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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

TioHundranämnden
THN §

Dnr

Information om TioHundraprojektets framtid
Kommundirektör Per Nordenstam informerar om hur arbetet har bedrivits med
att ta fram ett underlag för beslut om projektets framtid. Processen fortgår
fortfarande och diskussioner förs både inom SLL och kommunen samt inom
respektive majoritet och opposition.
Härefter följer frågor och diskussion.

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

TioHundranämnden
THN § 40

Dnr

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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2012-04-26

TioHundranämnden
THN § 41

Dnr

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom 2012-03-08, målnr 4794-11E
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom 2012-03-07, målnr 4502-11E
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom 2012-03-16 målnr 419-12E
- Socialstyrelsen: Beslut 2012-03-12, Dnr 9.5.1-12928/2011, 9.5.1-12538/2010.
9.5.1-1785/2011,9.5.1-7491/2010, 9.5.1-12929/2011

_____________________
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TioHundranämnden
THN § 42

Dnr

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- SLL: protokoll 2012-02-14 § 11
- SLL: protokoll 2012-03-20 § 52
- SLL: protokoll 2011-12-06 § 14
- Revisorerna: Årsrapport 2011, TioHundranämnden
- KSL: Rekommendation gällande länsöverenskommelsen, daterad 2012-03-29
- Statskontoret: Rapport angående Lagen om Valfrihetssystem

___________________
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TioHundranämnden
THN § 43

Dnr THN 6323

Avskrivningar av kundfordringar
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna förslag att avskriva kundfordringar för 158.291 kr

Bakgrund
TioHundraförvaltningen har gått igenom kundfordringarna och föreslår
avskrivningar uppgående till 158.291 kr med anledning av att brukarna är
insolventa.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och avdelningschef Joakim
Myrnäs, daterad 2012-03-20
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-04
Protokollet ska skickas till:
Joakim Myrnäs, för handläggning

_____________________
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TioHundranämnden
THN § 44

Dnr THN 2012-000057

043

Avskrivningar av skuld där dödsbo/gäldenär saknar
tillgångar.
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

avskriva fordran enligt redovisning, summa 28.742 kr

Bakgrund
TioHundraförvaltningen har gått igenom skulderna och föreslår avskrivningar
uppgående till 28.742 kr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från avdelningschef Joakim Myrnäs, daterad 2012-03-16.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-04
Protokollet ska skickas till:
Joakim Myrnäs, för handläggning

_______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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TioHundranämnden
THN § 45

Dnr THN 2011-000141

044

Redovisning till socialstyrelsen av stimulansmedel äldre
2011
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna redovisningen till Socialstyrelsen av stimulansmedel
äldre avseende verksamhetsåret 2011

Bakgrund
Socialstyrelsen begär varje år in en redovisning av hur beviljade stimulansmedel
äldre har använts under föregående verksamhetsår, i detta fall år 2011.
Redovisningen görs i form av svar på en webbaserad enkät som SCB ansvarar
för. Denna typ av redovisning begärs in varje år som underlag för bedömning av
kommande ansökningar och eventuella återkrav av beviljade medel.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och FoUU-chef Yvonne
Lindholm, daterad 2012-03-22.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-04
Protokollet ska skickas till:
Socialstyrelsen
Yvonne Lindholm, för kännedom

____________________
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TioHundranämnden
THN § 46

Dnr THN 2012-000058

047

Ansökan till Socialstyrelsen om medel för
omvårdnadslyftet 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna den av förvaltningschefen inlämnade ansökan till
Socialstyrelsen om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2012.

att

förklara denna paragraf omedelbart justerad

Bakgrund
År 2011 fördelades Socialstyrelsen 143,5 miljoner kronor till 210 sökande
kommuner varav Norrtälje var en. Socialstyrelsen ska nu fördela ytterligare
243,7 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna för år 2012 för att stärka
kompetensen inom äldreomsorgen. Statsbidraget kan sökas av kommuner i sin
egenskap som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares
verksamhet. Målgruppen är den personal i äldreomsorgen där grundutbildningen
till yrket är en gymnasial utbildning, t.ex. vårdbiträden och undersköterskor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och FoUU-chef Yvonne
Lindholm, daterad 2012-03-26.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-04
Protokollet ska skickas till:
Socialstyrelsen
Yvonne Lindholm, för kännedom

________________
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TioHundranämnden
THN § 47

Dnr THN 6326

047

Redovisning till socialstyrelsen av omvårdnadslyftet 2011
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna den av förvaltningschefen inlämnade ansökan till
Socialstyrelsen om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2012.

