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TioHundranämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Norrtäljesalen kl. 10.00-11.50

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tomas Sjöberg
Per Nordenstam, tf. förvaltningschef , §§ 122-136
Britt-Marie Ekström, biståndschef, § 136
Joachim Werr, Health Navigator AB, § 130
Sofia Landström, , Health Navigator AB, § 130

Utses att justera

Håkan Jonsson (S)

Justeringens
plats och tid

6/12-2012 Kommunhuset

Underskrift

Sekreterare .....................................................................
Tomas Sjöberg

Paragrafer 122-136

Ordförande ........................................................................
Sofia Paulsson (M)
Justerande ........................................................................
Håkan Jonsson (S)

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

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

Monica Häggkvist
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden

Till minne av Marie-Louise Sellin
För att hedra bortgångne Marie-Louise Sellins minne, ledamot i
TioHundranämnden, inleds sammanträdet med en tyst minut

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 122

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
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 123

Dnr THN

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 362-12 E
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, målnr 3501-12 E

____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 124

Dnr THN

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Socialstyrelsen: Tillsyn av kommunernas arbete med ej verkställda beslut, dnr
9.1-55100/2012
- Socialstyrelsen: Tillsyn av bostad, LSS, dnr 9.1-52604/2012
- Socialstyrelsen: Tillsyn av bostad, LSS, dnr 9.1-52829/2012

___________________________

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 125

Dnr THN 2011-000237

739

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en
individ behöver praktisk hjälp med egenvård.
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

föreslå Norrtälje kommun/kommunstyrelsen teckna
överenskommelse med Stockholms läns landsting om
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård.

Bakgrund
Överenskommelsen innebär att sådana rutiner skapas att kommun och landsting
har en gemensam tolkning av begreppet egenvård samt tydliggör ansvaret för
bedömning, planering och uppföljning av egenvården. Överenskommelsen skall
följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag åt parterna
oavsett om det är privat eller egen regi som utför insatserna. Syftet med
överenskommelsen är att tydliggöra ansvaret för bedömning, planering och
uppföljning av egenvården.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och MAS Anne
Hallbäck, daterad 2012-11-01
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 220
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 126

Dnr THN 2012-000226

770

Uppföljning kundval Rehabilitering
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

uppdra åt TioHundraförvaltningen att följa upp de kvarstående
bristerna från granskningen avseende april 2012, rehabilitering
Kundval för aktuell utförare.

att

under våren 2013 genomföra ny uppföljning/journalgranskning
av rehabilitering i Kundval för samtliga utförare.

Bakgrund
I syfte att följa upp hemrehabiliteringen i Kundvalet genomfördes en systematisk
journalgranskning avseende ärenden aktuella april 2012 för samtliga
kundvalsutförare.
Som kriterier för granskning valdes: tydlig rehabiliteringsprocess,
rehabiliteringsutredning, rehabiliteringsplan och samverkan med hemtjänst.
Det finns stora kvalitetsskillnader i rehabiliteringen mellan de olika utförarna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och MAR Margareta
Oswald, daterad 2012-11-06.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 221
Protokollet ska skickas till:
Margareta Oswald, för handläggning
Britt Stålhandske, för kännedom
________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 127

Dnr THN 2012-000124

739

Kartläggning gällande rehabilitering
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna rapporten samt

att

uppdra åt TioHundraförvaltningen att genomföra de prioriterade
åtgärderna från rapporten ”Kartläggning: möjligheter till
rehabilitering och fysisk aktivitet för personer med
funktionsnedsättning i Norrtälje kommun

Bakgrund
Norrtälje har generellt ett högt ohälsotal och det finns därför anledning att
fokusera på hur rehabiliteringsmöjligheterna fungerar för personer med särskilda
behov. I Folkhälsoinstitutets rapport Onödig Ohälsa 2008 beskrivs att personer
med funktionsnedsättning i alla åldrar har betydligt sämre hälsa än befolkningen
i övrigt. Ett kartläggningsarbete har genomförts september 2011-februari 2012 i
samverkan med intresserade representanter från rehabiliteringsverksamheterna
samt intresseorganisationerna, se bifogad rapport inklusive bilaga med
rekommenderade evidensbaserade insatser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och MAR Margareta
Oswald, daterad 2012-11-07.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 222
Protokollet ska skickas till:
Margareta Oswald, för handläggning
Britt Stålhandske, för kännedom

____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 128

Dnr THN 2012-000187

759

Yttrrande över motion om hur man kan bekämpa
barnfattigdom.
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

yttra sig över motionen genom att översända
TioHundraförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-11-07

