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TioHundranämnden
Plats och tid

Norrtälje kommunhus, Norrtäljesalen, 10.00-11.30

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tomas Sjöberg, sekreterare
Per Nordenstam, tf. förvaltningschef §§ 85-94
Sandra Raimundo, ekonom, ksk § 92
Joakim Myrnäs, avdelningschef, §§ 85-94

Utses att justera

Håkan Jonsson (S)

Justeringens
plats och tid

12/9-2012 Kommunhuset

Underskrift

Sekreterare .........................................................................Paragrafer 85-94
Tomas Sjöberg
Ordförande ........................................................................
Sofia Paulsson (M)
Justerande ........................................................................
Håkan Jonsson (S)

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

TioHundranämnden

Sammanträdesdatum

2012-08-30

Datum för
anslags uppsättande

2012-09-13

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

TioHundraförvaltningen

.................................................................

Monica Häggkvist
Utdragsbestyrkande

2012-10-05
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TioHundranämnden
Närvarolista

Ledamöter

Närv (N),Frånv (F)
Närv tj.g. (NT)
Paragraf / tid

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Louise Angleryd
Jane Trepp
Håkan Jonsson
Marie-Louise Sellin
Sofia Paulsson
Erik Pauldin
Anna-Lena Johansson
Inger Ros
Monica Lindgren
Bridget Wedberg
Ersättare

(fp)
(m)
(m)
(c)
(s)
(s)
(m)
(m)
(fp)
(s)
(s)
(mp)

N
N
N
N
N
F
N
F
N
N
F
F

Bo Wetterström
Kim Lützen
Britt-Inger Kjellberg
Gunnar Englund
Ragnar Bergsten
Catarina Wahlgren
Örjan Lid
Margaretha Åkerberg
Emelie Löthgren
Kerstin Bergström
Kajsa Elfström
Jacqueline Bouvin

(m)
(m)
(m)
(c)
(s)
(v)
(m)
Kd)
(c)
(s)
(s)
(mp)

N
N
N
N
NT
N
NT fr o m kl. 11.00
NT
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F

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden
THN § 85

Dnr THN

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden
THN § 86

Dnr THN

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Kammarrätten i Stockholm: Protokoll, målnr 1536-12
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom , målnr 5053-10

____________________

4(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden
THN § 87

Dnr THN

Meddelanden allmänna
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 9.1-26679/2011
- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 9.1-9050/2011
- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 9.2-13127/2011-17
- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 9.2-23835/2012
- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 6.3.1-15387/2012
- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 6.3.1-5153/2012
- Socialstyrelsen: Statsbidrag, dnr 6.2.3-28551/2012
- Länsstyrelsen i Stockholms län: Beslut, beteckning 704-16218-2012
- Stockholms läns landsting: Protokoll 2012-06-13/14, § 90
- Norrtälje kommun: Protokoll 2012-06-18, KF § 122
- SKL,: Beslut nr 06, dnr 12/0733
- Norrtälje kommun: Samverkansöverenskommelse BUS, reviderad maj 2012
- Socialdepartementet: Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner
och landsting ang. stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012.
- Samverkansavtal angående MiniMaria

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden

THN § 88

Dnr THN 2012-000148

003

Revidering av ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS
2011:09
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

uppdra till TioHundraförvaltningen att ta ett
reviderat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt
SOSFS 2011:9 samt

att

det reviderade ledningssystemet ska gälla från och med 1/12013

Bakgrund
Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd
( SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa
trädde i kraft 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso-och sjukvård,
tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. TioHundranämnden har tidigare, den 2011-02-22
fattat beslut om att införa ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS
2005:28.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Tomas Sjöberg och bitr. biståndschef
Jim Salamon, daterad 2012-08-15.
Protokollet ska skickas till:
Jim Salamon, för handläggning.
KSL, för kännedom
____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden
THN § 89

Dnr THN 2012-000175

106

Rekommendation att teckna överenskommelse mellan
kommuner/stadsdelar och landstinget om WebCare. KSL
2011/0125
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att teckna överenskommelse mellan
kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

Bakgrund
Inom Stockholms län har WebCare använts för att effektivisera och
kvalitetssäkra processen kring in- och utskrivning i slutenvård. WebCare ägs av
landstinget och används av både landsting och kommunerna. WebCare infördes
2003 och har sedan dess varit ett av verksamheten uppskattat IT-stöd. Idag
används WebCare av 5 000 användare vid alla in-och utskrivningar för äldre från
slutenvård. WebCare överenskommelsen syftar till att ha en gemen
sam organisation som effektivt hanterar drift, förvaltning och utveckling i
enlighet med gällande lagstiftning och länsöverenskommelser. Avsikten är att
systemet ska användas och utvecklas på ett sätt som ger både vården och
omsorgen ett mervärde, men framför allt stärker säkerheten för den enskilde.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Tomas Sjöberg och biståndschef BrittMarie Ekström, daterad 2012-07-16.
Protokollet ska skickas till:
Britt-Marie Ekström
KSL
_________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden
THN § 90

Dnr THN 2012-000170

739

Individrapportering av icke verkställda SoL beslut den 30
juni 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 30 juni
2012 tillsändes Socialstyrelsen och överlämnas till revisorerna
och kommunfullmäktige.

