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Tiohundranämnden
Plats och tid

Äldreboende Vårdbo, Torpvägen 5, Norrtälje

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tomas Sjöberg, sekreterare
Karin Thalén, förvaltningschef §§ 9-28
Britt -Marie Ekström, biståndschef §§ 11, 19-20
Viveka Söderbärg Åhs, strategisk kvalitetsutvecklare §§ 11
Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare §§ 12,21
Camilla Nystrand, verksamhetschef Vårdbo § 10
Maj Wrangell, undersköterska Vårdbo, § 10
Christina Bladh, undersköterska Vårdbo, § 10

Utses att justera

Håkan Jonsson (S)

Justeringens
plats och tid

29/2-2012 Kommunhuset

Underskrift

Sekreterare .........................................................................Paragrafer 9-28
Tomas Sjöberg
Ordförande ........................................................................
Sofia Paulsson (M)
Justerande ........................................................................
Håkan Jonsson (S)

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

TioHundranämnden

Sammanträdesdatum

2012-02-23

Datum för
anslags uppsättande

2012-03-01

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

TioHundraförvaltningen
.................................................................

Monica Häggkvist
Utdragsbestyrkande

2012-03-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2012-02-23

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
N
N
F
N
F
N
F

Bo Wetterström
Kim Lützen
Anna Bernmalm
Gunnar Englund
Ragnar Bergsten
Catarina Wahlgren
Örjan Lid
Margaretha Åkerberg
Emelie Löthgren
Kjell Drotz
Kajsa Elfström
Vakant

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

N
N
F
F
NT
F
NT from 13.00
NT
F
F
F
F

___________________

§
Ja
Nej

§
Ja
Nej
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum 2012-02-23

Tiohundranämnden
THN § 9

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
Datum

Tiohundranämnden
THN § 10

Dnr THN 6261

Information från Vårdbo
Camilla Nystrand, verksamhetschef, Maj Wrangell, undersköterska och Christina
Bladh, undersköterska, alla från Vårdbo, informerar om verksamheteten på
Vårdbo, hur arbetet är organiserat, personalbemanning mm
___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 11

Dnr

Information om särskilt boende
Viveka Söderbärg Åhs och Britt-Marie Ekström informerar om Öppna
jämförelser beträffanda särskilt boende (säbo), hur beslut om säbo handläggs,
hur aktuell kösituation ser ut, avgifter mm.
__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 12

Dnr THN 2012-000023

739

Slutgiltig hävning av avtalet med Rospiggens Hemservice
AB
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

slutgiltigt häva avtalet, som varit
interimistiskt hävt sedan 2012-02-02, med kundvalsutföraren
Rospiggens Hemservice AB

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Rospiggens Hemservice AB startade sin verksamhet som kundvalsutförare 201111-01. Kundvalet omfattar hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering.
Rospiggens Hemservice har uppvisat allvarliga brister i verksamheten i enlighet
med de ”Allmänna villkoren 2011.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och strategisk
kvalitetsutvecklare Britt Stålhandske, daterad 2012-02-16
Muntlig föredragning av Britt Stålhandske.
Arbetsutskottets beslut, 2012-02-23
Protokollet ska skickas till:
Britt Stålhandske, för handläggning
Roslagens Hemservice
____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 13

Dnr THN 2011-000149

739

Yrkande enligt socialtjänstlagen (Patientsäkerhetslagen)
om skadestånd
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

avslå begäran om skadestånd omfattande 300 tkr gällande brister
i hemtjänsten för sökanden.

Bakgrund
Ärendet handlar om ett yrkande, med stöd av ändringar i Socialtjänstlagen, om
skadestånd omfattande 300 tkr gällande brister i hemtjänstinsatserna. Dottern till
sökanden inkom med skadeståndskravet i brev daterat 2 september 2011.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian
Damlin, daterat 2012-02-10
Skrivelse från sökandens dotter, daterat 2011-09-02
Yttrande från TioHundra AB, daterat 2011-09-28
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 21
Muntlig föredragning av Karin Thalén.
Protokollet ska skickas till:
Sökanden
Karin Thalén

_______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 14

Dnr THN

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom 2012-01-12, målnr 2371-11E, 2373-11E
____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 15

Dnr THN 6152

739

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- TioHundraförvaltningen: Roslagsmodellen, Rapport om sommarkollo för äldre
2011

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 16

Dnr THN 2011-000018

049

Internkontrollplan för TioHundranämnden år 2011
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna uppföljningsrapporter för år 2011 samt föreslagna
åtgärder

Bakgrund
TioHundranämnden har för år 2011 antagit en internkontrollplan bestående av
fem delmoment, vilket ska återrapporteras till nämnden. De fem delmomenten är
uppföljning av sålda och köpta platser, rekrytering och uppföljning av
kontaktperson/kontaktfamilj, kvalitetsledningssystem samt åtgärdskontroll för
2010. Resultatet av internkontrollen ska också rapporteras till
kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian
Damlin, daterad 2012-01-26.
Uppföljningsrapporter.
Muntlig föredragning av Karin Thlaén.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 24
Protokollet ska skickas till:
Kommuntyrelsekontoret, för kännedom

