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Sammanträdesdatum

2015-05-20

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Plats och tid

Kristinagården Hallstavik kl 10.00-11:40

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista

Ersättare

Se närvarolista

övriga närvarande

s 0f|a Klegard Bergstad, nämndsekreterare
Cristine Dahlbom Nygren, sjukvårds- och omsorgsdirektör
Jim Salamon, avdelningschef
Henrik Hagbom, avdelningschef
Tomas Sjöblom, avdelningschef
Britt Stålhandske, avdelningschef

Justerare

Håkan Jonsson

Justeringens plats och tid

Norrtälje 2015-05-25

Underskrifter

§§ 54-62

Paragrafer

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

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Sammanträdesdatum

2015-05-20

Datum då anslaget sätts upp

2015-05.-2T"

Förvaringsplats för protokollet

Sjukvårds- och omsorgskontoret

23

2g
Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Sofia Klegard Bergstad
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L ed am öter - L an d stin get

P arti

N ä rv

Erik Langby (ordf.)

(M)

N

Lars Tunberg

(FP)

N

Anders Olander

(C)

F

Hanna Stymne-Bratt (2 :e vice
ordf)
Thore Nyman

(S)

F

(S)

F

Bengt Annebäck

(MP)

N

Håkan Jonsson (l:e vice ordf)

(S)

N

Kerstin Bergström

(S)

F

Jane Trepp

(C)

N

Britt-Inger Kjellberg

(M)

N

Kim Lutzen

(M)

F

Conny Andersson

(S)

N tj

Maud Johansson

(C)

F

Maria Eriksson

(MP)

F

Lotta Lindblad Söderman

(M)

N tj

Äsa Wennerfors

(FP)

F

Lars Björndahl

(M)

N tj

Tjänstgör för Anders Olander

Olov Holst

(M)

N tj

Tjänstgör för Thore Nyman

Eva von Wowern

(KD)

N

Leif Pettersson

(S)

F

Vakant

(S)

F

Catarina Wahlgren

(V)

N tj

A

NEJ

AVS

E rsättare

Lars Björndahl, Olov Holst, Eva von
Wovern
Eva von Wovern, Lars Björndahl,
Olov Holst
Lars Björndahl, Olov Holst, Eva von
Wovern
Leif Pettersson, Vakant, Catarina
Wahlgren
Leif Pettersson, Vakant, Catarina
Wahlgren
Leif Pettersson, Vakant, Catarina
Wahlgren

L ed am öter - k om m u n en

Conny Andersson, Maria
Eriksson,Maud Johansson
Conny Andersson, Maria
Eriksson,Maud Johansson
Maud Johansson, Conny Andersson,
Maria Eriksson
Lotta Lindblad Söderman, Äsa
Wennerfors
Lotta Lindblad Söderman, Äsa
Wennerfors

E rsättare - k o m m u n en

Tjänstgör för Kerstin Bergström

Tjänstgör för Kim Lutzen

E rsättare - L a n d stin get

Justerandes sign

Tjänstgör för Hanna Stymne Bratt

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-20

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Ärendelista
§54

Dnr 7001

Val av justerare samt tid och plats för justering...................................
§ 55

Dnr 7003

Meddelanden allmänna.........................................................................
§56

Dnr 2015-000057 731

Individrapportering av icke verkställda LSS beslut per den 31 mars
2 0 1 5 .......................................................................................................
§ 57

Dnr 2015-000058 739

Individrapportering av icke verkställda SoL beslut per den 31 mars
2 0 15 .......................................................................................................
§58

Dnr 2015-000064 042

Delårsrapport 1, 2015 SOK...................................................................
§ 59

Dnr 9250

Förslag till Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fatta
principbeslut om att nämndens verksamhet permanentas från och
med 2016................................................................................................
§ 60

Dnr 7004

Kontoret informerar................................................................................
§ 61

Dnr 9249

§ 62

Dnr 7005

Delegationsärende.................................................................................
Anmälan av delegationsbeslut..............................................................

