10 kap.) eller med stöd av förvaltningslagen. Överklagande med stöd av
kommunallagen ska ske inom tre veckor från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäls hos direktionen tillkännagavs på myndighetens digitala anslagstavla.
Delegationsbeslut anslås inte separat på denna anslagstavla.

Vad som inte får delegeras
Kommunallagen anger vilka slag av ärenden som inte får delegeras (6 kap § 38):
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur.
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av direktionen i dess helhet eller att fullmäktige har överklagats.
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

Verkställighet
Beslut i vissa ärenden ingår i normal tjänsteutövning. Därmed ingår de inte under bestämmelserna om delegation och delegationsbeslut. Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut
som normalt fattas av tjänsteman i kraft av dennes tjänsteutrymme. Verkställighet i det dagliga arbetet utgår ofta från beslut som regleras i lag, avtal eller utifrån målstyrning.
Följande punkter är exempel på sådana ärenden:
 Anskaffningsbeslut för varor och tjänster, avrop på ramavtal eller beställning av varor, annan löpande anskaffning inom budget.
 Inköpsbeslut, löpande inom budget.
 Arbetsrutiner, schemaläggning, ledigkungöra, pröva tjänstbarhet, anställningsintyg, tjänstgöringsintyg/-betyg och arbetstider.
 Beslut om förkortad uppsägningstid, entledigande på begäran av personal.
 Tjänsteresa
 Utbildning, studiebesök, konferenser m.m.
 Representation, uppvaktningar (löpande, vardagliga, enligt kommunens riktlinjer).
 Ledighet enligt avtal, MBL-förhandlingar, årlig löneöversyn, reseersättningar och traktamente.
 Avgifter av engångskaraktär.
 Brukarundersökningar.
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DELEGERINGAR:
Presidiet har beslutanderätt i samtliga ärenden som har delegerats till förbundsdirektör.



Förbundsdirektör har rätt att vidaredelegera beslutanderätten i enlighet med kommunallagen 6 kap § 39.
Avdelningschef och ekonomichef är underställd förbundsdirektören. Enhetschefer är underställda avdelningschef. Förvaltningens personal i övrigt kallas här handläggare och kan vara
underställda förbundsdirektör, avdelningschef eller enhetschef.

Nr:

Ärende
grupp

A1

Allmänt

A2

Allmänt

A3

Allmänt

Prövning om överklagande inkommit i tid samt
beslut om avvisning för sent inkommet överklagande.

A4

Allmänt

Utfärdande av fullmakt att föra direktionens talan
inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar och förhandlingar.
Ingående av förlikningsavtal upp till och med tre
prisbasbelopp.
Att fastställa lön, förmåner, semester och ledighet
för förbundsdirektör.
Tillsättning av tillförordnad förbundsdirektör.

Allmänt
A5
A6

Allmänt

A7

Allmänt

Ärende

Allmänt
Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att
direktionens beslut inte kan inväntas eller i
avvaktan på direktionens beslut.
Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att
lämna ut allmän handling och handlings
utlämnande med förbehåll.

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

6 kap 39 § KL.

Återrapportering ska ske Direktionens ordförande eller annan
till direktionen snarast. av direktionen utsedd ledamot.

OSL 6:3 samt 10:14.
TF 2:12–14.

FL § 45

Beslutsfattare

Förbundsdirektör

Avvisningsbeslut
överklagas i samma
ordning som
ursprungsbeslutet.

Förbundsdirektör

Ordförande.

Förbundsdirektör
Ordförande
I dialog med presidiet.

Ordförande

Beslutsfattare
vidaredelegation

Avdelningschef
Ekonomichef
Enhetschef
Handläggare.
Delegaten i ursprungsbeslutet.

Förbundsdirektör
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

A8

Allmänt

A9

Allmänt

Beslut om deltagande i kurser och konferenser för
förtroendevalda.
Godkännande av förtroendevaldas resor och
förrättningar.

A10

Allmänt

Externa remissyttranden.

A 11

Allmänt

Anmäla personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet enligt artikel 33 i
dataskyddsförordningen.

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Ordförande upp till 5 000 kr,
presidiet 5 001-15 000 kr.
Ordförande

Vägledning finns i
Bestämmelser om
ersättning till
kommunala förtroendevalda Norrtälje
kommun (ERS 2020).
Vid kort svarstid när
Ordförande
möjlighet att invänta
direktionsbeslut ej finns.
Förbundsdirektör

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

B1

Ekonomi

B2

Ekonomi

B3
B4

Ekonomi
Ekonomi

Fördelning av anslag mellan avdelningar.
Ombudgetering inom avdelning.

B5

Ekonomi

Utse attestanter.

B6

Ekonomi

B7

Ekonomi

B8

Ekonomi

B9

Ekonomi

B 10

Ekonomi

Fordringar. Avskrivning, överenskommelser om
betalning av fordran upp till tre prisbasbelopp.
Fordringar. Avskrivning, överenskommelser om
betalning av fordran över tre prisbasbelopp.
Föra direktionens talan i mål om betalningsföreläggande och handräckning och att på direktionens
vägnar vidta erforderliga utmätnings- och
avhysningsåtgärder, bevaka kommunalförbundets
rätt i konkurser samt träffa ackordsuppgörelser.
Beslut om tecknande av individavtal med utförare
för verkställighet av beslut om insats i individärende enligt SoL och LSS, upp till 35 prisbasbelopp årligen.
Avrop på ramavtal totalkostnad 1 mnkr eller mer.

