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Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg 2017-05-10
Närvarolista/Omröstningsbilaga Justerare: Hanna Stymne Bratt ______
Parti Närv JA NEJ AVS
Ersättare
Ledamöter - Landstinget
Martina Mossberg
ordförande

(M)

N

Lars Tunberg

(L)

N

Anders Olander

(C)

N

Lilja Johansson Lindfors

(S)

N

Thore Nyman

(S)

N

Bengt Annebäck

(MP)

N

Hanna Stymne-Bratt (i:e vice
ordf))

(S)

N

Kerstin Bergström

(S)

F

Jane Trepp

(C)

N

Ingrid Landin

(MP)

N

Britt-Inger Kjellberg

(M)

N

Lotta Lindblad Söderman

(M)

N

Conny Andersson

(S)

Ntj

Carina Jansson

(C)

N

Catharina Erdtman

(S)

N

Ingmar Wallén

(M)

N

Ethel Söderman Sandin

(S)

N

Hans Andersson

(L)

N

Christian Söderman

(M)

N

Olov Holst

(M)

N

Margaretha Åkerberg

(KD)

N

Sven Inge Nylund

(S)

F

Olle Jansson

(S)

N

Catarina Wahlgren

(V)

N

Ledamöter - kommunen

Conny Andersson ersätter

Ersättare - kommunen
Ersätter Kerstin Bergström

Ersättare - Landstinget

N= Närvarande, F=Frånvarande, Ntj = Närvarande tjänstgör Reviderad 2017-03-08
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§39

Dnr 3

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut

Direktionen utser Hanna Stymne Bratt (S) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
Justeringen sker i Norrtälje inom 7 dagar från dagens möte.
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§40

Dnr 783

Förbundsdirektören informerar
Ekonomi i balans på kort och lång sikt har varit i fokus för vårt arbete.
De processer som pågår just nu präglas förstås mycket av en intensiv höst,
inte minst budgetarbetet pågår för fullt med dialoger med medlemmarna
samt att slipa volymprognoser och kostnadsberäkningar.
På kort sikt märks förstås just nu arbetet med kundvalet och
tillämpningsanvisningarna. Det har förts en kanske kolorerad diskussion i
media men egentligen är det inte fullt så dramatiskt. Vi har infört de
beslutade tillämpningsanvisningarna samt skärpt granskningen.
Med en etablerad styrfunktion för ekonomin har vi kunnat ökat fokus på de
åtgärder direktionen beslutade om i februari med anledning av revisorernas
rapport från december.
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Dnr 2017-000151 009

Meddelande KSON 170615
Beslut

1. Direktionen lägger följande meddelanden till handlingarna:

•

Dom Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr: 786-17, 2761-16
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§42

Dnr 2017-000051 042

Månadsrapport Maj 2017
Beslut

1. Direktionen godkänner månadsrapport maj 2017 och överlämnar denna till
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.

Sammanfattning av ärendet

Den sammantagna prognosen i månadsrapport maj är att Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) uppnår för hela budgeten målet om
god ekonomisk hushållning under 2017. Om bedömningen däremot görs på
kommunal- respektive landstingsfinansierad verksamhet uppnås inte målet vad
gäller den landstingsfinansierade delen.
Inom hälso- och sjukvården finns ett budgeterat underskott för 2017 som
förväntas balanseras under 2018. Sammantaget prognostiseras ett underskott
inom hälso- och sjukvården om cirka 31,2 miljoner kronor (budget är ett
underskott om 23,2 miljoner kr).
Inom den kommunala omsorgen finns i budget för 2017 icke specificerade
besparingar om cirka 11,7 miljoner kronor. För närvarande finns åtgärdsförslag
som bedöms innebära besparingar motsvarande 7 mnkr under 2017.
TioHundra AB prognostiserar ett underskott om 8,6 miljoner kronor
för 2017, relaterade till ökade pensionskostnader på grund av sänkt
diskonteiingsränta. Underskottet väntas i likhet med tidigare år
täckas av ett villkorat aktieägartillskott finansierat av
forbundsmedlemmarna.
Beslutsunderlag

•

Tjänst eutlåtande daterat 2017-06-12

Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting
Norrtälje kommun
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§43

Dnr 2017-000168 042

Förslag till resultatförbättrande åtgärder.
Beslut

1. Direktionen godkänner förslaget till resultatförbättrande åtgärder.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma vid vaije direktion med
uppföljning och analys av föreslagna åtgärder.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma vid vaije direktion med
förslag på fler åtgärder för en budget i balans.

