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TioHundranämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Norrtäljesalen kl. 10.00-12.30

Beslutande

enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Tomas Sjöberg
Per Nordenstam, tf. förvaltningschef , §§ 137-151
Britt Stålhandske, avdelningschef, § 148
Viveka Söderbärg Åhs, strategisk kvalitetsutvecklare, § 139
Ismir Razvani, controller ksk, § 149

Utses att justera

Håkan Jonsson (S)

Justeringens
plats och tid

20/12-2012 Kommunhuset

Underskrift

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

Paragrafer 137-151

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

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

Tiohundranämnden

Sammanträdesdatum

2012-12-20

Datum för
anslags uppsättande

2012-12-21

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Tiohundraförvaltningen

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

Monica Häggkvist
Utdragsbestyrkande

2013-01-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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TioHundranämnden
Närvarolista

Ledamöter

Närv (N),Frånv (F)
Närv tj.g. (NT)
Paragraf / tid

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Louise Angleryd
Jane Trepp
Håkan Jonsson
Vakant
Sofia Paulsson
Erik Pauldin
Anna-Lena Johansson
Vakant
Monica Lindgren
Bridget Wedberg
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Bo Wetterström
Kim Lützen
Britt-Inger Kjellberg
Gunnar Englund
Ragnar Bergsten
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Örjan Lid
Margaretha Åkerberg
Emelie Löthgren
Kerstin Bergström
Kajsa Elfström
Jacqueline Bouvin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 137

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
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 138

Dnr THN

Meddelanden
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Socialstyrelsen: Beslut, dnr 9.3.1-35745/2010-5
- Förvaltningsrätten i Uppsala: Dom, mål nr 5855-12
_______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 139

Dnr THN 2012-000248

739

Förfrågningsunderlag LOV SÄBO ( särskilt boende )
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

anta förfrågningsunderlag och avtalsvillkor LOV inom särskilt
boende för äldre.

att

förfrågningsunderlag och avtalsvillkor offentliggörs på
Valfrihetswebben så att de kan gälla från och med 2013-01-15.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare samt miljöpartiets
ledamot reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Jonsson m fl.
tilläggsyrkande gällande arbetsgivarorganisation.
Bakgrund
TioHundranämnden gav i juni förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
från årsskiftet 2013 införa LOV inom särskilt boende för äldre. En utredning
presenterades och godkändes vid nämndens sammanträde i oktober.
Förvaltningen fick i samband med det i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag för LOV inom särskilt boende för äldre.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och strategisk
kvalitetsutvecklare Viveka Söderbärg Åhs, daterad 2012-12-12.
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 236
MBL-förhandling enligt MBL § 11
Muntlig föredragning av Viveka Söderbärg Åhs.
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
- Håkan Jonsson (S), Bridget Wedberg (MP): bifall till förslaget samt
följande tillägg: godkända utförare ska tillhöra en arbetsgivarorganisation
- Örjan Lid (M): bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 139,forts

Dnr THN 2012-000248

739

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag
och finner att TioHundranämnden beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.
Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Håkan Jonssons
(S) m fl. tilläggsyrkande och finner att TioHundranämnden beslutat avslå
yrkandet.
Protokollet ska skickas till:
Viveka Söderbärg Åhs, för handläggning

______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 140

Dnr THN 2012-000041

739

Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med
vårdgivare enligt lag om ersättning för sjukgymnastik (
LOS )
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

uppdra år TioHundraförvaltningen att, i första hand med den
sökande som uppfyllt samtliga krav i ansökningsinbjudan samt
uppgett det högsta priset för berörd verksamhet, teckna
samverkansavtal enligt bilaga 1, 1A.

att

i det fall som sökande som uppgett det högsta priset och uppfyllt
samtliga krav i ansökningsinbjudan, ej avser att genomföra sitt
förvärv, skall förvaltningen teckna samverkansavtal med den
sökande som uppfyllt samtliga krav i ansökningsinbjudan och
uppgett det näst högsta priset enligt den turordning som framgår
av bilaga 1A

att

förklara paragrafen för omedelbart justerad

Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har på uppdrag av TioHundranämnden
genomfört annonsering för en sjukgymnasts verksamhet enligt nämndens
tidigare beslut att inleda förfarande om ersättningsetablering. I ärendet har
ansökningar om att få ingå samverkansavtal enligt LOS inkommit vilka har
utvärderats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sökande som uppfyllt
samtliga ställda krav samt uppgett det högsta priset för verksamheten ska få
möjlighet att teckna samverkansavtal med landstinget.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och MAR Margareta
Oswald, daterad 2012-12-04.
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 235
Protokollet ska skickas till:
Margareta Oswald, för handläggning
________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 141

Dnr THN

Meddelanden
TioHundranämnden beslutar
att

lägga följande meddelanden till handlingarna:

- Norrtälje kommun, Räddningstjänsten: Tillsynsprotokoll Vigelsjö 1
- Norrtälje kommun, Räddningstjänsten: Tillsynsprotokoll Vigelsjö 2
- TioHundraförvaltningen: Projektredovisning IPPI

_______________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 142

Dnr THN 2012-000232

046

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Ebba Genteles fond för år
2012
Ärendet utgår. Beslutas av förvaltningschef i enlighet med delegationsordningen.
Se § 150.