Ekonomi
Inköp/upphandling av varor och tjänster inom
budget upp till 25 prisbasbelopp. I delegationen
ingår att godkänna förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut samt avbryta upphandling. Delegaten har också rätt att löpande administrera
upphandlingskontrakt innebärande prisförhandling, förlängning, uppsägning och hävning.
Inköp av varor och tjänster upp till ett prisbasbelopp.

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Förbundsdirektör

Inköpsanvisningar.

Förbundsdirektör

Förbundsdirektör
Förbundsdirektör

Attestreglemente

Aktuell förteckning över Ordförande
utsedda attestanter.
Med undantag för vad
Förbundsdirektör
som framgår av F4.
Presidiet

Avdelningschef
Ekonomichef.

Avdelningschef
Ekonomichef.
Förbundsdirektör
Ekonomichef

Förbundsdirektör

Ekonomichef

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Enhetschef.

Förbundsdirektör

Förbundsdirektörens vidaredelegation beslutad 2020-09-16 § 80

Nr:

Ärende
grupp

Ärende

B 11

Ekonomi

Avrop på ramavtal totalkostnad upp till 1 mnkr.

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.
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Nr:

Ärende
grupp

C1

Personal
förhandling
Personal
förhandling
Personal
lönefrågor
Personal
lönefrågor

C2
C3
C4

C5
C6
C7

C8
C9
C 10
C 11
C 12
C 13

C 14

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Personalärenden
Förhandling enligt MBL §§ 11-14 och § 38.

Förbundsdirektör

Beslut om stridsåtgärd.

Presidiet

Beslut om lön vid avstängning.

Förbundsdirektör

Anställning av personal vid förvaltningen.

Förbundsdirektör

Personal
lönefrågor
Personal
lönefrågor
Personal
anställning

Medgivande om förkortad uppsägningstid.

Förbundsdirektör

Beslut om särskild avtalspension enligt KAP-KL.

Förbundsdirektör

Personal
anställning
Personal
anställning
Personal
Anställning
Personal
anställning
Personal
anställning
Personal
ledighet

Avstängning från arbetsplatsen.

Personal
ledighet

Beslut om bisyssla.

Varsel/besked/beslut om uppsägning/avsked av
antingen personliga skäl eller arbetsbrist.
Varsel/besked/beslut om varning.

Riktlinje bisysslor

Förbundsdirektör

Ordförande
LAS

Förbundsdirektör

LAS

Förbundsdirektör

Beslut om inrättande och/eller förändring av
befattning.
Beslut om anställning med lönebidrag.

Förbundsdirektör

Semester – förhandling om extra semesterdagar,
på grund av semesters förläggning utanför
semesters huvudperiod.
Skyldighet att avbryta semester samt beslut om
ersättning.

Förbundsdirektör

Förbundsdirektör

AB § 33 moment 11

Förbundsdirektör

Beslutsfattare
vidaredelegation

Avdelningschef
Ekonomichef
Enhetschef.
Avdelningschef
Ekonomichef

Avdelningschef
Ekonomichef
Enhetschef.
Förbundsdirektör
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

C 15

Personal
ledighet

C 16

Personal
ledighet

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Beslut om tjänstledighet.

Förbundsdirektör

Beviljande av semester.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef
Enhetschef.
Avdelningschef
Ekonomichef
Enhetschef.
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Ärenden enligt Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
D1

LSS

D2

LSS

D3

LSS

D4

LSS

D5

LSS

D6

LSS

D7

LSS

D8

LSS

D9

LSS

D 10

LSS

D 11

LSS

Beslut om insats i form av biträde av och ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personligassistans.
Beslut om insats i form av ledsagarservice.

LSS 9 § 2

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

LSS 9 § 3

Förbundsdirektör

Beslut om insats i form av biträde av kontaktperson.
Beslut om insats i form av avlösarservice i
hemmet.
Beslut om insats i form av korttidsvistelse utanför
det egna hemmet.
Beslut om insats i form av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i
anslutning till skoldag samt under lov.
Beslut om insats i form av boende i familjehem
eller i bostad med särskild service för barn och
ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
Beslut om insats i form av bostad med särskild
service för vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna.
Beslut om insats i form av daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
Upphörande av insats enligt LSS.

LSS 9 § 4

Förbundsdirektör

LSS 9 § 5

Förbundsdirektör

LSS 9 § 6

Förbundsdirektör

LSS 9 § 7

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.

LSS 9 § 8

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

LSS 9 § 9

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

LSS 9 §10

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

LSS 15 §

Förbundsdirektör

Beslut om att utbetala ekonomiskt stöd som avses i LSS 11 §
9 § punkt 2 till annan person än till den som är
berättigad till insatsen.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

D 12

LSS

D 13

LSS

D 14

LSS

Beslut om återbetalningsskyldighet för felaktigt
utbetalt eller för högt ekonomiskt stöd som avses i
9 § 2.
Förhandsbesked om rätten till insatser enligt LSS
för person som inte är bosatt i kommunen.
Beslut om arvodes- och omkostnadsersättning till
familjehem, hel-/deltidsstödfamilj samt kontaktperson, i enlighet med riktlinjer/vägledning.

D 15

LSS

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

LSS 12 §

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.

LSS 16 §

Förbundsdirektör

Avdelningschef

SKL cirkulär 13:64
Ersättningar till
kontaktpersoner och
kontaktfamiljer enligt
SoL för 2014.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

D 16

LSS

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.

D 17

LSS

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef

D 18

LSS

Beslut upp till ett halvt prisbasbelopp om arvodesoch omkostnadsersättning till familjehem, hel/deltidsstödfamilj samt kontaktperson, utöver riktlinjer/vägledning.
Beslut över ett halvt prisbasbelopp om arvodesoch omkostnadsersättning till familjehem, hel/deltidsstödfamilj samt kontaktperson utöver riktlinjer/vägledning.
Begära verkställighet av insats i annan kommun än LSS 16 a § p 2
boendekommunen.
Beslut om specifik verkställighet som kräver
LSS 9 § 2-10
individavtal/ramavtal

Anmärkningar

Förbundsdirektör
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Ekonomichef.

