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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 98

Dnr

Val av justerare samt tid och plats för justering
Arbetsutskottets beslut
Att

utse Håkan Jonsson (S) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll den 30/9-2013, kommunhuset

________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 99

Dnr

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 1719-13

___________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 100

Dnr

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Skrivelse SLL: Dnr LS 1304-0584
-Skrivelse Roslagens Demensförening
- SLL och KSL: Handlings- och uppföljningsplan 2013-2015, Dnr 12-112
- Delegationsbeslut Sjukvårds- och omsorgskontoret: Justering i FFU, Dnr 13-27

_______________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 101

Dnr SON 13- 156

Delårsrapport 2, 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

med godkännande överlämna delårsrapport 2 till
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

Att

uppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret att analysera den
prognostiserade budgetavvikelsen och återkomma till nämndens
oktobersammanträde med förslag till åtgärder

Bakgrund
Enligt plan för Norrtälje kommun ska delårsrapport 2 för 2013 överlämnas till
kommunstyrelsen.
Resultatet för perioden uppgår till – 24,3 mnkr. Fördelat per huvudman är
periodens resultat – 30,4 mnkr för kommunen och + 6,1 mnkr för landstinget.
Nämnden har tidigare begärt tillskott till budgetramen om 32,8 mnkr hos
kommunfullmäktige respektive 24,1 mnkr hos landstingsfullmäktige.
Landstingsfullmäktige har i september beslutat om budgetförstärkning 2013
enligt begäran från nämnden. Kommunen har ännu inte fattat beslut om
tilldelning av begärda 32 mnkr, men i bedömningen av helårsprognosen har även
dessa räknats in som en förväntad budgetförstärkning.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att med
godkännande överlämna delårsrapport 2 till kommunstyrelsen och
landstingsstyrelsen
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och, daterad
2013-09-24.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
.
________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 102

Dnr SON 13-49 042

Reviderad verksamhetsplan och budget 2014-2015
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

preliminärt godkänna föreliggande förslag, daterad 13-09-24, till
verksamhetsplan och budget år 2014-2016

Att

uppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret att färdigställa
förslag till verksamhetsplan och budget 2014-2016

Att

delegera till sjukvårds- och omsorgsnämndens arbetsutskott att
besluta om färdigställt förslag till verksamhetsplan och budget
2014-2016

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt vänsterpartiets
ersättare deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Planen berör bland annat områden såsom strategiska utvecklingsområden, god
ekonomisk hushållning, verksamhetens förutsättningar, målbeskrivningar,
verksamhetsbeskrivning/organisation samt ekonomiska
förutsättningar/beräkningar.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden fattade 2013-08-21 beslut om verksamhetsplan
och budget för år 2014-2016 utifrån då kända planeringsförutsättningar. Därefter
har planeringsförutsättningarna reviderats och delårsbokslut två utarbetats, vilket
föranleder ytterligare översyn av förutsättningarna för kommande
planeringsperiod.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna
föreliggande förslag, daterad 13-09-24, till verksamhetsplan och budget år 20142016, att uppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret att färdigställa förslag till
verksamhetsplan och budget 2014-2016, att delegera till sjukvårds- och
omsorgsnämndens arbetsutskott att besluta om färdigställt förslag till
verksamhetsplan och budget 2014-2016,
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 102,forts

Dnr SON 13-49 042

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, daterad 201309-24.
Protokollet ska skickas till
Sjukvårds- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Sjukvårds- och omsorgskontoret

______________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON§ 103

Dnr SON 13-97 770

Patientsäkerhet i hälso- och sjukvård inom kundval
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

uppdra åt sjukvårds-och omsorgskontoret att utreda hur samverkan
mellan slutenvården och Kundvalsutförarna kan förbättras i samband
med utskrivning från slutenvården

Att

uppdra åt MAS att följa upp åtgärdsplaner för sjuksköterskebemanning i
samverkan med avtalsansvarig

Att

uppdra åt MAS/MAR att fortsätta följa upp utvecklingsarbetet vad gäller
patientsäkerhet, hälso- och sjukvårdsrutiner, dokumentation och
avvikelsehantering inom basal hemsjukvård, hemrehabilitering i
Kundvalet