______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 143

Dnr THN 2012-000233

046

Ansökan om bidrag ur stiftelsen Linnea Anderssons fond
för år 2012
Ärendet utgår. Beslutas av förvaltningschef i enlighet med delegationsordningen.
Se § 150.
______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 144

Dnr THN 2012-000246

739

Revidering av lokala riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom Del 1, 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna föreslagna förändringar i de lokala riktlinjerna.

att

hela dokumentet revideras avseende nämndens namn, med
anledning av beslut om namnbyte på nämnden

att

delegera till förvaltningschefen att vid behov besluta om mindre
justeringar i de lokala riktlinjerna.

Bakgrund
Socialstyrelsen antog i maj 2010 nationella riktlinjer för vård och omsorg vid
demenssjukdom. Stockholms läns landsting har därutöver även ett regionalt
vårdprogram för demens. Med utgångspunkt från dessa dokument har i Norrtälje
Lokala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom tagits fram. I april
2011 antog TioHundranämnden förslaget till de lokala riktlinjerna. Idag är en del
av innehållet inaktuellt och förslag till ändringar har tagits fram,
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam, FoUU-chef Yvonne
Lindholm och projektledare Pia Varrailhon, daterad 2012-11-30.
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 241
Protokollet ska skickas till:
Pia Varrailhon, för handläggning
______________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 145

Dnr THN 2012-000139

106

Regional överenskommelse om vård och omsorg för
personer med demenssjukdom eller kognetiv svikt och
stöd till deras närstående.
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att teckna en regional
överenskommelse med landstinget i Stockholms län om vård
och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv
svikt och stöd till deras närstående.

Bakgrund
I juni 2012 inkom till Norrtäljes kommunstyrelse från Kommunförbundet
Stockholms Län, KSL, en rekommendation om att teckna en överenskommelse
mellan landstinget och kommunen om vård och omsorg för personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående. Den regionala
överenskommelsen är enligt KSL:s skrivelse en förutsättning för att
fortsättningsvis kunna få ta del av statliga stimulansmedel.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam, FoUU-chef Yvonne
Lindholm och projektledare Pia Varrailhon, daterad 2012-12-05.
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 242
Protokollet ska skickas till:
Pia Varrailhon, för handläggning

_____________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 146

Dnr THN 2012-000243

705

Uppföljning av avtal med Husläkarmottagningar
verksamhet Barn och Unga, Logopedi, Fotsjukvård, BeRå
beroenderådgivning och SÄBO särskilt boende för äldre,
läkarinsatser och rehabilitering
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna rapport från Tiohundraförvaltningen gällande
uppföljning av logopedi, enskild sjukgymnastik, fotsjukvård,
husläkarverksamhet, barnmorskemottagning, barnhälsovård,
familjecenter(Öppna förskolan), barn och ungdomsmedicinska
mottagningen, ungdomsmottagningen, barn och
ungdomspsykiatriska mottagningen inklusive Kärnan,
habiliteringscenter och Sarah-teamet

Bakgrund
Uppföljning har skett av verksamheter som har avtal med TioHundranämnden.
Modellen för uppföljning är beroende av verksamhetsområdet och avtalet samt
om något specifikt skett som påverkar verksamheten.
Uppföljning har också skett av särskilda boenden för äldre.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och tf. avdelningschef
Gunilla Thornberg, daterad 2012-12-05.
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 243
Protokollet ska skickas till:
Gunilla Thornberg och Britt Stålhandske, för handläggning
_____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 147

Dnr THN 2012-000151

730

Hävande av avtalet med Business Creator AB
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

häva avtal mellan Business Creator AB och
TioHundranämnden i kundvalet.