Ärende enligt Socialtjänstlag (2001:453)
E1

SoL

Beslut om att inleda utredning.

SoL 11 kap 1§

Förbundsdirektör

E2

SoL

SoL 4 kap 1§

Förbundsdirektör

E3

SoL

Beslut om bistånd i ordinärt boende upp till
120 timmar/månad
Beslut om bistånd i ordinärt boende mellan
121-250 timmar/månad.

SoL 4 kap 1§

Förbundsdirektör

E4

SoL

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet (hemtjänst). Över 250 timmar/månad.
Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet (hemtjänst), över 250 timmar/månad för kortare tid än
tre månader.
Beslut om bistånd i form av dagverksamhet och
meningsfull sysselsättning.
Beslut om bistånd i form av korttidsplats/växelvård.
Beslut om bistånd i form av särskild boende.

SoL 4 kap 1§

Presidiet

SoL 4 kap 1§

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.

SoL 4 kap 1 §

Förbundsdirektör

SoL 4 kap 1 §

Förbundsdirektör

SoL 4 kap 1 §

Förbundsdirektör

Beslut om bistånd i form av hem för vård eller
boende (HVB).
Beslut om bistånd i form av turbundna resor,
kontaktperson, trygghetslarm och avlösare.
Begäran om överflyttning av ärende till annan
kommun.
Beslut om mottagande av ärende från annan
kommun.

SoL 4 kap 1 §

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef

SoL 4 kap 1 §

Förbundsdirektör

SoL Kap 2 a § 10

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef

SoL Kap 2a § 10 3
stycket

Förbundsdirektör

Avdelningschef

Begära verkställighet av insats i annan kommun än LSS 16 a § punkt 2
boendekommunen.
SoL

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

E5

E6

SoL

E7

SoL

.E 8

SoL

E9

SoL

E 10

SoL

E 11

SoL

E 12

SoL

E 13

SoL
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

E 14

Lagen om
riksfärdtjänst.

Beslut om riksfärdtjänst.

5 § Lag om riksfärdtjänst

F1

F2

Avgifter
Beslut om avgift, jämkning av dubbla boendekostnader upp till tre (3) månader och avskrivning
av kundfordringar och/eller skulder för avgifter
upp till ett prisbasbelopp enligt tillämpningsanvisningar.
Jämkning dubbla boendekostnader enligt
tillämpningsanvisningar tre (3) månader eller
längre.

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

SoL, LSS

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

SoL, LSS

Förbundsdirektör

Avdelningschef

Lag om bostadsanpassningsbidrag
(2018:222)
Lag om bostadsanpassningsbidrag
(2018:222)
Lag om bostadsanpassningsbidrag
(2018:222)

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

Presidiet

Förbundsdirektör

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.

Bostadsanpassningsbidrag
G1

Beslut om bostadsanpassning till en högsta
kostnad av tio prisbasbelopp.

G2

Beslut om bostadsanpassning vid kostnad över tio
prisbasbelopp.

G3

Beslut om återbetalning av erhållet bostadsanpassningsbidrag.
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Överklaganden, yttranden och anmälningar till
domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter
H1

Anmälan till överförmyndare om behov av
förvaltare eller god man.

Socialtjänstförordningen 5:3 och
LSS 15 § 6

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

H2

Anmälan till överförmyndare om behov av god
man eller förvaltare ej längre bedöms föreligga.
Ändring av beslut.

Socialtjänstförordningen 5:3
Förvaltningslagen
27 §

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.
Delegat som tidigare
fattat det överklagade
beslutet.
Avdelningschef
Ekonomichef
Enhetschef.
Avdelningschef
Ekonomichef.

H3

Förbundsdirektör

H4

Yttrande och överlämnande till förvaltningsrätt vid
överklagande.

Förbundsdirektör

H5

Överklagan/Yttrande till kammarrätt/ Högsta
förvaltningsdomstolen med anledning av dom i
förvaltningsrätt.
Yttrande till myndighet i individärende.

Förbundsdirektör

H6A

H6B
H7

Yttrande till annan myndighet ej individärende.
Fullgörande av rapporteringsskyldighet avseende
icke verkställda beslut enligt SoL och LSS.

H8

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av
vitesföreläggande
Överklagan/Yttrande till kammarrätt med
anledning av dom om vite i förvaltningsrätten.

H9

Förbundsdirektör

LSS § 28 f-i
SoL 16 kap §§ 6 f-i

Avdelningschef
Ekonomichef
Enhetschef.

Förbundsdirektör
Förbundsdirektör

Förbundsdirektör
Förbundsdirektör har
Presidiet
rätt att avge yttrande i
de fall då presidiets
beslut inte kan inväntas.

Avdelningschef
Ekonomichef.
Förbundsdirektör
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Nr:

H 10
H 11
H 12

H 13

Ärende
grupp

Ärende

Överklagan och ansökan om prövningstillstånd i
regeringsrätten.
Yttrande till regeringsrätt vid beviljat prövningstillstånd.
Beslut om att till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) anmäla vissa skador och sjukdomar
inom hälso- och sjukvård.
Beslut om polisanmälan angående brott mot den
egna verksamheten.

H 14

Avvisande av ombud.

H 15

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till
statliga myndigheter för forskningssyfte.

