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§ 73

Dnr 3

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje utser Hanna
Stymne Bratt (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§74

Dnr 2016-000147 042

Tertialrapport Jan-April 2016, TioHundra AB
Beslut

l. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje tackar
för informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Sam m anfattning av ärendet

TioHundra AB:s resultat för januari-april uppgick till -12,8 mnkr,
vilket är i nivå med vad som budgeterats. För helåret prognosticeras
ett underskott om -55,2 mkr. Av detta utgör ökade pensionskostnader
-63,3 mnkr, med anledning av den sänkta diskonteringsräntan 2016.
Resterande prognosavvikelse om +8,1 mkr utgörs av
Förbundsdirektionens retroaktiva ersättning för 2015 som bolaget har
att redovisa som överskott för år 2016. Bolaget väntas erhålla
aktieägartillskottmed anledning av de ökade pensionskostnaderna
(63,3 mkr). Sammantaget innebär detta en operativ resultatprognos
om 0,0 mnkr för 2016.

Beslutsunderlag

•

Tertialrapport april 2016, TioHundra AB (Dnr: X C 16030217)

Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting
Norrtälje kommun
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§75

Dnr 2016-000032 042

Underlag till verksamhetsplan 2017-2019,
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Beslut

1. Förbundsdirektionen antar underlag till verksamhetsplan
2017-2019 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Sjukvård och omsorgskontoret får i uppdrag att utreda
nuvarande tillämpningsanvisningar samt ersättningssystem
inom Kundvalet. Med syfte att hitta en modell som innebär en
hållbar utveckling och en trygg välfärd i framkant.
3. Med hänsyn till de framtida behoven av särskilda boenden ger
vi förvaltningen i uppdrag att se över hur vi ska tillgodose
behoven långsiktigt med särskilda beaktanden av effektivt
resursutnyttjande och god kvalitet.
4. Förbundsdirektionen ger kontoret i uppdrag arbeta fram ett
mål som speglar utveckling av vårdkedjorna - samt att under
punkten god ekonomisk hushållning flytta målen "Rätt insats
i rätt tid inom hemtjänst" och "Genomsnittlig väntetid
neuropsykiatriska utredningar, alla åldrar" till annat
övergripande målområde. Samt att ta fram ett målvärde
avseende kostnadsökningar.
5. Förbundsdirektionen uppdrar åt kontoret att byta ut stycke 2
sidan 10 i Verksamhetsplanen till att ha följande lydelse:
”Grunden i kommunalförbundets verksamhet är att verka för
sammanhållna vårdkedjor för att den enskilde ska erhålla
effektiv och god vård och omsorg där den enskilde genom
valfrihetssystem kan påverka val av utförare.”
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Sam m anfattning av ärendet

Kommunalförbundet har i sitt underlag till verksamhetsplan
definierat verksamhetsmål och resultatmått som tar sin utgångspunkt
i kommunfullmäktiges övergripande mål. Verksamhetsmålen som
föreslås i Kommunalförbundets verksamhetsplan utgår
från kommunfullmäktiges övergripande mål:
• Hållbar tillväxt och utveckling
• Barn och ungas framtid
• Trygg välfärd i framkant
Uppräkningen av de ekonomiska ramarna för Kommunalförbundet i
”Planeringsförutsättningar 2017-2019” innebär krav på
effektiviseringar. Av planeringsförutsättningarna framgår även att det
finns effektiviseringskrav på nämnderna och kommunalförbundet.
Beslutsunderlag

•

Kommunalförbundets verksamhetsplan 2017-2019

Beslutande samm anträde

Mötet ajourneras 11.55 återupptas 11.07 .
Mötet ajourneras 12.30 återupptas 13.05
Mötet ajourneras 13.10 återupptas 13.20

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign
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§76

Dnr 2016-000152 042

Ekonomisk rapport för Maj 2016
Beslut

l. Förbundsdirektionen godkänner månadsrapport per maj 2016
och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Förbundsdirektionen godkänner månadsrapport per maj 2016
och överlämnar den till landstingsfullmäktige.
3. Förbundsdirektionen ger kontoret i uppdrag att återkomma med
en åtgärdsplan med anledning av det underskott som
rapporterats.