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reseverar sig mot
beslutet till förmån för Håkan Jonssons yrkande.
Bakgrund
Elisabeth Björk lämnar 2011-06-20 till kommunfullmäktige en motion om hur
man kan bekämpa barnfattigdomen. Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20
§ 244 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen
inkommer till TioHundranämnden 2012-08-29. Motionären föreslår i motionen:
”Att samtliga nämnder och styrelser i kommunen tar fram områden där de kan
bidra med insatser för att bistå kampen mot barnfattigdom i vår kommun. Att
kommunen för samtal med förenings- och kulturlivet om hur deras verksamhet
kan vara tillgänglig även för barn som finns i familjer med svag ekonomi”.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och kanslichef Tomas
Sjöberg, daterad 2012-11-07.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 224
Beslutande sammanträde
Yrkande.
- Håkan Jonsson (S): bifall till motionen samt bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
Propositionsordning:
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons yrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 128,forts

Dnr THN 2012-000187

759

och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att TioHundranämnden beslutat
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige

___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 129

Dnr THN 2012-000204

730

Ansökan om Auktorisering för fotvård, Din Fothörna
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna auktorisation av Din Fothörna inom vårdområdet
Fotsjukvård.

att

uppdra åt TioHundraförvaltningen att teckna avtal med Helena
Jaula, Din Fothörna.

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad

Bakgrund
Helena Jaula, Din Fothörna avser att bedriva verksamhet lokaliserad till Rånäs
rehabcenter. Hon har efter utredning visat sig väl uppfylla kraven i Regelbok
Fotsjukvård, Auktorisationsvillkor Vårdval TioHundra och hon är införstådd
med Allmänna villkor för Vårdval TioHundra.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och handläggare
Margareta Oswald, daterad 2012-11-07.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 216
Protokollet ska skickas till:
Margareta Oswald, för handläggning
Britt Stålhandske, för kännedom
_________________

12(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 130

Dnr THN 2011-000093

106

Aktiv Hälsostyrning
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna fortsatt deltagande i SLL:s projekt angående aktiv
hälsostyrning med fortsatt försöksverksamhet inom TioHundra
enligt förvaltningens förslag, dvs. med en målgrupp,
målgruppen mångbesökare

Bakgrund
Stockholms läns landsting tog 2009 ett politiskt beslut att utveckla aktiv
hälsostyrning (AHS, Case- och disease management) i syfte att förbättra vården
för de mest vårdtunga och resurskrävande målgrupperna inom landstinget.
Den 10 juni 2011 beslutade TioHundranämnden att delta i SLL:s projekt och
avropsavtal tecknades med Health Navigator AB som innebär att avtalet avslutas
den 30 november 2012.
Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och efter diskussioner med
projektledaren Ann Fjellner samt vår kontaktperson Sofia Landström från Health
Navigator AB så föreslås att försöksverksamheten endast skall omfatta en
målgrupp, målgruppen mångbesökare
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och tf. avdelningschef
Gunilla Thornberg, daterad 2012-11-13
Muntlig föredragning av Sofia Landström och Joachim Werr, Health Navigator
AB
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 218
Protokollet ska skickas till:
Gunilla Thornberg, för handläggning
Britt Stålhandske, för handläggning
______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 131

Dnr THN 2012-000116

739

Rapport ”Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje
kommun”
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att
att

att

godkänna rapporten Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje
(Del A-C)
överlämna rapporten till SKL för kännedom som
TioHundranämndens rapport inom ramen för SKL:s nationella
studie
ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en revidering
av nämndens nuvarande Äldreplan med bland annat rapport
Bättre liv för de mest sjuka i Norrtälje som underlag.

Bakgrund
Kvalitativa uppföljningar av multisjuka äldre var ett nationellt projekt under
ledning av Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet som genomfördes
under perioden 2010 – 2011 syftade till att identifiera systembrister/hinder och
hitta systemlösningar som ger den multisjuka äldre bättre vård- och
omsorgskvalité. Syftet var även att öka den samhällsekonomiska nyttan av de
resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemen kring den multisjuka
äldre. Norrtäljes rapport om de mest sjuka äldre består av tre delar. Den första
delen, del A, innehåller dels en samlad beskrivning av vården och omsorgen av
de 298 äldre multisjuka som ingått i SKL:s studie, dels en djupdykning avseende
förhållandena i Norrtälje. Data i den del som rör resultaten på nationell nivå är
hämtade från SKL:s rapport.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och FoUU-chef
Yvonne Lindholm, daterad 2012-10-09.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 218
Protokollet ska skickas till:
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Ledningsgruppen, för handläggning
_________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 132

Dnr THN 2012-000229

705

Avtal gällande Nysättrahemmet
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

uppdra åt TioHundraförvaltningen att inleda en förhandling med
nuvarande utförare på Nysättrahemmet om en förlängning av
avtalet från och med 2013-06-01 till och med 2014-12-31.