____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 17

Dnr THN 2012-000011

049

Internkontrollplan TioHundraförvaltningen 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

fastställa internkontrollplan 2012 för TioHundranämnden, enligt
bilaga samt de internkontrollpunkter kommunstyrelsen i
sitt beslut 2012-01-30 § 20 fastställt att nämnderna ska ha med i
sin internkontrollplan

Bakgrund
TioHundranämnden skall för år 2012 anta en internkontrollplan. Resultatet av
internkontrollen ska också rapporteras till kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian
Damlin, daterad 2012-01-24.
Internkontrollplan.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-30 § 20.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 25
Protokollet ska skickas till:
Karin Thalén, för handläggning
_________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 18

Dnr THN 2011-000246

214

Yttrande över Detaljplan för fastigheterna Haren 2,
Tullgården 1 i Norrtälje stad
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

ej erinra mot den redovisade detaljplanen samt

att

godkänna och som TioHundranämndens yttrande skicka
tjänsteutlåtande daterat 2012-01-30 till kommunstyrelsen

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt att TioHundranämnden ska yttra sig över planförslaget.
senast den 17 februari 2012. Planområdet är beläget centralt i Norrtälje stad och
avgränsas i söder av Esplanaden som leder fram till Stockholmsvägen.
Planområdet innefattar totalt 8600 kvm. Planen syftar till att möjliggöra
uppförande av ny flerbostadshusbebyggelse, uppförda i 3-5 våningar runt
gemensamma innergårdar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och kanslichef Tomas
Sjöberg, daterad 2012-01-30.
Förslag detaljplan.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 26
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Håkan Jonsson (S): bifall till förslag till yttrande samt följande tillägg: att
bostadsområdet ska innehålla ett trygghetsboende.
Propositionsordning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 18,forts

Dnr THN 2011-000246

214

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons yrkande
och TioHundraförvaltningens förslag till yttrande och finner att arbetsutskottet
beslutat bifalla TioHundraförvaltningens förslag.
Protokollet ska skickas till:
Kommuntyrelsekontoret

____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 19

Dnr THN 2011-000247

739

Redovisning av icke verkställda SoL beslut per den 31
december 2011
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 31
december 2011 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.
Denna rapportering omfattar 8 gynnande beslut som inte verkställts inom 3
månader. Dessa gynnande beslut avser 8 beslut gällande särskilt boende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie
Ekström, daterad 2012-01-15.
Redovisning.
Muntlig föredragning av Britt-Marie Ekström.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 27
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Revisorerna
_____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 20

Dnr THN 2011-000248

748

Redovisning av icke verkställda LSS beslut per den 31
december 2011
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna att rapport om icke verkställda beslut per den 31
december 2011 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. Denna rapportering omfattar 3 gynnande beslut som inte
verkställts inom 3 månader och avser: Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
9.6 2 personer och Bostad med särskild service 9.9 1 person.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie
Ekström, daterad 2012-01-15.
Redovisning.
Muntlig föredragning av Britt-Marie Ekström.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 28
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Revisorerna
________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 21

Dnr THN 2011-000115

730

Ansökan om att bli godkänd som utförare i kundval i THN
verksamhetsområde
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

inte godkänna Roslagens Hemtjänst som utförare inom
kundvalet i Norrtälje

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokratiska ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar att de inte
deltar i beslutet.
Bakgrund
Roslagens Hemtjänst har inkommit med en ansökan om att bli godkänd som
utförare inom kundvalet. Företaget har ombetts att inkomma med beskrivning av
hur utföraren avser att uppfylla samtliga skallkrav enligt ”Allmänna villkoren
men har inte uppfyllt kraven.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och strategisk
kvalitetsutvecklare Britt Stålhandske, daterad 2012-01-30.
Muntlig föredragning av Britt Stålhandske.
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 28
Protokollet ska skickas till:
Britt Stålhandske, för handläggning
Roslagens Hemtjänst
____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 22

Dnr THN 2011-000079

705

Överenskommelse med Hamnkompaniet för tiden 2011-0301--2013-02-28
Ärendet utgår.

