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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 118

Dnr

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 3258-13 E
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 3254-13 E
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- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 2944-13E
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 4556-12
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 119

Dnr SON

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- IVO: Beslut, dnr 8.4.2-10396/2013
- IVO: Beslut, dnr 8.4.2-10393/2013
- IVO: Tillståndsbevis, dnr 6.3.1-18582/2013
- SLL: Utdrag protokoll 2013-09-17, § 126
- Statens haverikommission: Underrättelse 2013-08-29
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__________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 120

Dnr SON 2013-000164

Vårdvalsansökan enligt LOV gällande
Primärvårdsrehabilitering Norrtälje och Hallstavik
TioHundra AB
Arbetsutskottet föreslår Sjukvårds- och omsorgsnämnden besluta
att

villkorat godkänna Vårdbolaget TioHundra AB inom
vårdområdet Primärvårdsrehabilitering med huvudmottagning, Norrtälje och filial i Hallstavik.

att

under förutsättning att kompletteringar av begärda uppgifter sker
uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds-och omsorgskontoret att
teckna avtal med Vårdbolaget TioHundra AB.

att

ge förvaltningschef på sjukvårds-och omsorgskontoret rätt att besluta
om senare driftstart om sjukvårds-och omsorgskontoret bedömer att
utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från driftstart

Bakgrund
Detta är den första ansökan i Norrtälje inom Vårdvalsområdet
primärvårdsrehabilitering sedan införandet av Vårdval inom området.
Vårdbolaget TioHundra AB bedriver för närvarande Primärvårds-rehabilitering
med avtal till och med 2013-12-31.
I vårdvalets förfrågningsunderlag ställs krav på en samlad mottagning för att
säkerställa kvalitet och kompetens. Sökande avser att bedriva basuppdrag för
primärvårdsrehabilitering innefattande arbetsterapi, sjukgymnastik och dietik på
mottagning samt hemrehabilitering för specifika målgrupper*. Vidare ansöks om
tilläggsuppdrag: behandling i bassäng, kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ),
kiropraktik samt neuroteam.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att villkorat godkänna
Vårdbolaget TioHundra AB inom vårdområdet Primärvårdsrehabilitering med
huvudmottagning, Norrtälje och filial i Hallstavik, att under förutsättning att
kompletteringar av begärda uppgifter sker uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds-och
omsorgskontoret att teckna avtal med Vårdbolaget TioHundra AB, att ge förvaltningschef
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 120,forts

Dnr SON 2013-000164

på sjukvårds-och omsorgskontoret rätt att besluta om senare driftstart om sjukvårds-och
omsorgskontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från
driftstart.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och avdelningschef Britt
Stålhandske, daterad 2013-10-09
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
Tiohundra AB, för kännedom
_______________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 121

Dnr SON 2013-000149

Ansökan om vårdval, Specialiserad Sjukgymnastik.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna företaget J S Fysioterapi inom vårdområdet specialiserad
sjukgymnastik.

att

uppdra åt förvaltningschef på sjukvårds-och omsorgskontoret att
teckna avtal med företaget J S Fysioterapi.

att

ge förvaltningschef på sjukvårds-och omsorgskontoret rätt att besluta
om senare driftstart om sjukvårds-och omsorgskontoret bedömer att
utföraren saknar förutsättningar att utföra uppdraget från driftstart

Bakgrund
Detta är den första ansökan i Norrtälje inom Vårdvalsområdet specialiserad
sjukgymnastik sedan införandet av Vårdval inom området.
Den sökande har sedan sex år varit verksam på mottagningen under avtal för
Roslagens sjukgymnastik. Han uppfyller nu kompetenskraven innefattande
magisterexamen och har en av yrkesförbundet för legitimerade sjukgymnaster
godkänd utbildningsplan till specialistkompetens vilket innebär att han uppfyller
kraven för Vårdval specialiserad sjukgymnastik enligt övergångsregler.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna företaget J S
Fysioterapi inom vårdområdet specialiserad sjukgymnastik, att uppdra åt förvaltningschef
på sjukvårds-och omsorgskontoret att teckna avtal med företaget J S Fysioterapi,
att ge förvaltningschef på sjukvårds-och omsorgskontoret rätt att besluta om senare
driftstart om sjukvårds-och omsorgskontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar
att utföra uppdraget från driftstart
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-10-09
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
J S Fysioterapi, för kännedom
_______________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 122