att

förklara denna paragraf omedelbart justerad

Bakgrund
År 2011 fördelades Socialstyrelsen 143,5 miljoner kronor till 210 sökande
kommuner varav Norrtälje var en. Socialstyrelsen ska nu fördela ytterligare
243,7 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna för år 2012 för att stärka
kompetensen inom äldreomsorgen. Statsbidraget kan sökas av kommuner i sin
egenskap som huvudman för sin egen verksamhet och för enskilda utförares
verksamhet. Målgruppen är den personal i äldreomsorgen där grundutbildningen
till yrket är en gymnasial utbildning, t.ex. vårdbiträden och undersköterskor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och FoUU-chef Yvonne
Lindholm, daterad 2012-03-26.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-04
Protokollet ska skickas till:
Socialstyrelsen
Yvonne Lindholm, för kännedom
__________________
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TioHundranämnden
THN § 48

Dnr THN 2012-000054

805

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2012 Röda Korset
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

bevilja Norrtälje rödakorskrets Rödakorsgården
verksamhetsbidrag för år 2012 med totalt 310 000 kr samt

att

uppdra till förvaltningschef att teckna en överenskommelse
med Norrtäljekretsen av Röda korset avseende de
verksamheter som bedrivs med anknytning till
TioHundranämndens ansvarsområde

Reservationer och anteckningar till protokollet
Louise Angleryd (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe
inträder Bo Wetterström (M) som tjänstgörande.
Bakgrund
Rödakorsgården har i mars 2012 inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag
för år 2012. Föreningen ansöker om totalt 310 000 kr. Ur ansökan och
årsberättelsen 2011 från Rödakorsgården kan man läsa att föreningen har fokus
på verksamheter av stödjande och social karaktär, många inom ramen för
TioHundranämndens ansvarsområden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och kanslichef Tomas
Sjöberg, daterad 2012-03-26.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-04

Protokollet ska skickas till:
Tomas Sjöberg, för handläggning
Karin Thalén, för handläggning
____________________
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2012-04-26

Tiohundranämnden
THN § 49

Dnr THN 2012-000039

730

Lokala riktlinjer vuxna med diagnos Aspergers syndrom
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

återremittera ärendet för ytterligare samråd med intresse/patientorganisationerna

Bakgrund
De Lokala riktlinjerna utgår från Regionalt vårdprogram 2010 ”ADHD, lindrig
utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna”
som SLL utarbetat. Det Regionala vårdprogrammet är en kunskapsöversikt med
riktlinjer för utredning och insatser. Programmet svarar mot ett behov av att
tydliggöra vilka åtgärder som har evidens och som bör komma målgruppen
tillgodo. Syftet med de Lokala riktlinjerna är att utifrån Vårdprogrammet
tydliggöra innebörden av insatser, ansvarsfördelning och samverkan
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och biståndschef Britt-Marie
Ekström och strategisk kvalitetsutvecklare Birgitta Jonsson, daterad 2012-03-05
Synpunkter från NHS.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-04
Protokollet ska skickas till:
Britt-Marie Ekström, för handläggning

___________________
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Tiohundranämnden
THN § 50

Dnr THN 2012-000064

042

Månadsrapport mars 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

med godkännande överlämna månadsrapporten för mars till
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen.

att

till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen särskilt påtala att
TioHundranämnden enligt prognos kommer att redovisa ett
underskott på 18 mkr gällande särskilt vårdkrävande individer

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamot deltar inte i beslutet med hänvisning till eget
budgetförslag.
Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet med hänvisning till eget
budgetförslag.
Bakgrund
Resultatet för perioden uppgår till -6,8 mkr och prognosen till -21,7 mkr för
helåret. Prognosen för kommunen uppgår till -9,7 mkr och för landstinget till
12 mkr. Underskottet för perioden beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader
för särskilt vårdkrävande individer. TioHundranämnden beslutade i samband
med
budget 2012 att särredovisa kostnaderna för dessa individer. I budgeten för
året budgeterades 6 mkr och utifrån kostnadsutvecklingen under jan-mars görs
fortsatt bedömningen att kostnaderna för året kommer att uppgå till 24 mkr,
dvs. ett underskott på 18 mkr i jämförelse med budgeten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, daterad 2012-03-19.
Månadsrapport, daterad 2012-04-20
Muntlig föredragning av Kristian Damlin och Karin Thalén.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-26
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Tiohundranämnden
THN § 50,forts

Dnr THN 2012-000064

Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen och Landstingsstyrelsen

___________________

042

15(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-04-26

Tiohundranämnden
THN § 51

Dnr THN 2012-000035

041

Åtgärder för en ekonomi i balans för TioHundranämnden
2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna samt ge i uppdrag till förvaltningschef att genomföra
föreslagna åtgärder.