Bakgrund
Tillsyn av hälso-och sjukvård i Kundvalet har genomförts av Mediciniskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
i form av strukturerade träffar med respektive verksamhetschef och berörd
personal under maj 2013.
Syftet med träffarna har varit att säkra att trygg och säker hälso-och sjukvård
bedrivs enligt regelverket samt att verksamheterna genom egenkontroll och
förbättringsarbete utvecklar vården.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att uppdra åt
sjukvårds-och omsorgskontoret att utreda hur samverkan mellan slutenvården
och Kundvalsutförarna kan förbättras i samband med utskrivning från
slutenvården, att uppdra åt MAS att följa upp åtgärdsplaner för
sjuksköterskebemanning i samverkan med avtalsansvarig, att uppdra åt
MAS/MAR att fortsätta följa upp utvecklingsarbetet vad gäller
patientsäkerhet, hälso- och sjukvårdsrutiner, dokumentation och
avvikelsehantering inom basal hemsjukvård, hemrehabilitering i Kundvalet
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-09-19.
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON§ 103, forts

Dnr SON 13-97 770

Protokollet ska skickas till
Anne Hallbäck, MAS, för handläggning
Margareta Oswald, MAR, för handläggning
Britt Stålhandske, avdelningschef, för handläggning
______________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 104

Dnr SON 13-03

Årlig uppföljning i kundval. Attende. Fancy Care,
Skärgårdens omsorg, TioHundra AB, Lugn & Ro, Äldreliv
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

godkänna Sjukvårds- och omsorgskontorets rapport och uppdra
åt kontoret att följa de identifierade utvecklingsområdena

Bakgrund
Uppföljning av kundvalets avtalsår 2012 har genomförts under januari, februari och mars år
2013. Resultatet av uppföljningen redovisas i bifogad rapport med tillhörande
sammanställning av nationella brukarundersökningen. Sjukvårds- och omsorgskontoret
bedömer att kundvalsutförarna generellt bedriver en verksamhet som är i linje med
beställarens villkor och intentioner. Där brister påpekats har utförare beskrivit att
förbättringsarbete pågår..
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna
Sjukvårds- och omsorgskontorets rapport och uppdra åt kontoret att följa de
identifierade utvecklingsområdena.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-09-19.
Protokollet ska skickas till
Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef, för handläggning
Britt Stålhandske, avdelningschef, för handläggning

__________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 105

Dnr SON 13-79

Ansökan om att bli godkänd utförare av särskilt boende
för äldre i Norrtälje kommun. Stångberga Omsorg AB/
Stångberga sjukhem
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

villkorat godkänna Stångberga Omsorg AB som utförare inom
LOV särskilt boende för äldre i Sjukvårds- och
Omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med 2013-1101.

Att

uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret
att teckna avtal med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid
avtalsteckningstillfället uppfyller de villkor som stipuleras i
samband med Sjukvårds- och Omsorgskontorets
granskningsprocess.

Att

ge förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret rätt att
besluta om senare driftstart om Sjukvårds- och Omsorgskontoret
bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra åtagandet
från planerat driftstartsdatum

Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare till förmån för Håkan
Jonssons (S) yrkande.
Bakgrund
Stångberga Omsorg AB inkom 2013-04-29 med en ansökan o att bli godkänd som utförare
inom LOV särskilt boende för äldre i Sjukvårds- och Omsorgsnämndens
verksamhetsområde. Ansökan avser Stångberga Sjukhem som är ett vård- och
omsorgsboende med totalt 30 platser. Boendet ligger i Brottby, Vallentuna kommun.
Ansökan avser 4 – 5 platser med inriktning på vård och omsorg.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att villkorat
godkänna Stångberga Omsorg AB som utförare inom LOV särskilt boende för
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 105,forts