Sam manfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje prognostiserar ett
underskott för verksamhetsåret 2017 om motsvarande 43,4 miljoner kronor
vilket är en avvikelse från budget om 20,2 miljoner kr. Det föreslagna
åtgärdspaketet bedöms tillräckligt för att uppnå god ekonomisk hushållning
inom den kommunalt finansierade verksamheten. Inom den
landstingsfmansierade är det mycket svårt att finna insatser som ger effekt
redan under innevarande år. Ett eventuellt underskott jämfört med budget
behöver därför balanseras mot besparingar de kommande åren i enlighet med
balanskravet i kommunallagen. Förvaltningen kommer därför återkomma
med fler åtgärder i samband med höstens budgetärende.

Yrkande

Ordförande Martina Mossberg (M) yrkar, utöver förvaltningens förslag till
beslut, att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma vid varje direktion med
uppföljning och analys av föreslagna åtgärder samt att återkomma vid vaije
direktion med förslag på fler åtgärder för en budget i balans.

Beslutsgång

Direktionen beslutar i enlighet med yrkandet.
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12

Beslutet ska skickas till

Norrtälje Kom m un
Stockholm s läns landsting
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§44

Dnr 2017-000091 739

Avtalsuppföljning 2016
Beslut

1. Direktionen lägger redovisning av Avtalsuppföljning 2016 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Avtalsuppföljning har gjorts för att säkerställa att de vård- och
omsorgstjänster som utförs av leverantörer efter konkurrensutsättning
överensstämmer med det som kravställts, beställts och betalats for.
Enligt förvaltningens rutin for avtalsuppföljning ska samtliga avtal följas upp
en gång per år enligt en fastställd uppföljningsmodell. Avtalen är
kategoriserade och prioriterade utifrån den modell som beskrivs i
Konkurrensverkets vägledning; Avtalsuppföljning av vård och omsorg.
I enlighet med gällande rutin för avtalsuppföljning har uppföljning
genomförts av samtliga avtal. Sammantaget bedöms verksamheterna ha
levererat enligt avtal.

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tj änsteutlåtande daterat 2017-05-23
Bilaga 1 - Avtalsuppföljning - Område 1 Bilaga 2 - Avtalsuppföljning - Område 2 Bilaga 3 - Avtalsuppföljning - Område 3 Bilaga 4 - Avtalsuppföljning - Område 4 -

Beslutet ska skickas till

H andläggare
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Primärvård
Specialiserad vård
Ordinärt boende
Särskilda boendeformer
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Dnr 2017-000025 770

§45

Revidering av förfrågningsunderlag
Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal
hemsjukvård
Beslut

1. Direktionen godkänner förvaltningens förslag till
förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med läkarinsatser inom
basal hemsjukvård med förändrad ersättningsmodell att gälla från
2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Reviderat förfrågningsunderlag för Vårdval Husläkarverksamhet och en
förändrad ersättningsmodell har sin utgångspunkt i de anpassningar som
behöver göras av verksamheten i förhållande till Framtidsplanen för länet i
stort. Huvudsyftet med den förändrade modellen är att stimulera till nya
arbetssätt och förbättrat omhändertagande av kroniskt sjuka och vårdtunga
patienter.
I den nya ersättningsmodellen omfördelas ersättningen från den
prestationsrelaterade delen till listningsersättningen. Förhållandet mellan
dessa delar kommer under 2017 att vara cirka 40 procent
prestationsrelaterad ersättning och cirka 60 procent listningsersättning.
Sammantaget har förändringarna resulterat i resursöverföring till
husläkarmottagningar med en högre andel vårdkrävande patienter.
För att kompensera för Norrtäljes förutsättningar föreslås följande
förändringar jämfört med Stockholms nuvarande ersättningsmodell:
-

Ersättning 530 kr/besök för ”Konferens om patient” istället för 0 kr
Psykosociala besök, höjt ersättningstak till 0,40 besök per listad och
år (istället för 0,30 i Stockholm)
Rådgivare och kvalificerat rådgivarande samtal SSK, höjt
ersättningstak till 30% av totalt antal SSK-besök under året (istället
för 20% i Stockholm)