H 16

Beslut att anmäla till IVO vid allvarligt missförhållande i verksamhet som inte åtgärdats inom
föreskriven tid (Lex Sarah och Lex Maria).

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Presidiet

Förbundsdirektör

Presidiet

Förbundsdirektör

SOFS 1997:10

Förbundsdirektör

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)

Sol 12:10
OSL 10:2 samt
10: 21-23
FL 9 §

Förbundsdirektör

SoL 12:6
Datasskyddsförordningen (GDPR)
LSS 24 f
SoL 14:7

Förbundsdirektör

Förbundsdirektör

Presidiet

Avdelningschef
Ekonomichef.
Avdelningschef
Ekonomichef.
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

Gäller ändringar av
mindre betydelse samt
ersättning som ryms
inom budget.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.
Avdelningschef
Handläggare.

Vård- och omsorgsavtal
I1

Godkänna ändring av förfrågningsunderlag enligt
LOV.

I2

Godkänna prisjusteringar inom löpande avtal.

I3

Lag om
fysioterapi.

I4

Vårdval
Vårdval fysioterapi Norrtälje LOV - Beslut om
enligt LOV. frånvaro på grund av sjukdom, studier/forskning
inom området relevant område, föräldraledighet
eller politiskt/fackligt uppdrag m.m.
Vårdval
Beslut om vikarie under frånvaro.
enlig LOV
Norrtälje.
Vårdval
Utökning med nya medarbetare under LOV-avtal
enligt LOV
Avtal
Undertecknande av vård/omsorgsavtal samt
överenskommelse understigande en årskostnad om
SEK 25 000 000.

I5

16
I7

Lag om Fysioterapi - Beslut om tillfällig frånvaro
m.m.

Lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi
Lag (1993:1 652) om Enligt förfrågningsersättning för fysio- underlag.
terapi.

Förbundsdirektör

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

Enligt förfrågningsunderlag.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.

Enligt
förfrågningsunderlag
Avser avtal efter
politiskt beslut/-beslut
på delegation.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Handläggare.
Avdelningschef
Ekonomichef

Förbundsdirektör

I8

Avtal

Undertecknande av förlängning av vård/omsorgsavtal samt överenskommelse en årskostnad om
SEK 25 000 000 eller mer.

Avser förlängning av
avtal efter politiskt
beslut/-beslut på
delegation.

Förbundsdirektör

I9

Avtal

Godkänna förändrade vård och omsorgsutförares
ägarförhållanden.

Enligt förfrågningsunderlag.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef
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Nr:

Ärende
grupp

Ärende

Styrande
dokument
Lag/avtal

Anmärkningar

Beslutsfattare

Beslutsfattare
vidaredelegation

I 10

Avtal

Godkänna att vård och omsorgsutförare anlitar
underleverantör.

Enligt gällande avtal.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef.

I 11

Avtal

Godkännande av hyresavtal.

Förbundsdirektör

I 12

Avtal

Godkänna överlåtelse av avtal.

Förbundsdirektör

I 13

Avtal

Beslut om målvolymer.

Avser volymer vid
Norrtälje sjukhus.

Förbundsdirektör

Avdelningschef
Ekonomichef
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Förkortningar lagar samt särskilda begreppsförklaringar
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
FL: Förvaltningslag (2017:900)
FPL: Förvaltningsprocesslag (1971:291)
KL: Kommunallag (2017:725)
OSF: Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)
OSL: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SoF: Socialtjänstförordningen (2001:937)
SoL: Socialtjänstlag (2001:453)
PSL: Patientsäkerhetslagen 2010:659
LOV: Lag (2008:962) om valfrihetssystem
TF: Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
RB: Rättegångsbalken (1942:740)
SOSFS: Socialstyrelsens författningssamling
HSL: Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
FPL: Förvaltningsprocesslagen
LSS: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
PSL: Patientsäkerhetslagen (2010:659)
FPL: Förvaltningsprocesslagen
DSL: Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,
GDPR: Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Lag (119:1652) om ersättning för fysioterapi.
SÄRSKILDA BEGREPPSFÖRKLARINGAR
IVO: Inspektionen för vård och omsorg
SKR: Sveriges kommuner och Regioner
MAS: Medicinsk ansvarig sjuksköterska.
Färdtjänsthandläggare handlägger ansökan om färdtjänst
Kontaktpersonssekreterare verkställer beslut om kontaktperson utifrån SoL och LSS
LSS-handläggare utreder ansökningar om bistånd utifrån Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS).
Biståndshandläggare handlägger ansökningar om bistånd inom socialtjänstlagen (SoL).
Bostadsanpassningshandläggare utreder ansökningar utifrån lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB).