Dnr SON 13-79

äldre i Sjukvårds- och Omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med
2013-11-01, att uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret
att teckna avtal med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid
avtalsteckningstillfället uppfyller de villkor som stipuleras i samband med
Sjukvårds- och Omsorgskontorets granskningsprocess, att ge förvaltningschef på
Sjukvårds- och Omsorgskontoret rätt att besluta om senare driftstart om
Sjukvårds- och Omsorgskontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att
utföra åtagandet från planerat driftstartsdatum
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-09-05.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Håkan Jonsson (S) föreslår, med instämmande av Catarina Wahlgren (V) att
ärendet i första hand återremitteras till kontoret för att utreda konsekvenserna
utifrån ekonomi, behov och lämplighet att genomföra auktorisation till utförare i
annan kommun. Hänsyn ska också tas till att flera boenden är under uppförande i
kommunen vilket troligtvis innebär att vi kommer få ett överskott på Säboplatser. I andra hand yrkar Håkan Jonsson avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden frågar först om sjukvårds- och omsorgsnämnden ska fatta beslut vid
dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras till sjukvårds- och
omsorgskontoret. Han finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Därefter ställer ordföranden, Håkan Jonsson (S) förslag mot arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden säger ja till arbetsutskottetse förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
Stångberga Omsorg AB
______________________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 106

Dnr SON 13-96

Ansökan om att bli godkänd utförare LOV särskilt boende
Attendo Vårdbo Norrtälje
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

godkänna Attendo som utförare inom LOV särskilt boende för
äldre i Sjukvårds- och Omsorgsnämndens verksamhetsområde
från och med 2013-11-01.

Att

uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret
att teckna avtal med utföraren.

Att

ge förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret rätt att
besluta om senare driftstart om Sjukvårds- och Omsorgskontoret
bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra åtagandet
från planerat driftstartsdatum.

Bakgrund
Attendo inkom 2013-06-09 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom LOV
särskilt boende för äldre i Sjukvårds- och Omsorgsnämndens verksamhetsområde. Ansökan
avser Vårdbo i Norrtälje med sammanlagt 66 lägenheter fördelade på 42 med inriktning på
vård och omsorg samt 24 med inriktning på demens.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att villkorat
godkänna Attendo som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i Sjukvårdsoch Omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med 2013-11-01, att
uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret att teckna avtal
med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid avtalsteckningstillfället uppfyller
de villkor som stipuleras i samband med Sjukvårds- och Omsorgskontorets
granskningsprocess, att ge förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret
rätt att besluta om senare driftstart om Sjukvårds- och Omsorgskontoret bedömer
att utföraren saknar förutsättningar att utföra åtagandet från planerat
driftstartsdatum.
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 106, forts

Dnr SON 13-96

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-09-12
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
Attendo
_____________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 107

Dnr SON 13-123

Ansökan om att bli godkänd utförare av särskilt boende
för äldre i Norrtälje kommun.
Kavat Vård AB
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

villkorat godkänna Kavat Vård AB som utförare inom LOV
särskilt boende för äldre i Sjukvårds- och Omsorgsnämndens
verksamhetsområde från och med 2013-11-01.

Att

uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret
att teckna avtal med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid
avtalsteckningstillfället uppfyller de villkor som stipuleras i
samband med Sjukvårds- och Omsorgskontorets
granskningsprocess.

Att

ge förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret rätt att
besluta om senare driftstart om Sjukvårds- och Omsorgskontoret
bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra åtagandet
från planerat driftstartsdatum

Bakgrund
Kavat Vård AB inkom 2013-07-01 med en ansökan om att bli godkänd som utförare inom
LOV särskilt boende för äldre i Sjukvårds- och Omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Ansökan avser ett nytt boende som ligger ombyggda lokaler centralt i Rimbo. Boendet,
som kommer att kallas Krögaren består av sammanlagt 19 lägenheter fördelade på 10 med
inriktning på vård och omsorg samt 9 med inriktning på demens..
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att villkorat
godkänna Kavat Vård AB som utförare inom LOV särskilt boende för äldre i
Sjukvårds-och Omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med 2013-1101, att uppdra åt förvaltningschef på Sjukvårds- och Omsorgskontoret att teckna
avtal med utföraren, förutsatt att utföraren senast vid avtalsteckningstillfället
uppfyller de villkor som stipuleras i samband med Sjukvårds- och

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 107, forts

Dnr SON 13-123

Omsorgskontorets granskningsprocess, att ge förvaltningschef på Sjukvårds- och
Omsorgskontoret rätt att besluta om senare driftstart om Sjukvårds- och
Omsorgskontoret bedömer att utföraren saknar förutsättningar att utföra
åtagandet från planerat driftstartsdatum.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-09-05
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
Kavat Vård AB
_____________
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 108

Dnr SON 13-109

Ansökan om auktorisation av utförare avser Fotvård "
Ömma Fötter " i Hallstavik
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna företaget Ömma Fötter inom vårdområdet Fotsjukvård

att

uppdra åt förvaltningschef på sjukvårds-och omsorgskontoret att
teckna avtal med företaget Ömma Fötter.