Bakgrund
Från 1 juli 2006 har kommunen enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum.
Rapporteringen gäller också beslut där verkställigheten avbrutits och inte
verkställts på nytt inom 3 månader. Rapporteringen ska ske på individnivå och
en gång per kvartal.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Tomas Sjöberg, bitr. biståndschef Jim
Salamon och boendesamordnare Irene Ekström, daterad 2012-08-20

Protokollet ska skickas till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden
THN § 91

Dnr THN 2012-000171

748

Individrapportering av icke verskställda LSS beslut den 30
juni 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 30 juni
2012 tillsändes Socialstyrelsen och överlämnas till revisorerna
och kommunfullmäktige.

Bakgrund
Kommunerna och landstingen har från den 1 juli 2008 genom ett tillägg i LSS
skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte har verkställts inom 3
månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att
rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt
inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen skall ske på
individnivå och en gång per kvartal.
Den rapportering av icke verkställda beslut enligt § 9 LSS per den 30 juni 2012
som tillsänds Socialstyrelsen, omfattar 9 gynnande beslut som inte verkställts
inom 3 månader. Av dessa gynnande beslut, avser: Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet 9:6 1 person, Bostad med särskild service 9:9 5 personer och
Biträde av kontaktperson 9:4 3 personer.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Tomas Sjöberg, bitr. biståndschef
Jim Salamon och boendesamordnare Irene Ekström, daterad 2012-08-20
Protokollet ska skickas till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige

________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden

THN § 92

Dnr THN 2012-000182

042

Månadsrapport juni-juli 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

med godkännande överlämna månadsrapporten för juni-juli till
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

Bakgrund
Resultatet för perioden uppgår till -13,2 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 21,7 mnkr, varav kommunen -11,5 mnkr och landstinget -10,2 mnkr.
En kraftig produktion på somatisk specialistvård vid Norrtälje sjukhus leder till
en stor negativ avvikelse mot budget som uppgår -4,1 mnkr.
Resultaten för de flesta kommunala verksamhetsområdena har försämrats, detta
är en konsekvens av prisjustering för 2012 utifrån Omsorgprisindex (OPI), vilket
fastställdes i maj och landade på 3 % i jämförelse med budgeterat 2,1 %.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam, daterad 2012-0814
Muntlig föredragning av Sandra Raimundo och Joakim Myrnäs
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen

______________________
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2012-08-30

TioHundranämnden
THN § 93

Dnr THN

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan
till handlingarna

Bilaga 42, 2012
Bilaga 43 2012
Bilaga 44, 2012
Bilaga 45, 2012
Bilaga 46, 2012
Bilaga 47, 2012

Bilaga 48, 2012

Bilaga 49, 2012

___________________

LSS 120612-120828
SoL kap 4§ 1 120612-120828
SoL kap 8 § 2 120614-120827
Riksfärdtjänst § 5 120612-120828
Bostadsanpassningsbidrag 120615-120829
Beslut med anledning av ansökan om
jämkning av avgift. Delegat Monica
Ländin, Karin Andersson, Leif Karlsson
Ansökan enligt SoL 4 kap. 1 § om
korttidsvistelse på Älvstorps vårdhem.
Delegat Tomas Sjöberg.
Ang. yttrande i detaljplaneärendet Lönnen
4 m fl. Delegat Tomas Sjöberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-08-30

TioHundranämnden

THN § 94

Dnr THN 6154

042

Förvaltningen informerar
Tf. förvaltningschef Per Nordenstam informerar:
- Rekrytering av ny förvaltningschef. Mercuri urval har vaskat fram ett antal
lämpliga kandidater som Per ska träffa inom några veckor. I slutet av september
kommer troligtvis 3 kandidater att få träffa fackliga representanter och
personalen, som ett led i rekryteringsprocessen.
- Rekrytering av ny chef för avdelningen styrning och uppföljning
- Förvaltningens ledningsgrupp har i samverkan med Per planerat hur vissa
rutiner ska fungera och vad/hur man ska prioritera arbetet fram till dess ny
förvaltningschef är på plats. Per har beslutat att man ska vara restriktiv med
återbesättande av vakanser till dess projektets framtid har klarnat.
- TioHundraprojektets framtid. Under sommaren har man beslutat att återuppta
samrådsprocessen och därför blir det inget beslut om projektets framtid förrän
tidigast på kommunfullmäktige i november.
Avdelningschef Joakim Myrnäs informerar:
- Avdelningen arbetar med att följa upp kritiken/synpunkterna som framkommit
om husläkarmottagningen i Rimbo
- Avdelningen arbetar för fullt med de utredningsuppdrag som nämnden har
beslutat om.
- Turbundna resor har inte fungerat så bra. Förvaltningen ska ha ett möte med
utförarna i eftermiddag tillsammans med Barn och Skola.
- Det har varit relativt lugnt på Norrtälje sjukhus i sommar, antalet
färdigbehandlade som legat kvar har varit ett fåtal.
Ordförande Sofia Paulsson informerar:
- Medborgardialogerna i höst har flyttats fram i tiden.
______________
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