Beslutsunderlag

o

Justerandes sign
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Förfrågningsunderlag Vårdval Norrtälje Husläkarverksamhet med
läkarinsatser inom basal hemsjukvård.
® CNI och ACG Norrtälje
Beslutet ska skickas till

H andläggare
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§46

Dnr 2017-000018 771

Ny sjukskrivnings- och rehabiliteringsmodell för
Norrtälje
Beslut

1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ska införa en ny
modell för sjukskrivning och rehabilitering i Norrtälje i enlighet med
överenskommelsen ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2017-2018” . Den nya modellen och funktionen
rehabiliteringskoordfnator införs fr.o.m. 1 januari 2018 och finansieras
via statliga stimulansmedel.
2. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ska, i samråd
med primärvårdens vårdgivare, säkra patientgruppens tillgång till vård
genom en kartläggning av vårdutbudet.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att efter kartläggningen av vårdutbudet
återkomma med förslag till åtgärder för den gruppen av patienter som
inte kan tillförsäkras vård inom primärvårdens ordinarie verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Utformningen av den nya modellen har skett i dialog med vårdgivaren.
Kartläggningen av vårdutbudet samt införandet av den nya modellen sker i
samråd med primärvårdens vårdgivare. Direktionen förslås besluta om
införande av en ny modell för sjukskrivning och rehabilitering i Norrtälje
samt att funktionen rehabiliteringskoordinator inrättas. Modellen kan
finansieras via statliga stimulansmedel.
Yrkande

Hanna Stymne Bratt (S) yrkar, utöver förvaltningens förslag till beslut, att
förvaltningen ges i uppdrag att efter kartläggningen av vårdutbudet
återkomma med förslag till åtgärder för den gruppen av patienter som inte
kan tillförsäkras vård inom primärvårdens ordinarie verksamhet.

Beslutsgång

Direktionen beslutar i enlighet med yrkandet.
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Beslutsunderlag

•
•
•
o
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12
Bilaga 1. Utredning ny sjukskrivnings- och rehabiliteringsmodell
Bilaga 2. En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2017-2018
Bilaga 3. TH A B's eget material om StressRehab
Bilaga 4. THAB 's egen utvärdering och statistik (3 mån) av
StressRehab 2017

Beslutet ska skickas till

Handläggare
Beställarchef
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§47

Dnr 2017-000090 739

Ansökan om att bli godkänd som utförare i kundval
enligt LOV
Beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna Väddö Vård AB, som utförare
inom LOV Kundval, Zon 1 Hallstavik/Väddö.
2. Direktionen delegerar till förbundsdirektören att teckna avtal med
utföraren.

Sam manfattning av ärendet

Väddö Vård AB inkom 2017-03-24 med en ansökan om att bli godkänd som
utförare inom LOV Kundval, - hemtjänst, basal hemsjukvård och
hemrehabilitering. Ansökan avser geografiska området Zon 1,
Hallstavik/Väddö, innehåller ingen begäran om kapacitetstak och önskar
ingå i turordningslistan för ickevals- alternativ. Planerad driftstart är
september 2017. Ansökan är mottagen och har granskats enligt
förvaltningens gällande rutiner. Förvaltningen bedömer att Väddö Vård AB
uppfyller samtliga krav i förffågningsunderlag och avtalsvillkor.
Beslutsunderlag

® Tj änsteutlåtande daterat 2017-06-01
•

Bilaga 1. Ansökan med tillhörande dokument

Beslutet ska skickas till

Handläggare
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Dnr 2017-000077 739

§48

Ansökan om att bli godkänd utförare av särskilt boende
för äldre i Norrtälje kommun "Wallinska"
Beslut

1. Direktionen beslutar att villkorat godkänna Kavat Vård AB, som
utförare inom LOV särskilt boende for äldre.
2. Direktionen delegerar till förbundsdirektören att teckna avtal med
utföraren, förutsatt att utföraren senast vid driftstart uppfyller de villkor
som föreskrivits i samband med förvaltningens granskningsprocess