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
fT

r

y ^ y ''
n

3(12)

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-20
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

§ 54

Dnr 7001

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
H åkan Jonsson (S) utses att tillsam m ans m ed
ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes sign
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Dnr 7003

§55

Meddelanden allmänna

Beslut
Sjukvårds- och om sorgsnäm nden lägger följande m eddelanden till
handlingarna.

®
•
•
•
»
•

Jusierandes sign

Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 1424-15
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom mål nr 577-15
Kammarrätten i Stockholm beslut mål nr 1650-15
PRO, Seniorerna med flera pensionärsorganisationer Kvalitetsrevision i den
kommunala äldreomsorgen
Patientnämndens förvaltning, Statistikrapport kommunal vård
Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2015-03-30 § 62

Utdragsbestyrkande
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§56

Dnr 2015-000057 731

Individrapportering av icke verkställda LSS beslut per
den 31 mars 2015
Beslut
Sjukvårds- och om sorgsnäm nden
1. godkänner rapporten om beslut som inte verkställts per den 31
m ars 2015.
2. överläm nar rapporten till Inspektionen för vård och om sorg
(IVO), revisorerna och kom m unfullm äktige.

Sammanfattning av ärendet
A v LSS § 29 f fram går att gynnande beslut som inte har verkställts
inom 3 m ånader från beslutsdatum ska rapporteras till IVO till dess
att de verkställs.
Den rapportering av icke verkställda beslut enligt§ 9 LSS per den
3im ars20 i5 som tillsänds IVO, om fattar tio gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader.
Antal gynnande beslut om insats enligt§ 9 LSS som tillsänds IVO för
kvartal 1 år 2015 är färre än antal gynnande beslut som tillsändes IVO
för föregående kvartal.
Bostad m ed särskild service 9:9
Daglig verksam het 9 : 1 0
Bostad m särskild service för barn o ungdom 9:8

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-08

Beslutet ska skickas till
Inspektionen för vård och om sorg (IVO)
Revisorerna
Kom m unfullm äktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000058 739

§57

Individrapportering av icke verkställda SoL beslut per
den 31 mars 2015
Beslut
Sjukvårds- och om sorgsnäm nden
1. godkänner rapporten om beslut som inte verkställts per den 31
mars 2015.
2. överläm nar rapporten till Inspektionen för vård och om sorg
(IVO), revisorerna och kom m unfullm äktige.

Sammanfattning av ärendet
A v 16 kap § 6 f SoL fram går att gynnande beslut som inte har
verkställts inom 3 m ånader från beslutsdatum ska rapporteras till
IVO till dess att de verkställts. Den rapportering av icke verkställda
b e s lu t, som skickas till IVO per den 31 mars 2015, om fattar tre
gynnande beslut enligt 4 kap.I § SoL, som inte verkställts inom 3
m ånader från beslutsdatum . Rapporteringen till IVO för kvartal 1 år
2015 om fattar färre beslut en för föregående kvartal.
A v dessa gynnande beslut avser
Särskilt boende 5 kap. 5 §

2 personer

Dagverksam het 4 kap. i§

l person

Beslutsunderlag
® Tjänsteutlåtande daterat 2015-04-08

Beslutet ska skickas till
Inspektionen för vård och om sorg (IVO)
Revisorerna
Kom m unfullm äktige

Utdragsbestyrkande
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§58

Dnr 201 5 -0 0 0 0 6 4 042

Delårsrapport 1, 2015
Beslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar att
1

godkänna delårsrapport l, 2015,

2

överläm na delårsrapporten till Landstingsfullm äktige och
Kom m unfullm äktige

3

revidera m ålen i nu gällande verksam hetsplan i enlighet med
tabell 1.

