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TioHundranämnden
THN

Dnr

Information om avtal med Norrtälje sjukhus
Joakim Myrnäs, avdelningschef styrning och uppföljning, informerar om avtalet
med med Norrtälje sjukhus. Vi har ett flerårsavtal, 2012-2015, med Norrtälje
sjukhus. Han informerar om målsättning, avtalsmodell, totalersättningen,
tillgänglighetssanktioner, utveckling, jämförelser med andra sjukhus i länet.
Fokusområdena är tillgänglighetsutveckling, kvalitetsutveckling och anpassning
till NKS 2015.

___________________
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TioHundranämnden
THN

Dnr

Information om Norrtälje sjukhus
Björn Ekmehag, sjukhuschef informerar om sjukhusets verksamhet. Man har ca
600 anställda, 5 vårdavdelningar (fr. o.m. 1/10 4 avdelningar), 1
intensivvårdsavdelning, 1 operationsavd med 4 salar, 1 stor sjukhusmottagning,
specialistläkare, klinisk fysisk mottagning. 2011 hade man 7.800 vårdtillfällen,
67.000 mottagningsbesök.
Avd 5 kommer att stängas i höst eftersom den inte uppfyllt förväntningarna.
Personalförsörjning är som alltid kärv inför sommaren.
Sjukhuset har som ambitionen att vara en viktiga partner i länets vårdstruktur.
Man vill förbättra hemsjukvården och har anställt en hemsjukvårdsläkare.
Man vill förbättra samverkan mellan primärvården och sjukhuset.
Den ekonomiska situationen ser bättre ut i år än förra året.

______________________

4(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-21

TioHundranämnden
THN

Dnr

Information om Hälso- och sjukvårdens framtidsplan i
Stockholms län
Yvonne Lettermark, chef programkontoret SLL informerar om de förutsättningar
som råder inför genomförandedet av framtidsplanen. Bland annat vårdbehov,
eHälsa, geriatrik, specialistläkare/centrum, rehabilitering, akutvården,
psykiatriska vården, barnsjukvård, Nya Karolinska Solna, förebyggande och
hälsofrämjande, kompetensförsörjning, investeringplan.
Den 22/5 beslutar landtingsstyrelsen om budget 2013 där framtidsplanen ingår
och den 12-13/6 beslutar landtingsfullmäktige i ärendet.

_____________________
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TioHundranämnden
THN § 55

Dnr THN 5232

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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TioHundranämnden
THN § 56

Dnr THN

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att lägga följande meddelanden till handlingarna
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom mål nr 4581-1
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom mål nr 8239-10
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom mål nr 5668-10
- Socialstyrelsen: Beslut dnr 6.6-149/2012

___________________
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TioHundranämnden
THN § 57

Dnr THN

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna

- KSL: Rekommendation dnr 2011/0125
- Norrtälje Kommunfullmäktige: Protokoll 2012-04-02 § 47
- Norrtälje Kommunfullmäktige: Protokoll 2012-04-02 § 59

___________________
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TioHundranämnden
THN § 58

Dnr THN 2012-000087

748

Icke verkställda LSS beslut per den 31 mars 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 31 mars
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. Dessutom ska kommunerna rapportera när
beslutet/avbrottet har verkställts. Denna rapportering ska ske direkt i anslutning
till verkställigheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie
Ekström, daterad 2012-05-14
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21
Protokollet ska skickas till:
Socialstyrelsen
Revisorerna
Kommunfullmäktige

__________________________
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TioHundranämnden
THN § 59

Dnr THN 2012-000088

739

Icke verkställda SoL beslut per den 31 mars 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 31 mars
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. Dessutom ska kommunerna rapportera när beslutet/avbrottet
har verkställts. Denna rapportering ska ske direkt i anslutning till
verkställigheten. Upprepad rapportering ska göras på individnivå fram till dess
att beslutet är verkställt eller ånyo verkställt. När ett gynnande beslut, som
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare har verkställts eller om ärendet
avslutats p g a olika skäl ska detta rapporteras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie
Ekström, daterad 2012-05-14
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21
Protokollet ska skickas till:
Socialstyrelsen
Revisorerna
Kommunfullmäktige

____________________
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TioHundranämnden
THN § 60

Dnr THN 2012-000105

009

Revidering av vägledningsdokument socialtjänstlagen och
psykisk funktionsnedsättning SoL. Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade LSS.
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

med vissa redaktionella ändringar, godkänna följande reviderade
dokument:

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till
äldre och till personer med funktionsnedsättning
Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till
personer med psykisk funktionsnedsättning
Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS
Bakgrund
Vägledningsdokumenten togs fram under våren 2007 och ersatte tidigare
riktlinjer antagna av Omsorgsnämnden, Norrtälje kommun.
I revideringen 2012 har inarbetats nya regler gällande Lex Sarah och
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt snöskottning. I övrigt
gäller förändringarna en del mindre redaktionella ändringar samt språkliga
förtydliganden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie
Ekström, daterad 2012-05-02.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-10.
Muntlig föredragning av Britt-Marie Ekström
Protokollet ska skickas till:
Britt-Marie Ekström, för handläggning
_________________
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TioHundranämnden
THN § 61