Dnr SON 2013-000170

Avtal Sjukgymnastik för år 2014. Roslagens
sjukgymnastik, Barnsjukgymnasterna, Norrtälje Smärt &
Hälsopraktik
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och omsorgskontoret att
förlänga 2013 års avtal tom 2014-12-31 med Barnsjukgymnasterna
Norrtälje, med bibehållet uppdrag och ekonomisk justering med
-200 000kronor till ersättningstak 1 550 000 kronor.

att

uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och omsorgskontoret att
förlänga till och med 2014-12-31 med sjukgymnastikmottagningen,
Norrtälje Smärt- och Hälsopraktik, med bibehållet uppdrag och
ersättningstak 4 020 000 kronor (oförändrat).

att

uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds-och omsorgskontoret att
förlänga 2013 års avtal för Roslagens sjukgymnastik med tre månader, med
ekonomisk justering för att en av medarbetarna, Jörgen Skoglund, planeras
övergå till Vårdval specialiserad sjukgymnastik 2014-01-01. Att från 2014-0401 tom 2014-12-31 teckna ny förlängning av avtalet med ekonomisk justering
för att medarbetaren Caroline Falk har uppnått kompetenskraven för Vårdval
specialiserad sjukgymnastik och planeras söka godkännande enligt Vårdval.
Mottagningens sammanlagda ersättningstak innefattande Vårdval specialiserad
sjukgymnastik samt Vårdavtal Roslagens sjukgymnastik kommer därmed att
ha oförändrade ekonomiska ramar 2014 för de fyra verksamma
sjukgymnasterna.

Bakgrund
I Norrtälje finns tre sjukgymnastikmottagningar som sedan flera år bedriver
verksamhet under vårdavtal med Sjukvårds- och Omsorgsnämnden. Det är
Barnsjukgymnasterna Norrtälje, Norrtälje Smärt- och Hälsopraktik samt
Roslagens sjukgymnastik. Mottagningarna har de senaste åren erbjudits årliga
förlängningar av avtalen under förutsättning att medarbetarna håller sina
individuella studieplaner för att uppnå kompetenskraven för Vårdval
specialiserad sjukgymnastik
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 122,forts

Dnr SON 2013-000170

Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningschef på Sjukvårds- och omsorgskontoret att förlänga 2013 års avtal tom 201412-31 med Barnsjukgymnasterna Norrtälje, med bibehållet uppdrag och ekonomisk
justering med -200 000kronor till 1 550 000 kronor., att uppdra åt förvaltningschef på
Sjukvårds- och omsorgskontoret att teckna avtal till och med 2014-12-31 med
sjukgymnastikmottagningen, Norrtälje Smärt- och Hälsopraktik, med bibehållet uppdrag
och ersättningstak 4 020 000 kronor (oförändrat), att uppdra åt förvaltningschef på
Sjukvårds-och omsorgskontoret att förlänga 2013 års avtal för Roslagens sjukgymnastik
med tre månader, med ekonomisk justering för att en av medarbetarna, Jörgen Skoglund,
planeras övergå till Vårdval specialiserad sjukgymnastik 2014-01-01. Att från 2014-04-01
tom 2014-12-31 teckna ny förlängning av avtalet med ekonomisk justering för att
medarbetaren Caroline Falk har uppnått kompetenskraven för Vårdval specialiserad
sjukgymnastik och planeras söka godkännande enligt Vårdval. Mottagningens
sammanlagda ersättningstak innefattande Vårdval specialiserad sjukgymnastik samt
Vårdavtal Roslagens sjukgymnastik kommer därmed att ha oförändrade ekonomiska ramar
2014 för de fyra verksamma sjukgymnasterna.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och bitr.
avdelningschef Henrik Hagbom, daterad 2013-10-10
Protokollet ska skickas till
Henrik Hagbom, för handläggning
Barnsjukgymnasterna, Norrtälje
Norrtälje Smärt- och Hälsopraktik
Roslagens sjukgymnastik
_________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 123