Arbetsordning individutskott
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) inrättar ett
individutskott enligt följande:
1. Funktion
Direktionens individutskott har beslutsrätt i ärenden om myndighetsutövning mot enskild, som
omfattas av sekretess. Individutskottet ska i detta särskilt beakta sammanhållen vård och omsorg
för de målgrupper KSON ansvarar för, då den enskilde samtycker och har behov av både hälso-,
sjukvård och omsorg.
2. Delegation
Individutskottets delegation framgår av direktionens delegationsordning.
3. Sammansättning
Direktionens individutskott består av sex ledamöter och sex ersättare som utses av direktionen.
Direktionens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är ordförande, 1:e vice
ordförande respektive 2:e vice ordförande i utskottet.
4. Beslutsförhet
För att utskottet ska vara beslutsfört krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ersättare kallas in vid ledamots förhinder, enligt den ersättningsordning som tillämpas för
direktionen. Endast tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt.
5. Sammanträden
Sekretess råder i ärenden om myndighetsutövning mot enskild. Individutskottets sammanträden
är därför slutna. Individutskottet ska inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan.
Utskottets ordförande har möjlighet att vid behov kalla individutskottet till extra sammanträden.
6. Kallelse
Kallelse till sammanträden delges tjänstgörande ledamöter och berörda tjänstepersoner senast sex
dagar innan sammanträdet. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som avses behandlas, möteshandlingar och vilka personer som kallats.
Utskottet beslutar i vilken utsträckning utomstående får delta, för att vid sammanträdet lämna
upplysningar eller föredra ärenden. Chefer inom KSON:s förvaltning som ansvarar för myndighetsutövning mot enskild bör alltid kallas.
7. Protokoll
I fråga om individutskottets protokollföring, protokollens innehåll, justering, jäv, reservationer
med mera ska kommunallagens regler tillämpas. Protokoll ska föras vid individutskottets
sammanträden och justeras det datum som beslutas vid sammanträdet, dock senast 14 dagar efter
det att sammanträdet ägt rum. Protokollet justeras av ordförande och av sammanträdet utsedd
justerare. Justerat protokoll ska anmälas till direktionen och tillkännages på KSON:s anslagstavla
(SFS 2017:725 8 kap. 12 §).
8. Sekretess
Varje ledamot och ersättare i individutskottet är ansvarig för att handlingar och annan
information som avser individutskottet inte kommer utomstående till del.
9. Ersättning

Ersättning för individutskottets ledamöter och dess ersättare utgår enligt bestämmelser om
ersättning till kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (”ERS”).

Tilläggsyrkande angående: Yttrande över remiss Folkhälsopolicy
Referens till Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
sammanträde onsdagen 9 juni 2021.
Dnr 2021-000126 106

Sverigedemokraterna välkomnar folkhälsoarbetet, och ställer oss bakom ansatserna att uppvärdera
och strukturera de preventiva insatserna.
Vi ser däremot behovet av att i folkhälsopolicyn understryka utförandekriterier för de
preventiva insatser som är avgörande för att dessa ska uppfattas som välavvägda, och rimliga hos
allmänheten. Vid preventiva insatser bör det förtydligas att valet av geografisk
bostadsort inte ska påverka möjligheten att ta del av insatserna. I stället bör medborgarens
individuella hälsotillstånd agera som inklusionskriterium.
Vi föreslår således att folkhälsopolicyn kompletteras med följande förtydligande: ”Preventiva
hälsoinsatser ska i största möjliga utsträckning inte ges utefter geografisk bostadsort, utan baserat på
individuella hälsoförutsättningar.”

Sverigedemokraterna föreslår KSON besluta
Att

KSON ges i uppdrag att förtydliga att preventiva hälsoinsatser inte ges utefter kriteriet
om geografisk bostadsort, utan baserat på individuella hälsoförutsättningar

2021‐06‐09, Norrtälje
Britt‐Mari Canhasi, Sverigedemokraterna
Jacob Heitmann, Sverigedemokraterna
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Datum: 2021-06-08
Dnr: 2021-000157-739

Handläggare: Viveka Söderbärg Åhs

Direktionen 2021-06-09

Information om beläggning på äldreboende
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje noterar
informationen till protokollet.

Maria Johansson
Förbundsdirektör

Sammanfattning
Ärendet redogör för situationen gällande beläggningsgrad på särskilda boenden
för äldre i Norrtälje kommun ur olika perspektiv.
Förvaltningen konstaterar att efterfrågan på plats på äldreboende har minskat
även fast andelen äldre i kommunen fortsätter att öka. Förvaltningen bedömer att
det råder osäkerhet inom ett par områden, bland annat gällande prognos för den
fortsatta beläggningsgraden samt behovet- och utbudet av alternativa
boendeformer och hur detta kan påverka efterfrågan av äldreboenden.
Det är framförallt i äldreboenden som Tiohundra AB ansvarar för som de tomma
platserna finns. Det är också Tiohundra ABs äldreboenden som förvaltningen har
full rådighet över och det är i dessa boenden som omställning till annan
verksamhet eller liknande är möjligt att genomföra.
Förvaltningen samverkar med verksamhetschef för äldreboenden i Tiohundra AB
och har gemensamt kommit överens om ett antal möjliga åtgärder som kan
genomförs i närtid. Förvaltningen avser att återkomma till direktionen för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vidtagna åtgärder.
Beskrivning av ärendet
Ärendet redogör för situationen gällande beläggningsgrad på särskilda boenden
för äldre i Norrtälje kommun ur olika perspektiv.
Nedan följer en redovisning av faktorer som kan påverka beläggningen.
Statistik beslut om särskilt boende
Tabellen nedan visar antalet fattade beslut om särskilt boende för äldre per
månad. Genomsnittet för 2019 var i genomsnitt 29 fattade beslut per månad, för
2020 blev genomsnittet 27.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

Intern

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
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För januari till och med april 2021 är genomsnittet 30 beslut per månad. Tabellen
visar att en nedgång skedde i samband med starten a Coronapandemin men att
antalet sedan ökade till i stort sett samma nivå som 2019.
Tabell: Antalet fattade beslut per månad särskilt boende för äldre
Månad / År
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Årssnitt