Dnr THN 2012-000042

805

Ansökan om verksamhetsbidrag för RSMH år 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

bevilja RSMH-Roslagen föreningsbidrag för år 2012 med
18 000 kr avseende del av föreningsutgifter, administration
m.m.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
Bakgrund
RSMH-Roslagen har 2012-02-29 inkommit med ansökan om föreningsbidrag för
år 2012. Föreningen ansöker om totalt 36 000 kr.
Med ansökan finns, verksamhetsplan för 2012, årsberättelse 2011,
revisionsberättelse 2011 och årsmöteshandlingar 2012. Föreningen har tidigare
år fått bidrag från TioHundranämnden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och kanslichef Tomas
Sjöberg, daterad 2012-03-23.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-10.
Beslutande sammanträde
Yrkande:
Håkan Jonsson (S): att bevilja RSMH föreningsbidrag på 30.000 kr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på förslag till beslut enligt
arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons yrkande och finner att
TioHundranämnden beslutat bifalla förslag till beslut enligt arbetsutskottets
förslag.
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TioHundranämnden
THN § 61,forts

Dnr THN 2012-000042

Protokollet ska skickas till:
RSMH
Tomas Sjöberg, för handläggning

_________________________

805
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TioHundranämnden
THN § 62

Dnr THN 2012-000030

805

Babels Hus ansöker för år 2012 om anslag för
föreläsningsverksamhet med 80.000:Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

bevilja Intresseföreningen för psykisk hälsa, IPHArbetsgruppen för Babels Hus, bidrag om 40 000 kr för
föreläsningsverksamhet hösten 2012, Babels Hus samt

att

arbetsgruppen för Babels Hus efter genomförd Babels Hus
föreläsningar, skickar in ekonomisk redovisning och en
verksamhetsberättelse beträffande dessa.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
Bakgrund
IPH- Arbetsgruppen för Babels Hus har inkommit med en ansökan om bidrag
om 80 000 kr för föreläsningsverksamhet Babels Hus hösten 2012.
Arbetsgruppen för Babels Hus har sedan 20 år tillbaka under hösten arrangerat
olika program i Norrtälje för att sprida information och kunskap om psykiatrin
och socialpsykiatrin. Det har oftast varit föreläsningar där föreläsarna på olika
sätt har anknytning till psykiatrin. Numera är arbetsgruppen för Babels Hus
föreläsningarna en del av IPH:s verksamhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och kanslichef Tomas
Sjöberg, daterad 2012-03-26.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21.
Beslutande sammanträde
Yrkande:
Håkan Jonsson (S): att bevilja IPH- Arbetsgruppen för Babels Hus bidrag på
60.000 kr.

14(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-21

TioHundranämnden
THN § 62,forts

Dnr THN 2012-000030

805

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på förslag till beslut enligt
arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons yrkande och finner att
TioHundranämnden beslutat bifalla förslag till beslut enligt arbetsutskottets
förslag.
Protokollet ska skickas till:
IPH
Tomas Sjöberg, för handläggning

______________________
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TioHundranämnden
THN § 63

Dnr THN 2012-000050

212

Samråd om Översiktsplan 2040, Norrtälje kommun
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

ej erinra mot det redovisade förslag till översiktsplan samt

att

godkänna och som TioHundranämndens yttrande skicka
yttrande daterat 2012-05-07 till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Mellan den 1 mars och 15 maj pågår det formella samrådet om översiktsplanen.
Senast den 15 maj ska synpunkter på den fördjupade översiktsplanen skickas till
kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och kanslichef Tomas
Sjöberg, daterad 2012-05-07.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-10.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen

__________________________
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TioHundranämnden
THN § 64

Dnr THN 2012-000099

003

Allmänna Villkor 2012. Gäller för utförare i kundval,
hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering
Beslut
att

p. 2.1 allmänna krav får följande ny lydelse: ”….samt som
arbetgivaransvarig vara väl insatt i den lagstiftning som gäller
för driften av verksamheten”

att

med ovanstående ny lydelse godkänna reviderade Allmänna
villkor för utförare i kundvalet att gälla från och med 2012-0701 samt

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Enligt Allmänna villkor för kundvalet äger TioHundranämnden rätt att revidera
villkoren årligen. I kundvalet ingår hemtjänst, basal hemsjukvård och
hemrehabilitering. Kunden väljer själv vilken utförare man vill ha. Kunden
måste välja samma utförare om behov finns från flera områden. Målsättningen
för ersättningsmodellen har varit att skapa ett rättvisare ersättningssystem där tid
ute hos kund skall stimuleras. Modellen skall också uppmuntra en
kompetenshöjning hos utföraren.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och strategisk
kvalitetsutvecklare Britt Stålhandske, daterad 2012-05-17.
Muntlig föredragning av Britt Stålhandske.
MBL-förhandling 2012-05-21
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-10.
Protokollet ska skickas till:
Britt Stålhandske, för handläggning
____________________
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TioHundranämnden
THN § 65

