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Norrtälje kommun
SON § 91

Dnr

Val av justerare samt tid och plats för justering
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

utse Anders Lönnberg (S) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 92

Dnr

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 2127-14
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 6068-13,
262-14,2145-14
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 2156-14 E
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 6045-13
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 6105-13
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 809-14
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 3706-12
- Kammarrätten i Stockholm: beslut, målnr 5024-14
- IVO: Beslut, Dnr 8.2-13479/2013-21
- IVO: Beslut, Dnr 6.3.1-13679/2014
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
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SON § 93

Dnr

Meddelanden
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- IVO: Meddelande, dm 9.5.1-21402/2012-17
- IVO: Meddelande, dm 9.5.1-53048/2012-15
- IVO: Beslut, dm 6.3.1-13679/2014
- IVO: Beslut, dm 8.4.2-5182/2014
- IVO: Beslut, dm 8.4.2-5183/2014
- IVO: Beslut, dm 8.9-45079/2013
- IVO: Tillståndsbevis, dm 6.3.1-15056/2014
- Socialstyrelsen: Statsbidrag LOV 2014, Dm 9.125408/2014
- Arbetsmiljöverket: Beslut, IRÖ 2014/14733
- Arbetsmiljöverket: Beslut, IRÖ 2013/42886
- SLL: protokoll, 2014-06-10, § 96
- SLL: protokoll, 2014-06-10, § 118
- SLL: Brev, Dm LS 1406-0760
- HSF: Protokoll, Dm HSN 1110-1336
- HSF: Protokoll, Dm HSN 1110-1338
- HSF: Protokoll, Dm HSN 1110-1339
- HSF: Protokoll, Dm HSN 1110-1340
- KS. Protokoll, 2014-06-02, § 93
- TioHundra AB. Skrivelse 2014-07-07
- Patientnämnden: Statistikrapport
- Utvärdering av Aktiv Hälsostyming
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KOMMUN
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 94

Dnr SON 14-61

Verksamhetsutveckling av allmänpsykiatrin i Norrtälje
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

godkänna övergång från heldygnsvård till intensifierad dag- och
kvällsvård inom Psykiatrisk korttidsvård (PKV), TioHundra AB

Att

uppdra till Allmänpsykiatriska verksamheten inom TioHundra
AB, att utveckla intensifierad öppenvård på mottagningsenheten

Att

uppdra till sjukvårds- och omsorgslcontoret att till vaije
nämndsmöte lämna en utvärdering/rapport

Att

uppdra till kontoret att undersöka vad patienter och anhöriga
anser om denna verksamhetsutveckling

Att

uppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret att särskilt följa
behovet av övernattning och beredskap

Sammanfattning av ärendet
Ärendet gäller utveckling av allmänpsykiatrisk verksamhet i Norrtälje, genom
omställning från heldygnsvård (PKV) till etablering av ”intensifierad” dag- och
kvällsvård på PKV samt ”intensifierad” öppenvård på mottagningsenheten från 1
oktober 2014. Målet är förbättrad psykisk hälsa och snabbt omhändertagande av
patienter samt effektivisering av verksamheten. Förslaget innebär utökade
möjligheter till psykiatrisk vård i Norrtälje, till oförändrad kostnad
Psykiatrisk korttidsvård är en mellanvårdsform, som startade hösten 2005 i
projektform (”Miltonprojeket”) och permanentades 2006. Målgruppen var
personer med psykiatrisk sjukdom, som tillfälligt sviktade och behövde
heldygnsvård, men inte akutsjukhusets totala resurser. Under senare år har
beläggningen minskat och allt fler patienter väljer att tillbringa natten i hemmet.
Verksamhetsföreträdare menar därför att PKV har tjänat ut sin roll i nuvarande
form. Intensifierad dag- och kvällsvård på PKV och intensifierad
öppenvårdsmottagning, med utökade öppettider, skulle bättre tillgodose
psykiatriska vårdbehov i Norrtälje, såväl för nyinskrivna som pågående patienter
och särskilt för dem som sviktar tillfälligt.
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Norrtälje kommun
SON § 94, forts