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
I Norrtälje finns för närvarande åtta fotsjukvårdare godkända enligt Vårdval som infördes i
Norrtälje 2010. En av dessa, med verksamhet i Hallstavik, kommer att upphöra med sin
verksamhet inom det närmaste året med anledning av pension.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna företaget
Ömma Fötter inom vårdområdet Fotsjukvård att uppdra åt förvaltningschef på sjukvårdsoch omsorgskontoret att teckna avtal med företaget Ömma Fötter., 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 2013-08-29.
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
Ömma fötter
_________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 109

Dnr SON 13-151

Godkännande av avtal om myndighetsutövning enligt lag
om psykiatrisk tvångsvård
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

godkänna förutsättningarna för avtalstecknande med Stockholms
Läns Landsting Psykiatri Nordväst

Att

uppdra till förvaltningschef att teckna avtal för perioden
2013-01-01 – 2013-12-31

Bakgrund
Ärendet gäller avtal med Stockholms läns landstings psykiatri Nordväst gällande
myndighetsutövning enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Myndighetsutövning kan endast utövas av verksamhet som bedrivs av
myndighet. En privat vårdgivare kan inte fatta beslut enligt LPT och inte heller
kommunala bolag.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna
förutsättningarna för avtalstecknande med Stockholms Läns Landsting Psykiatri Nordväst,
att uppdra till förvaltningschef att teckna avtal för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och
avdelningschef Britt Stålhandske, daterad 2013-09-12.
Protokollet ska skickas till
Cristine Dahlbom Nygren, för handläggning
Ann-Catrin Englund, Vårdbolaget Tiohundra AB
__________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON§ 110

Dnr SON 13-154

Godkännande av avtal om husläkarjourmottagning i
Norrtälje
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje godkänner
förutsättningarna för avtalstecknande med Vårdbolaget
TioHundra AB om husläkarjourmottagning

Att

uppdra till förvaltningschef att teckna avtal för perioden
2013-09-01 – 2014-12-31

Bakgrund
I samband med att jourläkarbilar införts i Norrtälje från 2013-09-01 förändras
uppdraget för tidigare husläkarjour. Curera Sjukvård AB, som har uppdraget om
jourläkarbilar, kommer att utföra samtliga hembesök vilket tidigare ingick i
avtalet med Vårdbolaget TioHundra AB om husläkarjour. Från och
2013-09-01 kommer Vårdbolaget TioHundras AB:s uppdrag att gälla
husläkarjourmottagning och inte hembesök.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje godkänner förutsättningarna för avtalstecknande med
Vårdbolaget TioHundra AB om husläkarjourmottagning, att uppdra till förvaltningschef att
teckna avtal för perioden 2013-09-01 – 2014-12-31.
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och avdelningschef Britt
Stålhandske, daterad 2013-09-10.
Protokollet ska skickas till
Mona Larsson, för handläggning
Vårdbolaget Tiohundra AB
Britt Stålhandske, för kännedom
__________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON§ 111

Dnr SON 13-27

Ändring i förfrågningsunderlag för Vårdval
Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal
hemsjukvård
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

godkänna förslag till begränsning av ersättning för KVÅ
(klassifikation av åtgärdskoder) i förfrågningsunderlag för
Vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal
hemsjukvård