Sam manfattning av ärendet

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje redovisar ett
underskott per maj om totalt ca -9,0 mnkr. Helårsprognosen pekar
mot ett underskott om ca -46,2 mnkr. Inom de kommunala
verksamheterna är underskottet främst hänförligt till ökade volymer
inom hemtjänst. Vad gäller de landstingsfinansierade verksamheterna
är underskottet hänförligt till högre volymer än budgeterat inom
avancerad sjukvård i hemmet, ökade kostnader för läkemedelsförmån
samt högre kostnader inom somatisk specialistvård i förhållande till
budget.

Beslutsunderlag

•

Ekonomirapport per maj 2016.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL
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Dnr 2016-000149

§77

Information: Volymer inom kundvalet
Beslut

l. Direktionen tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna

Sam manfattning av ärendet

Jim Salamon avdelningschef biståndsavdelningen redogör för
kundvalets volymer och hur det påverkat den ekonomiska rapporten.

Jusl

Utdragsbestyrkande
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§78

Dnr 2016-000148

Information Öppna jämförelser 2015 - Vård och omsorg
om äldre.

Beslut

l. Direktionen tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna.

Sam manfattning av ärendet

Viveka Söderbärg Åhs, handläggare redogör för den senaste
rapporten.
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§79

Dnr 2016-000073 049

Principer för återbetalning av aktieägartillskott
Beslut

l. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje fastställer
principer för återbetalning av aktieägartillskott enligt bilaga.
Reservationer och protokollsanteckningar
Sam m anfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ägare av
TioHundra AB. För att bibehålla bolagets aktiekapital har Förbundet
hitintills tillfört bolaget villkorade aktieägartillskott till ett värde om
93 miljoner kronor, finansierade av de båda huvudmännen
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. När bolaget
återställer aktiekapital ska bolaget återbetala dessa tillskott till
Förbundet, som i sin tur ska återbetala tillskotten till respektive
huvudman enligt fastställd fördelning.

Beslutsunderlag

•

Fördelningsprinciper för bidrag till Kommunalförbundet
sjukvård och omsorg i Norrtälje och för aktieägartillskott till

Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsens förvaltning
Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret
TioHundra AB

Justerandes sign
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§80

Dnr 2016-000074 049

Avtal om villkorat aktieägartillskott

Beslut

1. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)
godkänner bifogat avtal om villkorat aktieägartillskott, under
förutsättning att Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun tillskjuter motsvarande belopp till KSON.
Reservationer och protokollsanteckningar
Sam manfattning av ärendet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är ägare av
TioHundra AB. I och med förändringar i diskonteringsräntan under
2015 har bolagets pensionsskuld ökat med 63,5 miljoner kronor,
vilket påverkar bolagets eget kapital negativt. För att kompensera
detta tillför Förbundet ett villkorat aktieägartillskott med
motsvarande belopp. Beslutet gäller under förutsättning att
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun tillskjuter samma
belopp till Förbundet.

Beslutsunderlag

•

Aktieägartillskott.

Beslutet ska skickas till

Stockholms läns landsting, Landstingsstyrelsens förvaltning
Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret
TioHundra AB

Justerandes sign
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§81

Dnr 2016-000046 705

Förlängning av gemensamt avtal gällande akutsjukvård
och geriatrik med tillägg av barn- och ungdomsmedicin
samt revidering av huvudavtal med TioHundra AB.
Beslut

1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner förlängning av gemensamt avtal gällande
akutsjukvård och geriatrik med tillägg av barn- och
ungdomsmedicin för perioden 2016-07-01 - 2016-09-30.
2. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner en revidering av gällande huvudavtal med
TioHundra AB att exkludera barn- och ungdomsmedicin.
3.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
delegerar till förbundsdirektör att underteckna avtal gällande
akutsjukvård och geriatrisk vård med tillägg av barn- och
ungdomsmedicin 2016-07-01 - 2016-09-30 samt reviderat
huvudavtal att gälla från 2016-07-01.

4. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner omedelbar justering av beslutet.

Sam m anfattning av ärendet

Under våren 2016 har en utredning pågått för att ta fram ett förslag
till omställningsavtal för Norrtälje. Utredningen har genomförts
genom ett samarbete mellan Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje, Landstingsstyrelseförvaltningen, TioHundra AB
samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Avtalet kommer att gälla
2016-10-01- 2019-12-31 och innefattar akutsjukvård, geriatrik och
barn- och ungdomsmedicin. Då nuvarande avtal med TioHundra AB
gäller till och med 2016-06-30 föreslås en förlängning av nuvarande
avtal (akutsomatisk och geriatrik) under perioden 2016-07-01 - 201609-30 med ett tillägg av barn- och ungdomsmedicin.
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Beslutsunderlag

•
•
®

Förlängnings- och tilläggsavtal
Revidering av Huvudavtal
Revidering av ersättnings bilaga

Beslutet ska skickas till

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Landstingsstyrelsens förvaltning
TioHundra AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kommunstyrelsekontoret, Norrtälje kommun
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§82

Förlängning av avtal gällande Klinisk Fysiologi
Beslut

1.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje förlänger
avtalet med Stockholms läns landsting och Tiohundra AB
gällande klinisk fysiologi med ett (l) år, 2017-01-01 till 2017-1231 -

2. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje delegerar
till tf förbundsdirektören att underteckna avtalet.

Sam manfattning av ärendet

Nu gällande avtal upprättades 2014-07-01, avtalet löper till 2016-123 1 . 1 syfte att säkerställa tillgången till tjänster inom klinisk fysiologi
och en kontinuitet i vården föreslås en förlängning av avtalet med
Tiohundra AB.
Beslutsunderlag

•

Vårdavtal klinisk fysiologi

•

Tilläggsavtal 2016-01-01-2016-12-31

•

Tilläggsavtal 2017-01-01-2017-12-31

Beslutet ska skickas till

Handläggare

Utdragsbestyrkande
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§83

Dnr 2016-000146 805

Ansökan om bidrag för föreläsningsserie, Babels Hus
år 2016
Beslut

1.

Kommunalförbundets direktion beviljar Intresseföreningen
för psykisk hälsa, IPH- Arbetsgruppen för Babels Hus, bidrag
om högst 40 000 kr för föreläsningsserie hösten 2016, Babels
Hus.

2. Arbetsgruppen för Babels Hus ska efter genomförda Babels
Hus föreläsningar skicka in ekonomisk redovisning och en
verksamhetsberättelse beträffande föreläsningsverksamheten
hösten 2016 Babels Hus, innan beviljat bidrag utbetalas.
Sam manfattning av ärendet

Intresseföreningen IPH har inkommit med en ansökan om bidrag
om 40 000 kr för föreläsningsserie Babels Hus hösten 2016. IPH har
dessutom inkommit med en redovisning för 2015 års verksamhet.
Med anledning av att 2015 år redovisning också har inkommit, har
utbetalning av beslutade medel verkställts.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Ansökan 2016-05-09
Redovisning 2015 års verksamhet 2016-05-09
Verksamhetsberättelse 2015 2016-03
Revisionsberättelse 2015 2016-03
Bokslut 2015
Verksamhetsplan 2016
Protokoll 2016-03-31

Beslutet ska skickas till

IPH, för kännedom
Tomas Sjöberg, för handläggning

Justerandes sign
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§84

Ansökan om bidrag till Norrtäljekretsen av Svenska
Röda Korset för verksamhet under budgetåret 2016
Beslut

1.

Kommunalförbundets direktion beviljar Norrtäljekretsen av
Svenska Rödakorset bidrag med 310 000 kr för verksamhet
under budgetåret 2016.