Dnr THN 2012-000106

739

Vårdval inom Avancerad sjukvård i hemmet samt
specialiserad palliativ vård.
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

ge TioHundraförvaltningen i uppdrag att samverka med Hälsooch sjukvårdsförvaltningen för framtagande av
förfrågningsunderlag för Vårdval inom avancerad sjukvård i
hemmet (ASiH)

att

ge TioHundraförvaltningen i uppdrag att samverka med Hälsooch sjukvårdsförvaltningen för framtagande av
förfrågningsunderlag för Vårdval inom specialiserad palliativ
slutenvård (SPSV)

att

föreslå Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om Vårdval
inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och specialiserad
palliativ slutenvård (SPSV) som också inkluderar Norrtälje
kommuns invånare.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
Bakgrund
Målsättningen med vårdval Stockholm är att stärka patientens valfrihet och
ställning öka vårdens patientfokus och öka tillgänglighet till avsedd vårdform.
Förutsättningarna för vårdval har vägts mot alternativet upphandling.
Den medicinska och medicintekniska utvecklingen gör att allt fler patienter, med
hög patientsäkerhet, kan vårdas i öppenvården eller i hemmet. Primärvården
inklusive den basala hemsjukvården utgör stommen i första linjens hälso- och
sjukvård.
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TioHundranämnden
THN § 65,forts

Dnr THN 2012-000106

739

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och avdelningschef Joakim
Myrnäs, daterad 2012-05-04.
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-10.
Beslutande sammanträde
Yrkande:
Håkan Jonsson (S): att rubricerade verksamhet, istället för LOV, ska upphandlas
enligt LOU
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på förslag till beslut enligt
arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons yrkande och finner att
TioHundranämnden beslutat bifalla förslag till beslut enligt arbetsutskottets
förslag.
Protokollet ska skickas till:
Joakim Myrnäs, för handläggning

______________________
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TioHundranämnden
THN § 66

Dnr THN 2012-000117

042

Delårsrapport 1 för år 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

med godkännande överlämna delårsrapport 1 per sista april till
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

Bakgrund
Resultatet för perioden uppgår till -4,8 mkr, vilket är en resultatförbättring med
2 mkr jämfört med mars. Resultatet för respektive huvudman uppgår till -3,1
mkr för kommunen samt -1,7 mkr för landstinget. Prognosen för helåret
uppgår till -21,7 mkr, kommunen – 9,7 mkr och landstinget - 12 mkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian
Damlin, daterad 2012-05-11.
Muntlig föredragning av Kristian Damlin
Arbetsutskottets protokoll 2012-05-21.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen

_________________________
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2012-05-21

TioHundranämnden
THN § 67

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan
till handlingarna

Bilaga 29, 2012
Bilaga 30 2012
Bilaga 31, 2012
Bilaga 32, 2012
Bilaga 33 2012

_______________________

LSS 120418-120515
SoL kap 4§ 1 120418-120515
SoL kap 8 § 2 120421-120415
Riksfärdtjänst § 120418-120515
Bostadsanpassningsbidrag 120423-120516

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-21

TioHundranämnden
THN § 68

Dnr

Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Karin Thalén:
- Projektet Aktiv Hälsostyrning har inkluderat 60 av 120 patienter som nu får
vårdcoachning av två sjuksköterskor. Projektet pågår till i höst och en
utvärdering kommer att presenteras efter projekttiden.
-SLL och KSL förebereder kommunalisering av hemsjukvården från år 2015.
Till sommaren ska ett beslut om inriktning tas av politiker från landstinget och
kommunerna. Under hösten startar sedan arbetet med att beräkna volymer och
nivån på skatteväxling.
-Tema för höstens fyra medborgardialoger i oktober blir " Valfrihetsreformerna
som införts - hur blev det för dig?"
-När det gäller personalsituationen på förvaltningen så kommer ett beslut om
förlängning av TioHundra-projektet i tre år till att medföra att tjänster måste
köpas från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i SLL. Detta på grund av vakanser
och svårigheter att rekrytera den kompetensen till Norrtälje kommun. Just nu
pågår en riskanalys av arbetsmiljön med anledning av vårens oro kring framtiden
och personalavgångar.
-Centraliseringen av de administrativa stödfunktionerna i kommunen pågår.
Kanslifunktionerna kommer inte att flytta från förvaltningarna utan jobba mer
tillsammans och processinriktat över förvaltningsgränserna.
-Kommunen tillsammans med Polisen, Svenska kyrkan m fl anordnar återigen en
Walkabout, tipspromenad på skolavslutningen den 7 juni kl.20-24 i Norrtälje
med start i Societetsparken.

_____________________
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