Dnr SON 14-61

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Bengt Annebäck (MP):
- återremiss för vidare beredning enligt skriftligt yrkande, bilaga SON § 91
Anders Lönnberg (S):
- Bifall till AU:s förslag med följande tillägg: 1. Att uppdra till sjukvårds- och
omsorgslcontoret att till varje nämndsmöte lämna en utvärdering/rapport, 2. Att
uppdra till kontoret att undersöka vad patienter och anhöriga anser om denna
verksamhetsutveckling, 3. Att uppdra till sjukvårds- och omsorgslcontoret att
särskilt följa behovet av övernattning och beredskap.
Catharina Wahlgren (V) meddelar att om hon haft rösträtt så skulle hon också
yrkat på återremiss.
Propositionsordning:
Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på Bengt Annebäcks
yrkande om återremiss och finner att sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att avslå yrkandet.
Härefter ställer ordföranden bifall eller avslag på au:s förslag och Anders
Lönnbergs yrkande och finner att sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat
bifalla Anders Lönnbergs yrkande.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgslcontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-08-04
Beslutet skickas till:
TioHundra AB
Sjukvårds- och omsorgslcontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm, Conny Gabrielsson
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Miljöpartiet de gröna

FÖRSLAG TILL BESLUT
2014-08-28
Ärende 4

Verksamhetsutveckling av allmänpsykiatrin i Norrtälje

Sjukvårds- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att ha kvar psykiatrisk heldygnsvård i Norrtälje
att återremittera ärendet för att beakta nedanstående skrivelse och frågor innan nytt beslut
fattas

Under de senaste 30 -40 åren har antalet slutenvårdsplatser inom psykiatrin minskat från
över 35000 till omkring 4-5000 i hela landet. Bristen och svårtillgängligheten på
dygnetruntvård är nu mycket allvarlig. Det innebär ett allt tyngre arbete för
öppenvårdspsykiatrin, där personalen arbetar under stor press med stort ansvar för att
patienter inte ska ta livet av sig när de kanske egentligen behöver läggas in.
När Norrtäljehemmet och Norrbyhemmet (med tillsammans 140 vårplatser) lades ner för 2025 år sedan byggdes det upp ett flertal alternativa mellanvårdsformer för psykiatriska
patienter. Därefter försvann vårdavdelningen Avd 7 vid Norrtälje sjukhus (där vi kunde
erbjuda psykiatriska specialistbedömningar och vård dygnet runt), sedan lades
behandlingshemmet Mosebacke ned, de specialiserade rehabteamen för psykospatienterna i
Norrtälje och Hallstavik lades ned,och det mobila teamet lades ned.. Patienterna fick i stället
vårdas alltmer i Stockholm. Detta ökade kostnaderna för psykiatrin i Norrtälje och då
inrättades istället en korttidsavdelning i Norrtälje som senare permanentades och är
nuvarande PKV. Effekten av denna korttidsvård på hemmaplan var tydligt positiv och
minskade behovet av sluten vård på Danderyd. Men nu ska dygnetruntvården läggas ner på
hemmaplan och allt satsas på öppenvårdsmottagningen. Vi tycker det är utmärkt att
förstärka de akuta öppenvårdinsatserna men det kan inte ersätta slutenvården på natten.
Efter 40 års erfarenhet som psykiater vet jag att det är på nätterna som ångesten är som mest
plågsam för krisande psykiatriska patienter och det är i ensamhet och när man inte tycker sig
ha något val som risken är störst. Ska vi göra allvar av målet om nolltolerans för självmord
ska vi inte minska vården när ångesten och ensamheten är som störst, alltså på natten.
Påståendet om att den psykiatriska vården i Norrtälje förbättras genom förlängda öppettider
för öppenvården samtidigt som nattvården helt tas bort bygger, som vi ser det, på godtyckliga
gissningar tillsammans med det faktum att beläggningen faktiskt minskat på P K V .
Men vi anser att beslutsunderlaget är undermåligt och vill därför ha svar på följande frågor:
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2014-08-28
Ärende 4