Att

justeringen gäller från 2013-09-30

Bakgrund
I förfrågningsunderlag för Vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom
basal hemsjukvård behöver en begränsning införas för ersättning av KVÅ
(klassifikation av åtgärdskoder) i enlighet med övriga länet. Förändringen
innebär att vårdgivaren kan få ersättning till högst 2 KVÅ-registreringar per
besök förutom vid de fall då tolk används då ersättning för KVÅ-åtgärd kan utgå
även för detta. I nuvarande förfrågningsunderlag finns ingen begränsning för
ersättning.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna förslag till
begränsning av ersättning för KVÅ (klassifikation av åtgärdskoder) i förfrågningsunderlag
för Vårdval Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård,att
justeringen gäller från 2013-09-30
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och avdelningschef Britt
Stålhandske, daterad 2013-09-16.
Protokollet ska skickas till
Mona Larsson, för handläggning
Britt Stålhandske, för kännedom
_____________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 112

Hamnkompaniet
Ärendet utgår.

___________________

Dnr SON 13-
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 113

Dnr SON 13-144 739

Beslut om dagverksamhet för personer med mild
demenssjukdom, Mötesplatsen Synapsen
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

permanenta dagverksamheten Synapsen

Att

biståndsbeslut krävs för deltagande

Att

uppdra åt sjukvårds- och omsorgskontoret att utreda hur verksamheten
skall integreras med ordinarie dagverksamhet för äldre

Bakgrund
Sedan april 2012 bedrivs i Norrtälje dagverksamhet för yngre personer med
demenssjukdom/personer som är i en relativt tidig fas i sin demenssjukdom. I
dagsläget erbjuds 12 platser fördelade på två grupper à sex personer.
Verksamheten omfattar totalt 12 timmar i veckan, fördelade på två tillfällen à sex
timmar i veckan, d.v.s. sex timmar per grupp som leds av två personal per grupp.
Verksamheten bedrivs i projektform, under namnet ”Mötesplatsen Synapsen”
och finansieras fram till 31 december 2013 av Socialstyrelsen med
stimulansmedel för implementering av nationella riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att permanenta dagverksamheten
Synapsen, att biståndsbeslut krävs för deltagande, att uppdra åt sjukvårds- och
omsorgskontoret att utreda hur verksamheten skall integreras med ordinarie
dagverksamhet för äldre

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, och avdelningschef Britt
Stålhandske, daterad 2013-09-06
Protokollet ska skickas till
Britt Stålhandske, för handläggning
____________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-25

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 114

Dnr

Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren informerar:
- Branden på HVB-hem Texte. Vad som har förevarit, hur kontoret har agerat
med anledning av händelsen. Flera utredningar om orsaken mm till branden
kommer att göras. Bland annat kommer Statens Haverikommission att
utredan händelsen..
- Boende på Veras LSS-boende i Rimbo har evakuerats till LSS-boendet på
Sanavägen Hallstavik. Inriktning är att de boende ska kunna flytta tillbaka till
Rimbo.
- Frösunda LSS har fått tillstånd att driva LSS-omsorg i Kanalvillorna i
Älmsta. Det blir alltså ett skifte av utförare, från Tiohundra AB till Frösunda.
- Filialverksamhet. Tiohundra AB har meddelat att de inte kommer att ansöka
om att bedriva Barnmorskeverksamhet i filialer i Rimbo och Hallstavik.
- Kontoret kommer att delta i SKL:s projekt: ”Kvalitetssäkrad välfärd”. Syftet
är att utveckla uppföljningsarbete
- Kontoret planerar att revidera kvalitetsledningssytemet
Fråga: Vad händer med de boende i Översten, vars fastighet kommer att
försäljas?
Svar: Det planeras för en överflyttning till Eneberg äldreboende i början av år
2014.
___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 115

Anmälan av delegationsbeslut
Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten enligt
aktbilagorna nedan

Bilaga 36, 2013
Bilaga 37, 2013
Bilaga 38, 2013
Bilaga 39, 2013
Bilaga 40, 2013
Bilaga 41, 2013

___________________

Bostadsanpassningsbidrag 130624130924
SOL kap 8 § 2 130624-130922
SOL 4 kap. 1 §, 130528-130923
LSS 9 §1-10, 130528- 130923
Riksfärdtjänst, 130528-130923
Beslut förvaltningschef: Dnr 1327 730. Justering i FFU enligt
vårdval Husläkarverksamhet med
läkarinsatser inom basal
hemsjukvård.
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