att

uppdra till förvaltningen för att dämpa kostnadsutvecklingen,
återkomma med förslag gällande LSS-boenden och särskilda
boenden

att

uppdra till förvaltningen för att dämpa kostnadsutvecklingen,
se över läkare i beredskap samt jourmottagning och göra
justeringar gällande vårdvalet för husläkarmottagningar i
samverkan med HSNf

att

uppdra till förvaltningen för att dämpa kostnadsutvecklingen,
se över samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre och för
varje enhet ange antal vårdplatser, ersättningar, möjlighet att
utöka verksamhet på befintliga boenden

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamot deltar inte i beslutet med hänvisning till eget
budgetförslag.
Miljöpartiets ledamot deltar inte i beslutet med hänvisning till eget
budgetförslag.
Bakgrund
TioHundranämnden gav i samband med budget 2012 (11-244-041)
förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars presentera
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Tiohundranämnden
THN § 51,forts

Dnr THN 2012-000035

041

förslag till besparingar gällande de i budget ospecificerade besparingar om 3,7
mkr. Ärendet utgick dock från nämndens sammanträde i mars.
TioHundranämnden behöver utifrån av nämnden beslutad budget genomföra
ytterligare besparingar i verksamheten under 2012.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén, biståndschef Britt-Marie
Ekström och avdelningschef Joakim Myrnäs daterad 2012-04-20
Muntlig föredragning av Kristian Damlin och Karin Thalén.
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-26
Protokollet ska skickas till:
Karin Thalén, för handläggning

_______________________
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Tiohundranämnden
THN § 52

Dnr THN 2012-000041

739

Anmälan om ersättningsetablering gällande sjukgymnast
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

uppdra åt TioHundraförvaltningen att, i samverkan med HSF,
inleda förfarande om ersättningsetablering enligt Lagen om
ersättning för sjukgymnastik LOS för sjukgymnast Eva
Pettersson, Rimbo.

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad

Bakgrund
E. P. bedriver sjukgymnastisk verksamhet i Rimbo och har fram till 2011-12-31
varit verksam enligt vårdavtal med TioHundraförvaltningen. Från 2012-01-01
har E. P. återgått till att vara verksam enligt lagen om ersättning för
sjukgymnastik och bedriver en aktiv verksamhet. E. har enligt regelverket vänt
sig till landstinget med ansökan om ersättningsetablering/försäljning. Hälso-och
sjukvårdens förvaltning har genomfört en granskning av ärendet och funnit att
kraven i 5a § Lagen om ersättning för sjukgymnastik uppfylls och
rekommenderar därmed TioHundranämnden att inleda förfarandet om
ersättningsetablering.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och MAR, Margareta
Oswald daterad 2012-05-08
Arbetsutskottets protokoll 2012-04-26
Protokollet ska skickas till:
Margareta Oswald, för handläggning

__________________
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2012-04-26

TioHundranämnden
THN § 54

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan
till handlingarna

Bilaga 22, 2012
Bilaga 22 2012
Bilaga 23, 2012
Bilaga 24, 2012
Bilaga 25 2012
Bilaga 26 2012
Bilaga 27 2012
Bilaga 28 2012

_____________________

LSS 120317-120417
SoL kap 4§ 1 120317-120417
SoL kap 8 § 2 120321-120420
Riksfärdtjänst § 120317-120417
Bostadsanpassningsbidrag 120321-120423
Beslut ang. utbetalning av fondmedel, dnr
THN 12-25 046
Beslut ang. utbetalning av fondmedel, dnr
THN 12-221 046
Beslut ang. utbetalning av fondmedel, dnr
THN 12-222 046

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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TioHundranämnden
THN § 55

Dnr THN 6154

739

Förvaltningen informerar
Förvaltningschef Karin Thalén:
- 5 LSS-ärenden har inte gått vidare till vite. Nu återstår 37 ärenden att besluta
om
-Brukare i Hallstavik har blivit utsatt för övergrepp. Ärendet är polisanmält.
Förvaltningen haft kontakt med utföraren och för att säkerställa att de har följt
rutinerna enligt avtalet.
- Förvaltningen haft uppföljningsmöte med Attendo avseende SÄBO. De har
planer på att bygga 18 nya boendeplatser på Vårdbo.
- Studiebesök från Japan nästa vecka, den 4/5 kommer Söderhamn för att titta på
Roslagsmodellen. Den 11/7 får vi besök från vår vänort Ruijena som vill titta på
vår äldreomsorg..

________________________
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