Dnr SON 2013-000175

Översyn av Roslagsmodellens verksamhet.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till sjukvårds- och omsorgskontoret för
revidering av tjänsteutlåtande samt förslag till beslut

Bakgrund
Sjukvårds- och omsorgsnämnden har i samband med beslut, 2013-04-25 § 53,
om Verksamhetsplan 2013, beslutat att uppdra till sjukvårds- och
omsorgskontoret att utreda möjligheterna att minska kostnaderna för icke
lagstyrd verksamhet och återkomma till sjukvårds- och omsorgsnämnden med
underlag för beslut. En sådan verksamhet är Roslagsmodellen.
Kontoret föreslår följande förändringar: Lokalförändringar som på sikt ger en
inbesparing på ca 200.000 kr/år. I dagsläget kan vi inte exakt beräkna när dessa
inbesparingar är inhämtade. Det beror på uppsägningstider och avtalslängd på
hyreskontrakten.
Träffpunkten Snickeriet i Hallstavik läggs ned. Besparing ca 50 000 kr/år
Träffpunkten i Herräng omlokaliseras till träffpunkten i Hallstavik.
Lokalen i Herräng sägs upp. Besparing ca 76 000 kr/år.
Verksamheten på Träffpunkten i Hallstavik omlokaliseras till annan och
billigare lokal. Trolig besparing ca 75 000 – 100 000 kr/år.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att ge sjukvårdsoch omsorgskontoret i uppdrag att verkställa de förändringar i Roslagsmodellens
verksamhet som föreslås i tjänsteutlåtande daterat 2013-10-14.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
administrativ chef Tomas Sjöberg, daterad 2013-10-14
Protokollet ska skickas till
Tomas Sjöberg, för handläggning
____________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 124

Dnr SON 2013-000108

Boendeplan för äldre i Norrtälje kommun inom Sjukvårdsoch omsorgsnämndens verksamheter.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

de brukare som bor på Nysättrahemmet under 2014, erbjuds att
välja annat boende i och med att utbudet av platser för personer
med demenssjukdom ökar.

Att

verksamheten på Nysättrahemmet avvecklas senast 2014-12-31.

Att

de brukare som bor permanent på Vallby Hage under 2014,
erbjuds att välja annat boende i och med att utbudet av platser
för personer med demenssjukdom ökar.

Att

ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att planera för en
flytt av dagverksamheten och korttidsboendet på Vallby Hage
till lämpligare lokaler.

Att

ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att lämna besked
om uppsägning av förhyrning av Vallby Hage till
fastighetskontoret.

Att

ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att planera för och
genomföra en omvandling av vård- och omsorgsboendet på
August Jansgården till ett demensboende.

Att

ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att utreda
kostnaden för att August Jansgården ska bli ett fullvärdigt
boende

Att

ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att successivt
minska antalet korttidsplatser i takt med att tillgången på
särskilda boenden ökar.