Hur vet man att behovet av psykiatrisk vård på natten minskat i Norrtälje? Kan det
vara så att den erbjudna vårdkvaliteten inte varit tillräckligt bra och ska man då inte
förbättra den istället? Finns det någon utvärdering? Finns det någon utredning i
Sverige som visar att psykiatrisk öppenvård kan ersätta slutenvård?
Är patienterna tillfrågade och håller de med? Håller anhöriga med? Har det gjorts
någon enkät? Professor Lars Jacobsson beskrev i Läkartidningen 2013 hur man i
Norge infört brukarstyrda inläggningar på psykiatrisk klinik och noterade att
vårdtiderna totalt sett minskade och att tvångsintagningarna halverades. Varför ska
valfrihet bara gälla kroppsligt sjuka? Ska vi inte minska tvånget inom psykiatrin om
det är möjligt?
En del av de som vistats på PKV har varit där i avvaktan på plats i ett HVB hem eller
LSS boende. Var ska de vistas om de inte kan bo hemma eller har något hem? På
Danderyds sjukhus? När förstärks boendena för psykiskt sjuka i Norrtälje?
Finns det alternativ till att helt slopa PKV på natten? Några vårdplatser på sjukhuset
och stöd från psykiatrin? Samverkan med kommunen?
Ett alternativ till förbättring av akutpsykiatrin genom utökning på psykiatriska
mottagningen skulle vara ett återinförande av mobilt psyk. team som kan arbeta
förbyggande med krissamtal och nätverksarbete. Har det utretts?
En möjlighet att arbeta förbyggande är att förstärka primärvårdspsykiatrin. Har det
utretts?
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 95

Dnr SON 14-97

Remiss gällande Reglemente för planering, styrning och
uppföljning av verkamhet och ekonomi i Norrtälje
kommun
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

med godkännande överlämna remissyttrande över Kommunstyrelsens
reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och
ekonomi i Norrtälje kommun

Sammanfattning av ärendet
Norrtälje kommun inför en ny styrprocess och utarbetar ett nytt reglemente for att förbättra
möjligheterna till planering, styrning och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.
Kommunstyrelsen önskar nämndernas yttrande över förslag till reglemente för
planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje
kommun senast 2014-08-31.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-08-04.
Beslutet skickas till
Sjukvårds- och omsorgslcontoret, Henrik Hagblom
Kommunstyrelsen
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 96

Dnr SON 13-220

Antagande av riktlinjer för hantering av personuppgifter i
samband med webbpublicering PUL
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

anta förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband
med webbpublicering

att

delegera till förvaltningschef att utse en tjänsteman som ska ansvara för
nämndens webbpubliceringar.

Sammanfattning av ärendet
Föreslagna riktlinjer gäller för hantering av personuppgifter i samband med all
form av webbpublicering inklusive sociala medier, bland annat nämndsprotokoll,
kontaktuppgifter, foton. Respektive nämnd ansvarar för all den webbpublicering
som sker inom nämndens verksamhet. För att säkerställa att materialet som
kommunens nämnder publicerar har kommunstyrelsekontoret tagit fram förslag
till riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 2 juli 2014 beslutat att för egen
del anta riktlinjerna samt att uppdra till samtliga nämnder att anta detsamma.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-08-04
Beslutet skickas till
Sjukvårds- och omsorgskontoret, Ledningsgruppen
Kommunstyrelsen
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SON § 97

Dnr SON 14-75

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2014,
Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

bevilja Norrtäljekretsen av Svenska Röda Korset
verksamhetsbidrag för år 2014 med totalt 310 000

Sammanfattning av ärendet
Rödakors gården har i maj 2014 inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag
för år 2014. Föreningen ansöker om totalt 310 000 kr.
Ur ansökan och årsberättelsen 2013 från Norrtäljekretsen/Rödakorsgården kan
man läsa att föreningen har fokus på verksamheter av stödjande och social
karaktär, många inom ramen för Sjukvårds- och omsorgsnämndens
ansvarsområden. I sammanhanget kan nämnas anhörigstöd, besöksverksamhet
hos gamla på institutioner och deras hem samt rödakorsvärdar på Norrtälje
sjukhus och vårdcentral. Dessutom finns fixarservice som förmedlar praktisk
hjälp med vardagliga sysslor i hemmet, öppet hus för de som känner sig
ensamma m.m.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-07-31
Beslutet skickas till
Sjukvårds- och omsorgslcontoret, Tomas Sjöberg
Röda Korset, Norrtäljekretsen
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 98

Dnr SON 14-95

Ekonomisk rapport maj 2014
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
Att

med godkännande överlämna ekonomisk rapport för perioden januari-maj till
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan för Norrtälje kommun ska en ekonomisk rapport per maj 2014 överlämnas till
kommunstyrelsen. Motsvarande rapport översänds till landstingsstyrelseförvaltningen i
Stockholms läns landsting. För hela 2014 prognosticeras ett ekonomiskt resultat för
Sjukvårds- och omsorgsnämnden om -13,0 miljoner kronor, där hela avvikelsen återfinns
inom kommunalt finansierad verksamhet. Kommunalt finansierad verksamhet som uppvisar
störst avvikelser mellan årsbudget och -prognos är turbundna resor inom ”övriga
verksamheter” (-7,9 Mkr), ”stöd och service till vissa fimktionshindrade, LSS” (-3,0 Mkr),
intemdebiterade lokalhyror (-2,9 Mkr), ”särskilt boende för äldre” (-2,8 Mkr) och insatser
inom ordinärt boende (+3,6 Mkr.
Tjänstemannaberedning
Sjukvårds- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande daterat 2014-06-25.
Beslutet skickas till
Sjukvårds- och omsorgskontoret, Henrik Hagblom
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen, SLL
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Dnr SON

