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Förlängning av TioHundraprojektet i Norrtälje
Ärendet
Information om att projektet avseende sammanhållen organisation för
hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje mellan Stockholms läns
landsting och Norrtälje kommun, TioHundraprojektet, samverkan enligt
gällande avtal är förlängt med två år, det vill säga till den 31 december 2012.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att notera information om att TioHundraprojektet i Norrtälje förlängs med
två år i enlighet med ”Överenskommelse om samverkan i gemensam
nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting”, d v s till
och med år 2012
att informationen ska anmälas till landstingsfullmäktige.
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Med syftet sammanhållet lokalt befolknings- och finansieringsansvar, ökat
fokus på hälsa och funktionsförmåga och integration i vårdorganisationen
fattade kommunfullmäktige i Norrtälje och landstingsfullmäktige (LS
0504-0616) under hösten 2005 beslut om en gemensam hälso-, vård- och
omsorgsorganisation i Norrtälje, TioHundraprojektet.
Gällande avtal om samverkan mellan Norrtälje kommun och Stockholms
läns landsting avser en löptid för TioHundraprojektet från 1 januari 2006
till 31 december 2010, med en uppsägningstid på ett år. Vid utebliven
uppsägning förlängs avtalet automatiskt med två år.
Samarbetsformen innefattar:
• En gemensam nämnd, med det politiska ansvaret för att tillgodose
befolkningens behov av vård och omsorg
• Ett aktiebolag med ansvaret att bedriva kommunens och
landstingets lokala vård- och omsorgsverksamhet

Bilaga
Minnesanteckningar Politiska samrådsgruppen för TioHundraprojektet 2010-01-14
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•

Ett kommunalförbund, med enda uppgift att utöva det formella
ägandet av det gemensamma aktiebolaget

I TioHundraprojektets samrådsorganisation ingår representanter från
kommunstyrelsens och landstingsstyrelsens presidier och TioHundranämndens arbetsutskott.
Utvärdering
Enligt avtalet gjordes en utvärdering av TioHundraprojektet år 2009.
Utvärderingen visar på flera exempel på klara förbättringar och
effektiviseringar, framför allt inom äldrevård, psykiatri och rehabilitering.
Utvärderingen visar samtidigt på brister i styrningen av verksamheten,
dock påpekas att projektet bedrivits under en kort tid vid utvärderingstillfället.
Politisk samrådsgrupp
Den 14 januari 2010 fattade den politiska samrådsgruppen – vid detta
tillfälle utökad med alla gruppledare från kommun och landsting - beslut
om den fortsatta utvecklingen av TioHundraverksamheten.
Med hänvisning till att ingen uppsägning av avtalet har skett före utgången
av år 2009, utvärdering av Tiohundraprojektet och att ytterligare
erfarenheter av nuvarande modell för styrning av Tiohundraverksamheten
skall kunna vinnas, konstaterade samrådsgruppen att avtalet avseende
TioHundraprojektet är förlängt med två år till den 31 december 2012.
Samrådsgruppen beslutade att det ska göras en ny utvärdering av projektet
under år 2011.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
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