Sam manfattning av ärendet

Kavat Vård AB inkom 2017-03-21 med en ansökan om att bli godkänd
som utförare inom LOV särskilt boende for äldre. Ansökan avser ett
nybyggt boende centralt i Norrtälje bestående av 38 lägenheter fördelade
på fyra enheter. Planerad driftstart är oktober 2017. Ansökan har granskats
enligt förvaltningens rutiner. Förvaltningen bedömer att Kavat Vård AB
kommer att kunna uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlag och
avtalsvillkor.
Direktionen föreslås därmed att godkänna Kavat Vård AB som
utförare inom LOV särskilt boende för äldre med villkor att
bolaget inkommer med kompletterande uppgifter avseende vem
som ska ha Hälso- och sjukvårdsansvaret utifrån 29 § Hälso- och
sjukvårdslagen samt kopia på ansvarsförsäkring.
Beslutsunderlag

® Tj änsteutlåtande daterat 2017-06-01
© Bilaga 1. Ansökan med tillhörande dokument

Beslutet ska skickas till

Handläggare
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§49

Dnr 2017-000131 739

Informationsärende - Uppföljning/utvärdering av
Kundvalet
Beslut

1. Direktionen godkänner informationen om direktupphandling av extern
utredare för utvärdering av Kundvalet i Norrtälje - hemtjänst, basal
hemsjukvård och hemrehabilitering.

Sam manfattning av ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att utvärdera kundvalet inom hemtjänst och
hemsjukvård för att se över effekterna på kostnadsutveckling och kvalité.
För utvärderingen har en extern utredare upphandlats, senaste dag att lämna
offert var 2017-06-06.
I utredningsuppdraget ingår att samråda med tjänstemän, kundvalsutförare
och kunder. Stor vikt läggs vid att presentera en, utifrån kundperspektivet,
bra modell för att intervjua och mäta kundens upplevelse.
Utredningen inklusive rapport ska vara avslutad senast 2017-11-15 och
återrapporteras till direktionen senast på sammanträdet i december 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-01

•

Direktupphandling av extern utredare för utvärderingen av Kundvalet i
Norrtälje - hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering.

Beslutet ska skickas till
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§50

Dnr 2017-000126 106

Remiss. Om förenklat beslutsfattande och särskilda
boendeformer för äldre.
Beslut

1. Direktionen antar yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till
Socialdepartementet

Sammanfattning av ärendet

Promemorian ”Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer for
äldre” utarbetad inom Socialdepartementet föreslår att nya bestämmelser
införs i socialtjänstlagen (2001:453) avseende särskilda boendeformer för
äldre samt förenklat beslutsförfarande för viss biståndsbedömning.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-01

s
•

Yttrande daterat 2017-05-31
Ds 2017:12

Beslutet ska skickas till

Socialdepartementet
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Dnr 2017-000166 023

§51

Begäran om entledigande från uppdraget som
personuppgiftsombud
Beslut

1. Direktionen entledigar Sofia Klegard Bergstad från uppdraget som
personuppgiftsombud.
2. Direktionen utser Juan Colarte till personuppgiftsombud.

Sammanfattning av ärendet

Sofia Klegard Bergstad har, med anledning av att hon avslutar sin
anställning i Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, begärt
att bli entledigad från uppdraget som personuppgiftsombud. Juan Colarte
övertar rollen som direktionssekreterare varför det är lämpligt att han även
övertar uppdraget som personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-01

Beslutet ska skickas till
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§ 52

Dnr 2017-000152 001

Firmatecknare för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
Beslut

1. Direktionen bemyndigar ordförande Martina Mossberg (M), eller
vid dennes frånvaro vice förbundsordförande Hanna StymneBratt (S), att i förening med förbundsdirektör Christian Forster,
eller vi dennes frånvaro avdelningschef Pär Dahlqvist, att teckna
firma för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Sam manfattning av ärendet

Nuvarande ersättare för förbundsdirektören att teckna förbundets
firma är avdelningschef Henrik Hagblom. Chefscontroller Pär
Dahlqvist föreslås bemyndigas vara i stället för Hagblom.

Beslutsunderlag

•

Tj änsteutlåtande daterat 2017-05-08

Beslutet ska skickas till
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§53

Dnr 2017-000175 739

Anmälan till IVO, begäran om yttrande. 19396/2017
Beslut

1. Direktionen antar förbundsdirektörens förslag till yttrande som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt att kommunalförbundet
inkommer med yttrande senast 2017-07-10 över de uppgifter som framförts i
klagomål som inkommit till IVO, särskilt vad gäller dokumentation enligt
Socialtjänstlagen (11 kap. 5 §).

