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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-09-27

TioHundranämnden

THN § 95

Dnr THN

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

utse Ragnar Bergsten (S) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, med omedelbar justering.

___________________

3(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4(10)

2012-09-27

TioHundranämnden
THN § 96

Dnr THN 2012-000189

748

Plan för upphandling av drift av bostäder med särskild
service för vuxna enligt 9 § 9 LSS (1993:387
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

upphäva tidigare beslut i TioHundranämnden 2012-06-18, § 80 ” att
ge förvaltningen i uppdrag att direktupphandla drift av
gruppbostad (LSS) i Hallstavik med utgångspunkt från de nu gällande
ersättningsnivåerna för drift av gruppbostad (LSS)”.

att

föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om upphandling av drift av
gruppbostäder enligt LSS (1993:387) i enlighet med förvaltningens plan.

att

föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om upphandling enligt
LOU (2007:1091) enligt bifogat förfrågningsunderlag.

att

omedelbart justera beslutet

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och Miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Jonssons (S) yrkande
Bridget Wedberg (MP) reseverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Socialdemokraterna lämnar anteckning till protokollet: se nedan.
Bakgrund
TioHundranämnden är enligt reglemente ansvarig för bostad med särskild
service enligt LSS. Den 15 december 2008 godkände TioHundranämnden Plan
för gruppbostäder enligt LSS. Den 1 juni 2009 beslutade Kommunstyrelsen om
genomförande av Plan för gruppbostäder som reviderades genom beslut den 5
oktober 2009. TioHundranämnden har 2012-06-18 gett förvaltningen i uppdrag
att direktupphandla drift av den nybyggda gruppbostaden Sanavägen i Hallstavik
(THN 12-130 734). Detta efter att TioHundra AB meddelat att de inte var
beredda att driva gruppbostaden till avtalad ersättningsnivå.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden

THN § 96,forts

Dnr THN 2012-000189

748

TioHundra AB har sagt upp avtalen för sex boendeenheter från och med
årsskiftet 2012/2013 på grund av för dålig lönsamhet. TioHundranämnden
föreslås nu ta ett helhetsgrepp utifrån ovanstående frågeställningar, genom att
besluta om en ramavtalsupphandling enligt LOU som ger möjlighet att avropa
valfritt antal gruppbostäder enligt LSS
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och avdelningschef
Joakim Myrnäs, daterad 2012-09-13
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-27.
Muntlig föredragning av Gunilla Thornberg.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Håkan Jonsson (S): -Avslag
Bridget Wedberg (MP): bifall samt följande ändring i FFU beträffande
utvärderingskriterierna: 80 % bemanning och 20 % verksamhetskvalitet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag på arbetsutskottets
förslag och Bridget Wedbergs (MP) yrkande och finner att TioHundranämnden
beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. Härefter ställer ordförande proposition på
bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och Håkan Jonssons (S) yrkande
och finner att TioHundranämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen, för handläggning
Joakim Myrnäs
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Datum

Tiohundranämnden

THN § 96,forts

Dnr THN 2012-000189

748

Protokollsanteckning:
(S) lämnar följande anteckning till protokollet:
”Som ledamöter och demokratiskt förtroendevalda har vi att ta ställning till det
bästa för Norrtäljebornas vård och omsorg. Att bli pressad av att ta beslut för
LSS-vårdtagares boende i ett ärende bestående av 28 sidor inkl. bilagor utan att
ha läst det, är inte acceptabelt. Ärendet låg på bordet vid sammanträdets
öppnande”.

____________________
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Datum

Tiohundranämnden

THN § 97

Dnr THN 2012-000151

730

Ansökan om auktorisering för vårdbolaget TioHundra AB.
Barnavårdcentraler/BVC, Rimbo
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

villkorligt godkänna Auktorisation av Vårdbolaget TioHundra
AB inom vårdområde Barnavårdscentral, Rimbo (Stockholmsvägen 18)

att

uppdra åt TioHundraförvaltningen att avtal tecknas med
utföraren förutsatt att utföraren, vid avtalsteckningstillfället,
bedöms kunna uppfylla de villkor som stipuleras i
Regelboken för Vårdval TioHundra.

att

omedelbart justera beslutet

Bakgrund
Vårdbolaget TioHundra AB har ansökt om auktorisation inom vårdområde
Barnavårdscentral Rimbo. Sedvanlig prövning enligt vårdval TioHundra har
genomförts.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam, avdelningschef
Joakim Myrnäs och avtalshandläggare Birgitta Jonsson, daterad 2012-09-04.
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-12.
Protokollet ska skickas till:
Birgitta Jonsson, för handläggning

______________
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Datum

Tiohundranämnden
THN § 98

Dnr THN 2012-000035

041

Åtgärder för en ekonomi i balans
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens redovisning av åtgärder för ekonomi i
balans

att

lämna öppettiderna inom socialpsykiatrins verksamhet för öppen
träffpunkt oförändrade

att

i enlighet med regional ”Policy för att förebygga och behandla
missbruk och beroende” uppdra till förvaltningen att
tillsammans med övriga aktörer arbeta fram en
samverkansöverenskommelse för förebyggande arbete, vård och
behandling av missbruk och beroende i Norrtälje kommun.

att

ge förvaltningen i uppdrag att med utgångspunkt från KSLs
rapport om den basala hemsjukvården fortsätta arbetet med
produktionstak inom kundvalet

att

ge förvaltningen i uppdrag att per 1 oktober 2012 säga upp avtal
avseende SARAH teamet med en uppsägnings om sex (6)
månader.

att

ge förvaltningen i uppdrag att årligen revidera
vägledningsdokument gällande biståndsbedömning och
delegationsordning.

att

föreslå kommunfullmäktige att återfördela medel avsatta till
social investeringsfond till TioHundranämnden för 2012.

att

delge kommunstyrelsen TioHundranämndens genomförda och
beslutade åtgärder för ekonomi i balans samt att hemställa om
ytterligare budgettilldelning för att nå en ekonomi i balans

8(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

Tiohundranämnden

THN § 98,forts

Dnr THN 2012-000035

041

att

hemställa till kommunstyrelsen om att budgettilldelning för
2013 sker enligt ny volymbaserad budgetmodell samt att hänsyn
tas till volymutvecklingen de senaste fem åren.

att

omedelbart justera beslutet

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare och Miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
Bridget Wedbergs (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ärendet avser uppdrag från kommunstyrelsen att återkomma med
konsekvensbeskrivningar för att kraftfullt minska prognostiserat underskott
2012. Utifrån ekonomiskt utfall februari uppdrog kommunstyrelsen till
TioHundranämnden att vidta ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans och att
i budgeten inräkna en beräknad nivå för särskilt vårdkrävande personer samt
beskriva hur dessa kostnader ska finansieras inom verksamheten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam, daterad 2012-09-17.
Arbetsutskottets protokoll 2012-09-27.
Muntlig föredragning av Joakim Myrnäs.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Håkan Jonsson (S): bifall till att-satserna 2,3,6,8,9 samt avslag på att-satserna
1,4,5,7 och följande tillägg: att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med
förslag på hur Stockholms läns landstings del av underskottet ska hanteras.
Bridget Wedberg (MP): bifall till att-satserna 1,2,3,4,6,8,9 samt avslag på attsatserna 5,7 och bifall till Håkan Jonssons (S) tillägg
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Datum

Tiohundranämnden
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag
THN § 98,forts

Dnr THN 2012-000035

041

och Håkan Jonssons (S) yrkande och Bridget Wedbergs (MP) yrkande och finner
att TioHundranämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.

Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen

__________________
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