Reservationer och anteckningar till protokollet
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet
Bakgrund
TioHundranämnden beslutade 2012-09-27 att villkorat godkänna Business
Creator AB som utförare inom kundvalet. Villkoren uppfylldes och avtal
tecknades 2012-11-05.
I det ingångna avtalet fastställdes bland annat att utföraren för beställarens
räkning ska tillhandahålla vård och omsorg med den kvalitet som framgår av
Allmänna villkor 2012. Avtalstiden gäller enligt avtalet från och med 2013-0201, vilket var företagets önskemål. 2012-11-16 meddelade företagets VD att man
inte hade för avsikt att starta upp verksamheten till det avtalade datumet.
Business Creator AB ämnar inte leva upp till avtalet, vad gäller verksamhetsstart
2013-02-01.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och tf. avdelningschef
Gunilla Thornberg, daterad 2012-12-05.
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 244
Protokollet ska skickas till:
Gunilla Thornberg och Britt Stålhandske, för handläggning.
____________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 148

Dnr THN 2012-000191

730

Beslut om godkännande av Husläkarmottagningen
Lugn&Ro:s (Infinity Minds AB) ansökan om auktorisation
inom Vårdval TioHundra
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna villkorad auktorisation av Husläkarmottagningen
Lugn&Ro (Infinity Minds AB) inom vårdområde:
Husläkarverksamhet, Norrtälje (Stora Brogatan 12)

att

efter beslut i arbetsutskottet, 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

förklara paragrafen för omedelbart justerat

Bakgrund
Vid TioHundranämndens möte den 22 april 2010 beslutades att godkänna förslag
till Allmänna villkor, Auktorisationsvillkor samt Vårdavtal enligt Lag om
valfrihetssystem inom områdena Husläkarverksamhet, BVC, Logopedi samt
Fotsjukvård. Nya ansökningar kan inlämnas löpande av utförare vilka önskar
erhålla auktorisation i Vårdval TioHundra.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och handläggare Lars
Kuusiniemi, daterad 2012-12-12.
Muntlig information av Britt Stålhandske
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 245
Protokollet ska skickas till:
Britt Stålhandske, för handläggning
___________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 149

Dnr THN 2012-000252

042

Månadsrapport för November 2012
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

med godkännande överlämna månadsrapporten för november till
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

Bakgrund
Resultatet för perioden uppgår till -24,8 mkr och prognosen för helåret uppgår
till -30 mnkr (-21 mnkr för kommunen och - 9 mnkr för landstinget).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande från tf. förvaltningschef Per Nordenstam och ekonom Sandra
Raimundo, daterad 2012-12-13.
Arbetsutskottets protokoll 2012-12-13, § 246
Muntlig föredragning av Ismir Rizvani
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 150

Dnr THN

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
TioHundranämnden beslutar
att

godkänna och lägga delegationsbeslut enligt aktbilagor nedan
till handlingarna

Bilaga 65, 2012
Bilaga 66, 2012
Bilaga 67, 2012
Bilaga 68, 2012
Bilaga 69, 2012
Bilaga 70, 2012

Bilaga 71, 2012
Bilaga 72, 2012
Bilaga 73, 2012

Bilaga 74, 2012

Bilaga 75, 2012

______________________

LSS 121127-121218
SoL kap 4§ 1 121127-121218
SoL kap 8 § 2 121128-121217
Riksfärdtjänst § 5 121127-121218
Bostadsanpassningsbidrag 121128-1212
Uppdaterad avgift för hemtjänst,
trygghetslarm eller omsorg i ordinärt
boende, på särskilt boende, i bostad med
särskild service
Jämkning av avgift
Ansökan om bidrag ur stiftelsen Ebba
Genteles fond, dnr THN 12-232 046
Ansökan om bidrag ur stiftelsen Anna
Linnea Anderssons fond, dnr THN 12-92
046
Ansökan om bidrag ur stiftelsen Anna
Linnea Anderssons fond, dnr THN 12-233
046
Tilldelningsbeslut, LSS kompletterande,
dnr THN 12-90 748

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
THN § 151

Dnr THN

Förvaltningen informerar
Tf. förvaltningschef Per Nordenstam:
- Nya förvaltningschefen börjar sin tjänstgöring den 7/1-2013. Hon har varit här
på 4-dagars introduktion förra veckan.
- Per tackar för sin tid som tf. förvaltningschef och ger en kort summering av
sina erfarenheter. Han tackar personalen på förvaltningen för utmärkta
arbetsinsatser under året.

__________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-12-20

TioHundranämnden
Ordförandens tack och julhälsning
Ordförande Sofia Paulsson (M) framför sitt tack till förvaltningen för mycket
goda arbetsinsatser. Ordföranden framför också sitt tack till nämndens
förtroendevalda för ett gott samarbete och spännande och intressanta
diskussioner.
Ordföranden önskar alla en avkopplande Julhelg och ett spännande nytt år 2013.

____________________
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