Bakgrund
Nysättrahemmet är ett boende för personer med en demensdiagnos. Boendet har
sammanlagt 17 lägenheter, fördelat på två enheter. Avtalet löper ut 2013-05-31.
TioHundraförvaltningen har tillsammans med kommunens fastighetsavdelning
utrett hur en konkurrensutsättning av hyreskontraktet på Nysättrahemmet skulle
kunna genomföras.
Utifrån de fakta som hittills har framkommit är det nödvändigt att inleda en
förhandling med nuvarande utförare på Nysättrahemmet om en förlängning av
avtalet. Under denna tidsperiod kan nödvändiga åtgärder vad gäller brister i
lokalerna vidtas. TioHundranämnden kan även under denna tidsperiod fatta
beslut om hur man vill att den fortsatta verksamheten på Nysättrahemmet ska
bedrivas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och MAR Margareta
Oswald, daterad 2012-11-07.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 223
Protokollet ska skickas till:
Gunilla Thornberg, för handläggning
Britt Stålhandske, för handläggning

________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 133

Dnr THN 2012-000223

006

Sammanträdesplanering för TioHundranämnden år 2013
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

fastställa föreslagna sammanträdesdatum för
TioHundranämnden avseende år 2013 enligt följande:
17/1, 21/2, 27/3, 25/4, 30/5, 25/6, 25/9, 31/10, 28/11 och 19/12

att

sammanträdena börjar kl. 10.00, om inte annat anges

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och
kanslichef Tomas Sjöberg, daterad 2012-11-07.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 223
Protokollet (inkl. arbetsutskottets protokoll) ska skickas till:
TioHundranämndens ledamöter och ersättare 2013
Ledningsgruppen
Kommunstyrelsekontoret

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 134

Dnr THN 2012-000227

042

Månadsrapport oktober 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

med godkännande överlämna månadsrapporten för oktober till
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

Bakgrund
Resultatet för perioden uppgår till -21,2 mkr och prognosen för helåret uppgår
till -25,7 mnkr (-17 mnkr för kommunen och -8,7 mnkr för landstinget).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och MAR Margareta
Oswald, daterad 2012-11-07.
TioHundranämndens arbetsutskotts protokoll 2012-11-15 § 227
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen

__________________
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2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 135

Dnr THN

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan
till handlingarna

Bilaga 60, 2012
Bilaga 612012
Bilaga 62, 2012
Bilaga 63, 2012
Bilaga 64, 2012

_________________

LSS 121026-121126
SoL kap 4§ 1 121026-121126
SoL kap 8 § 2 121029-121127
Riksfärdtjänst § 5 121026-121126
Bostadsanpassningsbidrag 121029-121128

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-11-29

TioHundranämnden
THN § 136

Dnr THN

Förvaltningen informerar
Tf. förvaltningschef Per Nordenstam:
- Vår nya förvaltningschef träder i tjänst den 7/1-13
- Kommundirektör och landstingsdirektör har fått i uppdrag att se över
TioHundraprojektets styrdokument
- Flera utförare har hört av sig ang. möjligheter att etablera verksamhet här i
kommunen
Biståndschef Britt-Marie Ekström:
- KSau har fattat tilldelningsbeslut för 2 utförare (Frösunda LSS och Ro Omsorg)
i ramavtalsupphandling LSS.
Första avrop är boendena på Sanavägen och övre och nedre Kanalvillorna
- Arbetet med ramavtal (köp av enstaka platser) för socialpsykiatrin Nordost
pågår och beräknas bli klart kring jul.
- Ärendet om värdighetsgarantier kommer till nämnden för beslut i december.
- Vi har fått en remiss för yttrande ang. Hemsjukvård 2015
- Äldreliv Nordost är avslutat 1/10-12. Berörda kommuner vill dock fortsätta
samverka och har ansökt om medel för en förstudie i 3 månader.
- Den 24 januari 2013 hålls en konferens i Norrtälje i samarbete med Norrtälje
kommun, TioHundra och Hans Nordén. Tema är: Vägar tillbaka från psykisk
ohälsa.

_________________
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