Anmälan av delegationsbeslut
Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutar
att

Bilaga 34, 2014
Bilaga 35, 2014
Bilaga 36, 2014
Bilaga 37, 2014
Bilaga 38, 2014
Bilaga 39, 2014
Bilaga 40, 2014

Bilaga 41, 2014

godkänna redovisningen av delegationsbesluten enligt
aktbilagoma nedan
Bostadsanpassningsbidrag 140613140826
SOL kap 8 § 2 140613-140826
SOL 4 kap. 1 §, 140613-140825
LSS 9 §1-10, 140613-140825
Rilcsfärdtjänst, 140613-140825
Ansökan om jämkning, 140616140717
Beslut 140825: avskrivning av
skuld for omsorg/särskilt boende
där dödsbo/gäldenär visat att
tillgångar saknas
Beslut 140825: avskrivning av
kundfordringar
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
SON § 100

Dnr

Kontoret informerar
Cristine Dahlbom Nygren, förvaltningschef och Britt Stålhandske,
avdelningschef beställaravdelningen informerar:
- Frösunda LSS har fått drifttillstånd for Sanavägen i Hallstavik. Däremot kan
de i dagsläget inte ta över eftersom det redan bor boende där från det
evakuerade boendet i Rimbo, Veras. Kontorets fokus är att de boende ska få
bo kvar till nytt boende är färdigt for de boende i Rimbo. Vi hoppas att det går
att lösa på ett bra sätt för alla parter
- Kontoret har tidigare fått i uppdrag att se över behovet och samlokalisera
korttidsplatser i kommunen till ROS. Det finns anhöriga till brukare på
Kristinagårdens kontidsboende som protesterar mot detta for att de inte gillar
verksamheten på ROS. Kontoret för en dialog med anhöriga och jobbar med
frågan för att hitta en bra lösning
- Arbetsmiljöverket har skickat ett inspelctionsmeddelande till TioHundra AB i
som m ar rörande Edebovilcen och Skärsta gruppboenden. De vill att verket
informeras om vad som är gjort med anledning av de brister och krav som är
redovisat, före den 12 september 2014.
- Det har inkommit en skrivelse från ett antal brukare ang. den sk. Vårdhunden.
TioHundra AB har tydligen planer på att avsluta projektet med en vårdhund
på äldreboenden. Kontoret följer frågan. Kontoret kommer att skriva ett
svarsbrev till de boende.
Norra sjukvårdstyrelsen vill komma på besök till Norrtälje och bland annat
träffa kontorets ledningsgrupp och au. Föreslaget datum är den 9/10.
KPMG har fått ett uppdrag att granska modellen TioHundraprojektet. De ska
bland annat granska: vilka kriterier som ligger till grund för fördelning av
resurser, hur sker uppföljningen av resurser, hur sker avstämning under
innevarande år, vilka kriterier finns for justering av resurser, styr nämnden
avtalen med vårdaktörema mot fullmäktiges mål om effektiva patientflöden
och fungerande vårdkedjor?
- Attendos särskilda boende för äldre, Balders Båge, har haft problem med
sjuksköterskebemanningen enligt avtal. De har sökt dispens men har inte
beviljats det. Driftstarten den 1/8 har uppskjutits till den 15/9
Det har inkommit förslag på 3 överenskommelser från KSL. Kontoret har
påböqat handläggningen av dessa ärenden.
Anhörigstödets anhörigcenter på ROS invigs den 3/9 kl. 14.00-16.00
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Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun
Kontoret har genomfort en mindre justering av organisationen.
Beställaravdelningen delas upp i 2 avdelningen. Ärendet har behandlats i
LOSAM. Beställaravdelningen delas upp i en beställaravdelning och en
avdelning som ska ta hand om de ekonomiska frågorna.
Kontoret meddelar också att nuvarande MAS har sagt upp sig och ska börja
arbeta på HSF.
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