2. Kommunalförbundets direktion uppdrar till
förbundsdirektören att arbeta fram ett förslag till
uppdragsavtal med Norrtäljekretsen av Röda korset avseende
de verksamheter som bedrivs med anknytning till
Kommunalförbundets ansvarsområde för åren 2017-och 2018.
Sam manfattning av ärendet

Rödakorsgården har i maj 2016 inkommit med ansökan om
verksamhetsbidrag för år 2016. Föreningen ansöker om totalt
350 000 kr. Ur ansökan och årsberättelsen 2015 från Norrtäljekretsen
av Svenska Rödakorset kan man läsa att föreningen har fokus på
verksamheter av stödjande och social karaktär, många inom ramen
för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes
ansvarsområden.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Ansökan om bidrag 2016-04-18
Årsberättelse 2016-02-28
Revisionsberättelse 2016-02-28
Protokoll lokalstämma 2016-02-28
Resultaträkning/balansräkning 2016-02-13
Verksamhetsplan 2016-2017

Beslutet ska skickas till

Norrtäljekretsen av Röda Korset
Tomas Sjöberg, Kommunalförbundet.

J u s t P r a n r l ä ° e 5 r ,n

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000144 007

§85

Yttrande över Kommunrevisorernas
granskningsrapport "Granskning av hantering och
ansökningar av statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet"
Beslut

1.

Kommunalförbundets direktion godkänner förslag till
yttrande över kommunrevisionens granskningsrapport
"Granskning av hantering och ansökning av statliga
ersättningar inom flyktingmottagandet".

2. Kommunalförbundets direktion överlämnar yttrandet till
kommunrevisionen.
Sam m anfattning av ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en
granskning av kommunens hantering och ansökningar av statliga
ersättningar inom flykting-mottagandet. Efter genomförd granskning
redovisar KPMG ett antal utvecklingsområden som berör
kommunalförbundet. De vill att Kommunalförbundet i ett första steg
gör en översyn av sina återsökningsbara kostnader. I ett andra steg
vill de att kommunalförbundet tar fram en process för att hantera de
förmodade återsökningarna som kan göras samt dokumenterar
rutiner för detta.
Beslutsunderlag

•

•
•
•

Kommunrevisionens granskningsrapport" Granskning av
hantering och ansökning av statliga ersättningar inom
flyktingmottagandet", 2016-03-22.
Förslag till yttrande, 2016-05-25
Förslag till rutin, 2016-05-02
Följeskrivelse till Migrationsverket

Beslutet ska skickas till

Kommunrevisionen
Maria Alm, biståndsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§86

Dnr 2016-000133 705

Upphandling enligt LOU av basal hemsjukvård på
jourtid
Beslut

1. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner
förfrågningsunderlaget, avtalsvillkor och tillhörande bilagor
gällande upphandling av Basal hemsjukvård på jourtid.
2. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje uppdrar åt
Tf Förbundsdirektör att fatta tilldelningsbeslut.
3. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje justerar
omedelbart beslutet.
Sam manfattning av ärendet

Sjukvård och omsorgskontoret har på uppdrag från
Kommunalförbundets direktion tagit fram förslag till
förfrågningsunderlag för en ny upphandling enligt lag (2007:1091)
om offentlig upphandling (LOU), gällande basal hemsjukvård på
jourtid i Norrtälje kommun. Vägledande för förslaget har varit att
säkerställa att det finns en väl fungerande organisation för den basala
hemsjukvården på jourtid. I arbetet har hänsyn tagits till invånarnas
förändrade behov och att uppdraget kommit att omfatta fler
målgrupper, bland annat boende med särskild service.
Beslutsunderlag

•

Förfrågningsunderlag enligt LOU

Beslutet ska skickas till

Sjukvård och omsorgskontoret, Beställaravdelningen, Johanna
Eriksson
Kommunstyrelsekontoret, Upphandlingsenheten, Petra Gårdh

Justerandes sign

W 41

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2016-000135 771

Ansökan om vårdval -logoped mottagning i Hallstavik,
Danderyds talklinik
Beslut

1.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
godkänner ansökan från Danderyds talklinik om filial i
Hallstavik för logopedverksamhet.

2. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
delegerar till t. f förbundsdirektör att teckna avtal för filial i
Hallstavik för logopedverksamhet enligt LOV.
Sam manfattning av ärendet

Ärendet avser ansökan om godkännande för Danderyds talklinik att
bedriva logopedverksamhet i Hallstavik. Ansökan uppfyller samtliga
krav i förfrågningsunderlaget för logopedverksamhet 2015. Ansökan
innebär ingen utökning av den totala verksamheten för Danderyds
talklinik i Norrtälje kommun. I och med förfarandet med formaliserad
filial kommer vårdutbudet i Hallstavik att kunna särskiljas från
vården i Norrtälje vid planering och uppföljning.
Beslutsunderlag

Beslutet ska skickas till

Handläggare Margareta Oswald
Berörd vårdgivare, Danderyds talklinik

Justerandes sign

mm
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§88

Dnr 2016-000145 023

Entledigande från uppdraget som vice förbundsdirektör
Beslut

l.

Kommunalförbundet entledigar vice förbundsdirektör på
dennes begäran och tackar för en god arbetsinsats.

Sam m anfattning av ärendet

Annica Johansson, Vice förbundsdirektör har skriftligen inkommit
med begäran om entledigande från sitt uppdrag i
kommunalförbundet.

Beslutsunderlag

•

Begäran om entledigande

Beslutet ska skickas till

Norrtälje Kommun
Stockholms läns landsting

Jus'

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 2016-000153

Antagande av bolagsordning och ägardirektiv för
Tiohundra AB
Beslut

l. Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje antar av
kommun- och landstingsfullmäktige beslutade ägardirektiv och
bolagsordning för Tiohundra AB.

Sam manfattning av ärendet

Kommunalförbundet ska, enligt § 15 i bolagsordningen, godkänna
ändringar i bolagsordningen. Kommun- och landstingsfullmäktige
beslutade om bolagsordning i december 2015. Direktionen föreslås
anta den av respektive fullmäktige beslutade bolagsordningen och
ägardirektiven.

Beslutsunderlag

•
•

Bolagsordning
Ägardirektiv

Beslutet ska skickas till

Landstingsstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsekontoret i Norrtälje
Internt inom Kommunalförbundet

Justerandes sign

/V /ti

Utdragsbestyrkande
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Dnr 204

§90

Aktuell information från kontoret
Beslut

l.

Direktionen tackar för informationen.

Sam manfattning av ärendet

Förbundsdirektör Sören Fredriksson informerar:
Kontoret har fått erbjudande om att byta lokal, hyran skulle vara
densamma sedan tidigare men lokalen skulle rymma samtliga
kontorets medarbetare.

Utdragsbestyrkande
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§91

Dnr 5

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje godkänner
redovisningen av delegationsbesluten enligt nedan:
Beslut enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag 2016-05-12—201606-21
Beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 2016-05-11—2016-06-20
Beslut enligt LSS 9§ pi-10, 2016-05-11-2016-06-20
Beslut enligt lag om riksfärdtjänst, 2016-05-11—2016-06-20
Beslut avseende avgifter enligt socialtjänstlagen Kap 8 §2, 2016-0419—2016-05-10
Beslut om tillhandahållande av hälsoundersökning och stödsamtal för
asylsökande med flera dnr 16-163

Justerandes sign

17) f f )
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§92

Dnr 2016-000151 009

Meddelande KSON 160622
Beslut

l. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje lägger
följande meddelanden till handlingarna:

Justerandes sign

•

Inspektionen för Vård och Omsorg Beslut dnr 8.222361/2014-5, dnr 8.5-6239/2014-8

•

Patientnämndens förvaltning statistikrapport Kommunal
vård 2016-04-01—2016-04-30

•

Dom Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr: 1373-15, 89716, 5628-15
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