2019
35
25
30
27
16
21
31
41
46
21
35
24
29

2020
40
27
28
20
13
19
22
25
40
35
27
31
27

2021
30
19
35
37

30

Statistik beläggning och kapacitet
Bilden nedan visar att beläggningsgraden minskade markant under 2020 jämfört
med 2019. Genomsnittet för 2019 var 768 belagda platser per månad, för 2020
blev genomsnittet 758 belagda platser, för januari till och med april 2021 är
genomsnittet 743 belagda platser. Bilden visar att nedgången av beläggningsgraden
började i april 2020 vilket sammanfaller med starten av Coronapandemin.
Graf: Beläggningsgrad per månad särskilt boende för äldre
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Bilden nedan visar hur antalet tillgängliga platser kommer att förändras under
2021 i och med att två nya äldreboenden öppnar1Den visar även hur många av de
belagda platserna som är verkställda totalt samt hur många av dessa som är
verkställda i Norrtälje kommun.
Graf: Antal tillgängliga platser/belagda och verkställda platser/verkställda i
Norrtälje särskilt boende för äldre

Tabell: Antalet lägenheter totalt på varje enskilt boende per den 8 juni 2021
Äldreboende

Ort

Lgh

Utförare

Attendo Balders Båge
Attendo Maria Winkvist
Attendo Vårdbo
August Jansgården
Bergshyddan
Birgittagården
Blidösundsgården
Elmstagården
Eneberg
Granparken
Humana Norrtälje hamn
Kristinagården
Krögaren
Muraren
Rosenlundsgården
Solbacka demensboende
Wallinska
Ängsgården

Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Hallstavik
Rimbo
Rimbo
Blidö
Väddö
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Hallstavik
Rimbo
Rimbo
Bergshamra
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje

54
54
66
35
38
74
14
57
72
48
80
46
19
27
13
64
38
42

Attendo
Attendo
Attendo
TioHundra AB
TioHundra AB
TioHundra AB
TioHundra AB
TioHundra AB
TioHundra AB
Norlandia Care AB
Humana Omsorg AB
TioHundra AB
Kavat Vård AB
Kavat Vård AB
TioHundra AB
Vardaga Silverhemmen AB
Kavat Vård AB
TioHundra AB

Verkställighet av beslut om särskilt boende
Beslut om särskilt boende kan verkställas på olika sätt. Inom Norrtälje kommun
finns platser i boenden som är direktupphandlade av Tiohundra AB, upphandlade
enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) samt upphandlade enligt Lag om
valfrihet (LOV). Utanför Norrtälje kommuns gränser kan platser köpas enligt
Länsöverenskommelsen2 eller genom rena individavtal.

1

Humana Norrtälje Hamn, 80 platser och Humana Östhamra, 60 platser

2

Länsöverenskommelsen är en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till
särskilt boende mellan kommunerna i Region Stockholm
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Efter det att en enskild fått sin ansökan om plats i särskilt boende beviljad
påbörjas förvaltningens arbete med att hitta en lämplig plats. Den enskilde har
möjlighet att lämna önskemål om vilket boende hen önskar. Enligt
Länsöverenskommelsen som Kommunstyrelsen beslutat att anta, den 17
december 2018, § 211, har den enskilde även möjlighet att få sitt beslut verkställt i
någon av de övriga kommuner som undertecknat överenskommelsen.
I vissa fall köps också platser utanför Norrtälje kommun och
Länsöverenskommelsen I snitt under 2021 har 30 platser köpts medan snittet för
2020 var 24 platser, snittet för 2019 var 14 platser och snittet för 2018 var nio
platser. Ungefär hälften av de platser som köps i år är enligt villkoren i
Länsöverenskommelsen.
Orsak till att den enskilde tackar nej
En av anledningarna till att beläggningsgraden på särskilda boenden i Norrtälje är
låg har sin grund i att enskilda i högre grad än innan pandemin tackar nej till
erbjudna platser. Orsaker som identifierats hör till stor del ihop med rädsla för
smitta. Det besöksstopp som gällde på särskilda boenden som periodvis gällde
under 2020 har också spelat stor roll.
Enligt förvaltningens boendesamordnare nämns även andra orsaker som till
exempel att enskild önskat ett specifikt boende eller ort och därför tackar nej till
erbjuden plats, hyresnivån är för hög, storleken på bostaden är för stor eller för
liten samt att enskild vill bo kvar hemma ett tag till.
Beskrivning av ersättningsmodellerna
I samtliga tre avtalsformer som reglerar köp av plats på särskilt boende i Norrtälje
kommun regleras ersättningen genom en fast dygnsersättning, vilken ska täcka
samtliga kostnader som är förenade med uppdraget. Fast ersättning gäller både för
belagd och icke belagd plats, där priset för icke belagd plats är i cirka 67 % av
priset för belagd plats. Ersättning för icke belagd plats betalas maximalt ut enligt
ersättningsnivån reducerad ersättning under sju dagar.
Tabell: ersättningsnivåer särskilda boenden för äldre
LOV
Attendo Balders Båge, Attendo
Demens
Maria Winkvist, Attendo Vårdbo
Vård och omsorg
Krögaren, Muraren, Wallinska Reducerad ersättning

2021
2 145 kr
1 907 kr
1 427 kr

Granparkens äldreboende

LOU
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
1 889 kr
1 689 kr
1 100 kr
1 100 kr

Solbacka demensboende

LOU
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
1 636 kr
1 636 kr
450 kr
1 500 kr

Direktavtal
Demens

2021
1 955 kr

Vård och omsorg
Reducerad ersättning

1 717 kr
1 237 kr

Rosenlundsgården

Direktavtal
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
2 134 kr
1 902 kr
1 434 kr
1 434 kr

Blidösundsgården

Direktavtal
Demens
Vård och omsorg
Parboende
Reducerad ersättning

2021
2 108 kr
1 876 kr
1 408 kr
1 408 kr

August Jansgården, Bergshyddan,
Birgittagården, Blidösundsgården,
Elmstagården, Kristinagården och
Ängsgården