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-08

•

Begäran om yttrande, Inspektionen för vård och omsorg, 2017-05-23
(Dnr: 8.5-19396/2017-2)

•

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg över anmälan avseende
dokumentation upprättad av hemtjänstföretag, KSON 2017-06-08 (2
bilagor).

Beslutet ska skickas till

Inspektionen för Vård och Omsorg
Norrtälje kommun
Kundvalsutförare i Norrtälje
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§54

Dnr 784

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbesluten enligt nedan:

Beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 2017-05-09—2017-06-13
Beslut enligt LSS 9§ pl-10, 2017-05-09— 2017-06-13
Beslut enligt lag om riksfärdtjänst, 2017-05-09-2017-06-13
Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag 2017-05-09— 2017-06-13
Beslut enligt 8 kap 2 § Socialtjänstlagen 2017-05-09— 2017-06-13
Ansökan om jämkning 2017-04-21—2017-06-14
Avskrivning av skuld 2017-06-12
Delegationsbeslut i diabas 2017-05-10—2017-06-14
Anställningsbeslut

JliSterandPR sinn

20170401-20170431
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Kommunalförbundet Sjukvård ocb omsorg i Norrtälje

Norrtäljesalen, torsdagen den 15 juni 2017 kl 11.39-11.40

Plats och tid
Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista
Ersättare

Se närvarolista
övriga närvarande

Christian Foster, förbundsdirektör
Åsa Danielsson, avdelningschef
Sofia Klegard-Bergstad, sekreterare
Henrik Hagblom, avdelningschef
Åke Strandberg, avdelningschef
Pär Dahlqvist, controller
Juan Colarte, sekreterare
Jennifer Skiöld, informatör
Catharina Johnsson, avdelningschef
Viveka Söderbärg Åhs, handläggare
Margaretha Oswald, handläggare
Mona Larsson, handläggare
Marie-Louise, handläggare
Irene Lindström, handläggare
Irene Johansson, handläggare
Maria Sedell, handläggare
Peter Graaf, Tiohundra AB
Eva Lagerstedt, Tiohundra AB
Hanna Stymne Bratt

Justerare
Justeringens plats och tid

Norrtälje,

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande
Martina Mossberg

Justerare

Hanna Stymne Bratt

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

Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet

/T -O é v Z f

Datum då anslaget tas ned

omsorg i Norrtälje

Underskrift
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Direktionen for Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg 2017-05-10
Närvarolista/Omröstningsbilaga Justerare: Hanna Stymne Bratt _______
Parti Närv JA NEJ AVS
Ersättare
Ledamöter - Landstinget
Martina Mossberg
ordförande
Lars Tunberg

(M)

N

(L)

N

Anders Olander

(C)

N

Lilja Johansson Lindfors

(S)

N

Thore Nyman

(S)

N

Bengt Annebäck

(MP)

N

Hanna Stymne-Bratt (i:e vice
ordf))

(S)

N

Kerstin Bergström

(S)

F

Jane Trepp

(C)

N

Ingrid Landin

(MP)

N

Britt-Inger Kjellberg

(M)

N

Lotta Lindblad Söderman

(M)

N

Conny Andersson

(S)

Ntj

Carina Jansson

(C)

N

Catharina Erdtman

(S)

N

Ingmar Wallén

(M)

N

Ethel Söderman Sandin

(S)

N

Hans Andersson

(L)

N

Christian Söderman

(M)

N

Olov Holst

(M)

N

Margaretha Åkerberg

(KD)

N

Sven Inge Nylund

(S)

F

Olle Jansson

(S)

N

Catarina Wahlgren

(V)

N

Ledamöter - kommunen

Conny Andersson ersätter

Ersättare - kommunen
Ersätter Kerstin Bergström

Ersättare — Landstinget

N= Närvarande, F=Frånvarande, Ntj = Närvarande tjänstgör Reviderad 2017-03-08
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§ 55

Dnr 1278

Ändring av mötesdatum
Beslut

Direktionen beslutar att nästa direktionsmöte hålls 2017-09-08 samt att
mötet 2017-09-06 utgår.

Beslutande sammanträde
Yrkanden

Martina Mossberg (M) yrkar att mötet 2017-09-06 ställs in och att
direktionens nästa möte hålls 2017-09-08.
Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt yrkandet.
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