4

av de extra landstingsm edel som tilldelats näm nden 2015 för
som atisk specialistvård kom pensera Tiohundra AB med 2,0
m iljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande styrprocess ska delårsrapport 1 delges
Kom m unfullm äktige. M otsvarande rapport översänds till
Landstingsfullm äktige, via landstingsstyrelsens förvaltning.
Sam verkansavtalet om Tiohundraprojektet m ellan Stockholm s läns
landsting och N orrtälje kom m un löper till och m ed 2015-12-31.
Näm nden har tidigare föreslagit Landstingsfullm äktige att fatta ett
principbeslut om en perm anentning från och m ed 2016 och föreslår
nu Kom m unfullm äktige detsamma. För hela 2015 prognostiseras ett
ekonom iskt nollresultat för Sjukvårds- och om sorgsnäm nden i
Norrtälje, både för den kom m unalt finansierade och den
landstingsfinansierade verksam heten.

Beslutsunderlag
*

Tjänst entlåtande daterat 2015-05-06__________ _________

Beslutet ska skickas till
Landstingsfullmäktige
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 7004

§59

Förslag till Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att fatta principbeslut om att
nämndens verksamhet permanentas från och med
2016.

Beslut
Sjukvårds och om sorgsnäm nden föreslår Kom m unstyrelsen att
föreslå Kom m unfullm äktige att fatta principbeslut om att näm ndens
verksam het perm anentas från och m ed 2016.

Sammanfattning av ärendet
Beslutet ingick tidigare i ärendet om Delårsrapporten. Nämnden beslutade att
beslutet ska behandlas i ett eget ärende till Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§60

Kontoret informerar
Sjukvårds och om sorgsdirektör Cristine Dahlbom N ygren inform erar:
Revisorernas rapport avseende Sjukvårds- och om sorgsnäm nden och
Tiohundraprojektet har köm m it, bedöm ningen är att näm ndens
verksam het sköts på ett ändam ålsenligt och från ekonom isk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att näm nden beviljas
ansvarsfrihet.

En reform av sjukhusersättningar kom m er att ske, sjukhusavtalen
byter nam n till om ställningsavtal under om ställningsperioden 20162019.

Ett nytt flexibelt avtal m ellan näm nden och Tiohundra AB har tagits
fram för att hantera de geriatriska och m edicinska platserna på
sjukhuset.

Britt Stålhandske, avdelningschef beställaravdelningen, inform erar
om att ett nytt psykiatriavtal som kontoret arbetat fram i sam råd m ed
Tiohundra AB, ärendet kom m er att överläm nas för beslut till
näm nden i ju n i m ånad.

Redovisning av finansiering och syfte m ed kontorets resa till Berlin 67 novem ber 2014.

M ed anledning av Britt Stålhandskes inform ation om det nya
psykiatriavtalet efterfrågar Lotta Lindblad Söderm an (M) en
redovisning av var m an hittar den psykiatriska vården, näm nden
ställer sig bakom hennes begäran. Britt Stålhandske återkom m er i
frågan vid senare tillfälle.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 9249

§61

Delegationsärende
Beslut
Sjukvårds- och om sorgsnäm nden delegerar till Sjukvårds- och
omsorgsdirelctören att underteckna tilläggsavtal för
akutsom atiska avtalet och geriatriska avtalet om en flexibel
m odell för gem ensam m a vårdvolym er för 2015.

Sammanfattning av ärendet
Kontoret inform erade under ärendet ”Kontoret inform erar” om att
tilläggsavtal skulle träffas. På yrkande av vice ordförande Håkan
Jonsson (S) beslöt näm nden att behandla frågan om delegation av
beslutanderätten utan föregående beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr 7005

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Sjukvårds- och om sorgsnäm nden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten enligt aktbilagor nedan:

Bilaga 28, 2015

SOL 4 kap. 1 §, 2015-04-28 - 2015-05-18

Bilaga 29, 2015

LSS 9 §1-10, 2015-04-28 - 2015-05-18

Bilaga 30, 2015

Riksfärdtjänst, 2015-04-28 - 2015-05-18

Bilaga 31, 2015

A vgifter enligt Sol 8 kap 2§, 201504-28 - 2015-05-18

Bilaga 32, 2015

Avskrivning av fordran där m edel
saknas 2015-05-19

y-
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