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 23

Dnr THN 2012-000026

770

Gemensam upphandling med Nordostkommunerna
gällande insatser för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

delta i gemensam upphandling gällande insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning tillsammans med
nordostkommunerna.

att

uppdra till förvaltningschef att godkänna
förfrågningsunderlaget gällande gemensam upphandling, fatta
tilldelningsbeslut, att teckna avtal samt att löpande informera
arbetsutskottet.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot
beslutet till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
Bakgrund
Kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker samt Vaxholms
stad och Lidingö stad har idag ett gällande ramavtal för insatserna HVB (Hem
för vård och boende) samt särskilt boende för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Nuvarande ramavtal löper ut 2012-12-31. Det tecknades
ursprungligen för tiden 2009-07-01 – 2011-12-31, med möjlighet till ett års
förlängning. Avtalet förlängdes med ett år. Kommunerna avser att tillsammans
upphandla tjänsterna igen inför ett nytt ramavtal. Täby kommun är samordnande
kommun. Avtalstiden för det nya ramavtalet planeras gälla 2013-01-01 – 201512-31 med möjlighet till ett års förlängning.
Ett liknande beslut är fattat sedan tidigare i övriga kommuner.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie
Ekström, daterad 2012-02-15.
Muntlig föredragning av Britt-Marie Ekström.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 23,forts

Dnr THN 2012-000026

770

Arbetsutskottets beslut 2012-02-23.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Håkan Jonsson (S): i första hand att TioHundranämnden ska godkänna
förfrågningsunderlaget, i andra att TioHundranämndens arbetsutskott ska
godkänna förfrågningsunderlaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons
yrkanden och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
TioHundranämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Protokollet ska skickas till:
Britt-Marie Ekström, för handläggning
Karin Thalén
_______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 24

Dnr THN 2012-000009

041

Verksamhetsberättelse 2011 för TioHundranämnden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

med godkännande överlämna verksamhetsberättelse för 2011
samt bilaga till verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen och
landstingsstyrelsen

Bakgrund
Resultatet för året uppgår till -9,9 mkr, vilket är en förbättring i jämförelse med
prognosen per delår 2 med 4,1 mkr. Resultatet för respektive huvudman uppgår
till -9,9 mkr (-0,9 mkr jmf prognos per sista augusti) för kommunen och ett
nollresultat för landstinget (+5 mkr jmf prognos per sista augusti).
Resultatet i vårdbarometern visar att 93 % anger att de har tillgång till den
sjukvård de behöver och hela 88 % anger att de har förtroende för
sjukvården, vilket är ett bättre resultat än länet i övrigt
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian
Damlin, daterad 2012-01-29.
Verksamhetsberättelse och bilaga
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 31
Muntlig föredragning av Kristian Damlin
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 25

Dnr THN 2011-000228

003

Remiss angående Norrtälje kommuns finanspolicy
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

ej erinra mot den föreslagna finanspolicyn

att

godkänna och som TioHundranämndens yttrande skicka
tjänsteutlåtande daterat 2012-01-24 till kommunstyrelsen

Bakgrund
Remissen avser en revidering av finanspolicyn, som ska ersätta tidigare
finanspolicy fastställd av kommunfullmäktige den 15 juni 2009 och
finansinstruktion fastställd av kommunstyrelsen den 7 juni 2011. Finanspolicyn
har omarbetats främst redaktionellt och innehåller få reella förändringar och
TioHundranämnden påverkas ej direkt av föreslagna revideringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian
Damlin, daterad 2012-01-24.
Förslag till Finanspolicy
Arbetsutskottets protokoll 2012-02-15 § 33
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
_____________________
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Datum

Tiohundranämnden
THN § 26

Dnr THN

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan
till handlingarna
Bilaga 7, 2012
Bilaga 8, 2012
Bilaga 9, 2012
Bilaga 10, 2012
Bilaga 11 2012

_____________________________

LSS 120121-120217
SoL kap 4§ 120121-120217
SoL kap 8 § 2 120121Riksfärdtjänst § 120121-120217
Bostadsanpassningsbidrag 120124-120222

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 27

Dnr THN 6154

003

Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Karin Thalén:
- Vi har fått ett vitesbelopp på 60.000 kr för icke verkställt beslut angående
kontaktperson enligt LSS
-Norrtälje kommun har fått ca 1 mkr för att bli finskt förvaltningsområde.
Förberedelsearbete pågår inom TioHundraförvaltningen och andra berörda
nämnder.
- Värdighetsgarantiarbetet inom äldreomsorgen har påbörjats. Arbetsgrupp
bestående av biståndshandläggare från oss, tjänstemän från THAB och utförarna
har bildats. Referensgrupp med representanter från intresseorganisationerna ska
bildas.
- PM angående TioHundraprojektets framtid kommunicerades förra veckan till
personalen och medfört en del negativa reaktioner.
Ordföranden meddelar:
- Rikskonferens Kvalitet i äldreomsorgen äger rum i Stockholm den 26-27/4
2012. Tema: De mest sjuka äldre. 2 från alliansen och 2 från oppositionen kan
deltaga. Anmäl till sekreteraren så snart som möjligt.

_______________________

23(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden
THN § 28

Dnr THN 12-38 041

Anmälningsärende: Socialdemokraternas förslag till
budget 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

ärendet är anmält och läggs till handlingarna

Underlag för beslut
Socialdemokraternas förslag till budget 2012
________________________
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