För avtal som tecknas enlig Länsöverenskommelsen betalar KSON den kostnad
som inflyttningskommunen har avtalat om för boendet. KSON har det fortsatta
myndighetsansvaret och debiterar den enskilde avgift enligt de regler som gäller
här.
I individavtal som tecknas förhandlas priset och ersättningsvillkoren fram mellan
KSON och den leverantör som säljer platsen.
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Hantering av hyror
När det gäller verksamheter som drivs av Tiohundra AB och för de två
verksamheter som är upphandlade enligt LOU tillhandahålls lokalerna av KSON.
KSON hyr dessa lokaler av Norrtälje kommun antingen i första eller i andra hand
beroende på vem som äger fastigheten. När det gäller administration av hyresavtal
till de boende hanteras den av antingen Norrtälje kommun eller av KSON. I de
fall KSON administrerar hyrorna tillfaller även hyresintäkterna KSON.
Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för KSON
Uteblivna intäkter för outhyrda lägenheter där KSON hanterar hyresavtalen
medför en kostnad för KSON. Uteblivna intäkter där Norrtälje kommun hanterar
hyresavtalen har hittills inte medfört en kostnad för KSON men kan komma att
göra det då Norrtälje kommun signalerat att de vill ta upp detta för diskussion.
Detta beror på att lägenheter står tomma längre perioder än tidigare och att
kostnaden för Norrtälje kommun därför blivit högre.
Kostnaderna för tomma dygn var år 2019 cirka 3,7 mnkr och år 2020 cirka 4,5
mnkr vilket innebär en ökning på cirka 0,7 mnkr. En ökad kostnad för tomma
dygn innebär en lägre kostnad totalt eftersom ett belagt dygn ersätts med ett högre
dygnspris.
Konsekvenser för utförare inom LOV
Vid en låg beläggning påverkas utförarna inom LOV både genom uteblivna
hyresintäkter samt minskad prestationsersättning.
Konsekvenser för Tiohundra AB och utförare inom LOU
Då KSON tillhandahåller lokalerna för dessa verksamheter påverkas utförarna
enbart genom minskad prestationsersättning.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen konstaterar att efterfrågan på plats på äldreboende har minskat
även fast andelen äldre i kommunen fortsätter att öka. Förvaltning bedömer att
det är svårt att veta om nuvarande nivåer kommer att bestå eller om det kommer
att bli en återgång till de nivåer som rådde innan pandemin. Det är också svårt att
veta hur behovet av alternativa boendeformer, exempelvis biståndsbedömt
trygghetsboende, kommer att se ut och hur ett eventuellt utbud av detta i så fall
kommer att påverka efterfrågan av plats på äldreboende. Förvaltningen kommer
sannolikt att få i uppdrag av Norrtälje kommun att utreda frågan ytterligare.
Utifrån rådande läge behöver en plan tas fram för att på ett mer resurseffektivt
sätt nyttja de lokaler som finns.
Förvaltningen har kartlagt beläggningsgraden på nuvarande äldreboenden och kan
konstatera att det är framförallt i äldreboenden som Tiohundra AB ansvarar för
som de tomma platserna finns. Det är också Tiohundra ABs äldreboenden som
förvaltningen har full rådighet över och det är i dessa boenden som omställning
till annan verksamhet eller liknande är möjligt att genomföra.
Förvaltningen samverkar med verksamhetschef för äldreboenden i Tiohundra AB
och har gemensamt kommit överens om ett antal åtgärder som kan komma att
genomföras i närtid. Föreslagna åtgärder är:
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Nya målgrupper
En eller flera avdelningar på ett äldreboende anpassas för äldre personer som idag
bor på socialpsykiatriboenden. Detta skulle innebära att platser frigörs på dessa
boenden och skulle kunna minska behov av köpta platser.
Annan inriktning
Förlägga korttidsboendet Sjöglimten på något eller några äldreboenden. Detta
skulle innebära att nuvarande lokaler på ROS frigörs.
Ställa om del av eller ett helt äldreboende till ett biståndsbedömt trygghetsboende.
Detta kan genomföras om förvaltningen får i uppdrag av Norrtälje kommun att
arbeta vidare med införandet av biståndsbedömt trygghetsboende.
Tillfälligt stänga delar av ett eller flera boenden
En eller flera avdelningar på något äldreboende stängs tillfälligt. Detta innebär att
Tiohundra AB kan utnyttja personalresurser på ett effektivare sätt.
För KSON innebär det en lägre kostnad för ersättningen men också en högre
kostnad för uteblivna hyresintäkter.
Förvaltningen avser att återkomma till direktionen för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vidtagna åtgärder.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Sammanträdesdatum

2021 -06-02

NORRTÄLJE
KOMMUN

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

Plats och lid

Microsoft Teams, onsdagen den 2 juni 2021 kl. 13.00- 14.10.

Beslutande

Arbetsgivarrepresentanter

Maria Johansson, förbundsdirektör
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Ase Almerström, HR-strateg Norrtälje kommun, del av § 37 och del av§ 41
Ola Andersson , säkerhetsstrateg Norrtälje kommun, del av§ 37 och del av§ 39.
Fackliga representanter

Anna Musial (skyddsombud Vision)
Jannci Blomgren Övergaard (Akademikerförbundet SSR)
Cecilia Engman (Akademikerförbundet SSR)
Andreas Lundin (Vårdförbundet).
Justerare

Cecilia Engman (Akademikerförbundet SSR), Anna Musial (Vision) och Andreas
Lundin (Vårdförbundet).

Justeringens plats och tid

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, tisdagen den
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NORRTÄLJE
KOMMUN

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

§ 33

Val av justerare
1.