Att

ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att successivt
förflytta korttidsverksamheten till Ros i Norrtälje.
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 124,forts

Dnr SON 2013-000108

Bakgrund
I ”Boendeplanen för äldre i Norrtälje kommun” som nämnden har antagit,
redogörs det kort för ett antal åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en
balans mellan volym och behov vad gäller särskilt boende och korttidsboende.
Detta ärende innebär att en åtgärdsplan, för hur detta ska verkställas, fastställs.
Planen berör bland annat den pågående utvecklingen inom LOV särskilt boende,
en plan för hur ej fullvärdiga boenden ska ersättas och vilka ekonomiska
konsekvenser det innebär. Planen innehåller också förslag på hur kvaliteten och
effektiviteten inom området korttidsboende ska förbättras.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att de brukare som
bor på Nysättrahemmet under 2014, erbjuds att välja annat boende i och med att
utbudet av platser för personer med demenssjukdom ökar, att verksamheten på
Nysättrahemmet avvecklas senast 2014-12-31, att de brukare som bor permanent
på Vallby Hage under 2014, erbjuds att välja annat boende i och med att utbudet
av platser för personer med demenssjukdom ökar, att ge Sjukvårds- och
omsorgskontoret i uppdrag att planera för en flytt av dagverksamheten och
korttidsboendet på Vallby Hage till lämpligare lokaler, att ge Sjukvårds- och
omsorgskontoret i uppdrag att lämna besked om uppsägning av förhyrning av
Vallby Hage till fastighetskontoret, att ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i
uppdrag att planera för och genomföra en omvandling av vård- och
omsorgsboendet på August Jansgården till ett demensboende, att ge Sjukvårdsoch omsorgskontoret i uppdrag att utreda kostnaden för att August Jansgården
ska bli ett fullvärdigt boende, att ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag
att successivt minska antalet korttidsplatser i takt med att tillgången på särskilda
boenden ökar, att ge Sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att successivt
förflytta korttidsverksamheten till Ros i Norrtälje.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, daterad 201310-15.
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
__________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 125

Dnr SON 2013-000177

Förlängning av avtal för Solbacka äldreboende SÄBO.
Silverhemmen
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

utnyttja den möjlighet till förlängning på tre år som nuvarande
avtal medger samt

Att

samtidigt noter att ambitionen är att så snart det går avlösa
entreprenadavtalet med att verksamheten övergår till att fungera
enligt kommunens LOV-system

Bakgrund
Silverhemmen Vård och Omsorg har haft ansvar för driften sedan verksamheten
på Solbacka demensboende startade 2010-09-01. Driften av verksamheten
upphandlades enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling Nuvarande avtalstid
löper från och med 2010-09-01 till och med 2014-08-31 med en möjlighet till två
förlängningar om vardera tre år.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att utnyttja den
möjlighet till förlängning på tre år som nuvarande avtal medger.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, daterad 201310-15.
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
Silverhemmen Vård och Omsorg
_________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 126

Dnr SON 2013-000178

Förlängning av avtal för Granparkens äldreboende, SÄBO.
Norlandia Care AB
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

utnyttja den möjlighet till förlängning på tre år som nuvarande
avtal medger samt

Att

samtidigt noter att ambitionen är att så snart det går avlösa
entreprenadavtalet med att verksamheten övergår till att fungera
enligt kommunens LOV-system

Bakgrund
Norlandia Care AB har haft ansvar för driften sedan verksamheten på
Granparkens äldreboende startade 2010-09-01. Driften av verksamheten
upphandlades enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. Nuvarande avtalstid
löper från och med 2010-09-01 till och med 2014-08-31 med en möjlighet till två
förlängningar om vardera tre år.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att utnyttja den
möjlighet till förlängning på tre år som nuvarande avtal medger.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, daterad 201310-15
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
Norlandia Care AB
________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 127

Dnr SON 2013-000176

Ansökan om medel för inköp av möbler till nya
kontorslokaler på ROS
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta
Att

bevilja sjukvårds- och omsorgsnämnden extra medel med totalt 725
tkr för inköp av möbler till 16 nya kontorsrum, 1 personalrum och 1
konferensrum på ROS, plan 3 vinge B