Cecilia Engman (Akademikerförbundet SSR), Anna Musial (Vision) och
Andreas Lundin (Vårdförbundet) utses att tillsammans med förbundsdirektör Maria Johansson justera sammanträdets protokoll.

2.

Protokollet justeras den 8 juni 2021 kl. 08.00.

§ 34

Fastställande av dagordning
Arbetsgivaren tydliggör att sammanträdet den 2 juni 2021 även är skyddskommitte. Därav deltar Anna Musial (skyddsombud Vision).
Kompetensutveckling läggs till som Övrig fråga.
Med ovanstående tillägg godkänns dagordningen.

§ 35

Föregående protokoll
Protokollet från det extra sammanträdet den 10 maj 2021 godkänns och läggs
till handlingarna.
§ 36

HR-frågor
- Arbetsgivaren informerar om att under juni månad är gruppledare Lena
Einarsson tillförordnad avdelningschef för service och omsorg innan Mona
Larsson tillträder den 1 juli. Under Mona Larsson semester är gruppledare
Anneli Svahn tillförordnad avdelningschef 2021-07-12--2021-07-30 och Lena
Einarsson 2021 -08-02--2021 -08-13.
- Vakant befattning som controller kommer att annonseras igen.
§ 37

Arbetsmiljö
- Skyddskommitte: Arbetsgivaren tydliggör att några sammanträden per år även
är skyddskommitte.
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NORRTÄLJE
KOMMUN

2021-06-02

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

Bokade sammanträden den 8 september och den 1 december blir även skyddskornmitte. Arbetsgivaren framför att varje facklig organisation informerar om
utsedda skyddsombud.
- Arbetsgivaren informerar om Kia (system för rapportering av tillbud och
olyckor) som Norrtälje kommun använder i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
Även kommunalförbundet har möjlighet att använda Kia som verktyg. I
systemet går det att följa avvikelserapporter och hantera frågorna systematiskt.
Chefer och skyddsombud har tillgång till Kia.
Ola Andersson, säkerhetsstrateg Norrtälje kommun redogör för systemet Kia.
Systemet är ett stöd för både verksamhet och chefer att systematiskt kunna
hantera avvikelser. På Intranätet finns en genväg till Kia.
De fackliga organisationerna har inga synpunkter på att kommunalförbundet
börjar använda verktyget Kia. Frågan är därmed samverkad. Samtliga skyddsombud tilldelas behörighet i Kia.
- Åse Almerström, HR-strateg Norrtälje kommun informerar om sjukfrånvaro
under tidsperioden 2020-05-01 --2021-04-30. Kommunalförbundets frånvaro
under perioden är lägre än Norrtälje kommuns. Sjukfrånvaron januari-april
2021 är lägre jämfört med samma tidsperiod 2020 men under april är sjukfrånvaron högre.

§ 38

Information med anledning av Coronapandemin
- Arbetsgivaren informerar om det förbättrade smittläget inom regionen och i
Norrtälje. Vid Norrtälje sjukhus finns fortfarande patienter med omfattande
vårdbehov till följd av covid-19. Norrtälje är den kommun inom regionen med
flest vaccinerade där 57 % har fått sin första vaccination och 18 % den andra. I
Norrtälje finns ett stort intresse för att bli vaccinerad.
- Arbetsgivaren informerar om att Prosalus kommer att vaccinera i Norrtälje
hela sommaren inklusive semesterperioden. Vaccinering enstaka dagar kommer
även ske i Rimbo och Hallstavik.

§ 39

Ärenden till kommande direktion
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp

- Arbetsgivaren informerar om ärenden till direktionens sammanträde
den 9 juni 2021. Ärendet Beslut om avtalsuppföljning 2020 är direktionens
möjlighet att kunna styra arbetet med vård och omsorg.
Arbetsgivaren stämmer av om de fackliga organisationerna har frågor avseende
de ärenden som kommer att behandlas vid direktionens sammanträde den
9 juni 2021. Inga frågor eller synpunkter finns.

§ 40

Ekonomi
- Arbetsgivaren informerar om att det kontinuerligt pågår arbete med att
hantera kommunalförbundets ekonomiska utmaningar.

§ 41

Övriga frågor
- Semesterväxling (fråga från Akademikeförbundet SSR): Akademikerförbundet ställde vid tidigare sammanträde fråga om möjlighet till semesterlöneväxling (2021-04-21 § 27).
Åse Almerström, HR-strateg Norrtälje kommun svarar att det inom Norrtälje
kommun pågåer ett arbete med ta ett helhetsgrepp om hur kommunens
anställda ska jobba efter pandemin. Det diskuteras hur möjlighet till distansarbete kan bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. Arsarbetstidsavtal och
möjlighet till semesterväxning ses över som en del i det pågående arbetet.
Chefer inom ko1nmunen och kommunalförbundet har fått möjlighet att fylla i
enkät med frågor om återgång till normalt arbete under hösten men även frågor
om synpunkter på former för det framtida arbetet.
- Kompetensutveckling (fråga från Akademikeförbundet SSR): Akedemikerförbundet SSR framför att handläggare fått besked om det inte finns möjlighet
att delta i socionomdagarna som bedöms vara innehållsrika och värdefulla att
delta i.
Arbetsgivaren framför att det under pandemin varit begränsade möjligheter till
utbildningar och konferenser. Inom kommunalförbundet råder med beaktande
av det ekonomiska läget restriktivitet vad gäller deltagande i kurser och konferenser.
Behovet av kompetensutveckling är individuellt, där chef bedömer medarbetarens behov och för dialog kring detta vid medarbetardialoger. Vad gäller
socionomdagarna kommer förbundsdirektör att stämma av frågan med
ledningsgruppen.
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