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 juni 2013 att avsätta 750 tkr
ur underhållsfonden till underhållsåtgärder avseende kontor för sjukvårds- och
omsorgskontorets biståndshandläggare och anhörigstödjare på ROS.
Eventuella nyanskaffningar av möbler och inredning ingick inte i
budgetkalkylen. Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att Sjukvårds- och
omsorgsnämnden beviljas totalt 725 tkr för inköp av möbler och viss inredning
till de 16 nya arbetsrummen, 1 personalrum, 1 konferensrum div. utrymmen samt
anhörigcenter. I budgetkalkylen har hänsyn tagits till att kontoret har tagit i
anspråk redan befintliga skrivbord, stolar och förvaringsmöbler
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att bevilja sjukvårds- och omsorgsnämnden extra
medel med totalt 725 tkr för inköp av möbler till 16 nya kontorsrum, 1
personalrum och 1 konferensrum på ROS, plan 3 vinge B
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
administrativ chef Tomas Sjöberg, daterad 2013-10-18
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen, för handläggning
_________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 128

Dnr SON 2013-000167

Ansökan från RSMH-Roslagen gällande föreningsbidrag
för år 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

bevilja RSMH-Roslagen föreningsbidrag för år 2013 med 9.200
kr avseende del av föreningsutgifter, administration m.m.

Att

Bidraget utbetalas under förutsättning att en godkänd
revisionsberättelse för år 2012 samt justerat protokoll från
årsmötet den 1oktober 2013 lämnas in samt

att

kontoret är RSMH behjälplig med att ta fram verksamhetsplan
för RSMH år 2014 samt ansökningshandlingar om bidrag år
2014

Bakgrund
RSMH-Roslagen har 2013-09-25 kommit in med en ansökan om föreningsbidrag
för år 2013. Föreningen ansöker om totalt 9 200 kronor.
Med ansökan finns: Verksamhetsplan och budget för år 2013 samt
Verksamhetsberättelse för år 2012
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att bevilja
RSMH-Roslagen föreningsbidrag för år 2013 med 5 000 kr avseende del av
föreningsutgifter, administration m.m, att Bidraget utbetalas under
förutsättning att en godkänd revisionsberättelse för år 2012 samt justerat
protokoll från årsmötet den 1oktober 2013 lämnas in.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
administrativ chef Tomas Sjöberg, daterad 2013-10-16.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Lars Dahlberg (S) föreslår att RSMH beviljas bidrag i enlighet med ansökan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-31

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 128, forts

Dnr SON 2013-000167

Hans Andersson (FP) föreslår bifall till Lars Dahlbergs yrkande samt att kontoret
ska vara RSM behjälplig med att ta fram verksamhetsplan för år 2014 samt
ansökningshandlingar för år 2014.
Propositionsordning
Därefter ställer ordföranden, Lars Dahlbergs och Hans Andersson yrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden säger ja till Lars Dahlbergs och
Hans Anderssons förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till
Tomas Sjöberg, för handläggning
RSMH

__________________

19(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-31

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 129

Dnr SON 2013-000179

Individrapportering av icke verkställd SoL beslut den 30
september 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut
per den 30 september 2013 tillsändes Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) samt överlämnas till revisorerna och
kommunfullmäktige

Bakgrund
Från 1 juli 2006 har kommunen enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Denna rapport av icke verkställda beslut, omfattar 5 gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom 3 månader. Dessa gynnande beslut avser
2 gynnande beslut om särskilt boende enligt 5 kap. 5 § SoL, 2 gynnande beslut
om kontaktperson samt 1 gynnande beslut om dagverksamhet.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att
godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 30 september 2013
tillsändes Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt överlämnas till
revisorerna och kommunfullmäktige.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
biståndschef Jim Salamon, daterad 2013-10-18
Protokollet ska skickas till
IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
_________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 130

Dnr SON 2013-000180

Individrapportering av icke verkställda LSS beslut den 30
september 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 30
september 2013 tillsändes Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) och överlämnas till revisorerna och kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunerna och landstingen har från den 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS skyldighet att
rapportera in gynnande beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Den rapportering av icke verkställda beslut enligt § 9 LSS per den 30 september 2013 som
tillsänds IVO, omfattar 11 gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader.
Antal gynnande beslut om insats enligt § 9 LSS som tillsänds IVO för kvartal 3, 2013
överensstämmer med antal gynnande beslut som tillsänds IVO för kvartal 2, 2013.
Av dessa gynnande beslut, avser; Bostad med särskild service 9:9, 7 personer, Biträde av
kontaktperson 9:4, 3 personer, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9:6, 1 person.

Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att
godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 30 september 2013
tillsändes Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt överlämnas till
revisorerna och kommunfullmäktige
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
biståndschef Jim Salamon, daterad 2013-10-18
Protokollet ska skickas till
IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
__________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-10-31

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 131

Dnr SON 2013-000168

Månadsrapport, avvikelserapport september 2013 för
Sjukgårds- och omsorgskontoret
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

med godkännande överlämna ekonomisk rapport för september
till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

Att

godkänna pågående åtgärder som redovisas i tjänsteutlåtande,
daterat 2013-10-14, dnr 13-168

Bakgrund
Resultatet för perioden t o m september uppgår till – 12,3 mnkr. Fördelat per
huvudman är periodens resultat – 27,6 mnkr för kommunen och + 15,3 mnkr för
landstinget. Prognosen för hela året beräknas till totalt – 14 mnkr, varav – 13, 8
mnkr avser kommunens verksamhetsområden
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att med
godkännande överlämna ekonomisk rapport för september
till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, daterad 201310-14
Protokollet ska skickas till
Landstingsstyrelsen
kommunstyrelsen
Revisorerna

_________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 132

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten enligt
aktbilagorna nedan

Bilaga 37, 2013
Bilaga 38, 2013
Bilaga 39, 2013
Bilaga 40, 2013
Bilaga 41, 2013
Bilaga 42, 2013

Bilaga 43, 2013
Bilaga 44, 2013

_______________

Bostadsanpassningsbidrag 130924131030
SOL kap 8 § 2 130923-131028
SOL 4 kap. 1 §, 130924-131028
LSS 9 §1-10, 130924-131028
Riksfärdtjänst, 130924-131028
Beslut,130822, om avskrivning av
skuld för omsorg/särskilt boende
där dödsbo/gäldenär visat att
tillgångar saknas
Beslut, 130822, om avskrivning av
kundfordringar
Beslut om jämkning av avgift
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 133

Dnr

Förvaltningen informerar
Avdelningschef Britt Stålhandske informerar:
- Migrationsverket har tecknat avtal med boenden varav 1 i Skebobruk och 1 i
Hallstavik. Syftet är flyktingmottagande (framför allt personer från Syrien)
och kontraktet är i första hand 6 mån. Detta kommer att beröra alla nämnder i
kommunen. På vilket sett det berör oss ska vi ta reda på.
- Britt har tillsammans med Viveka S-Å deltog i en övning i Styrel. Styrel har
framtagits för att man från regional nivå ska kunna styra elförsörjningen till
verksamheter som är prioriterade i händelse av brist på el av olika skäl. Det
var en mycket bra och lärorik övning.
- Avtal 2013 med Tiohundra AB är så gott som klara nu med undantag för
sjukhusavtalet, som dock snart blir klart.
Avdelningschef Tomas Sjöberg informerar
- Kontoret har påbörjat arbetet med att revidera kvalitetsledningssystemet
utifrån SOSFS
- Kontoret anordnade en Teknik- och hjälpmedelsmässa för äldre den 9
oktober. Mässan blev väldigt uppskattad och väl mottagen av både besökare
och utställare. Många sa att de gärna kommer igen.
- Ett chefskörkort är på gång. I första omgångens utbildning kommer man att
fokusera på personer som varit chefer mindre än 3 år.
- Med anledning av en fråga lämnas information om PO-verksamheten

Med anledning av artiklar i media beträffande kostnader i äldreomsorgen
delas SKL:s pressmeddelande ut till nämnden.

_________________
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