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Förlängning av TioHundraprojektet
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Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören föreslår att överenskommelsen om samverkan i
gemensam nämnd med Norrtälje kommun förlängs med tre år. Smärre korrigeringar av den gemensamma nämndens sammansättning föreslås också.

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att förlänga TioHundraprojektet i tre år för perioden den i januari 2013 till
och med den 31 december 2015
att godkänna tilläggsavtal till överenskommelse om samverkan i gemensam
nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
att ändra lydelsen i §§ 5 och 15 i reglemente för den gemensamma nämnden i enlighet med förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över om behov finns av att ändra i
TioHundraprojektets styrdokument
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att se över samt vid behov föreslå ändringar i TioHundraprojektets styrdokument.

Landstingsrådsberedningens motivering
TioHundraprojektet är en viktig fråga för Norrtäljeborna och hela Stockholms län. Projektets stora landvinning är att ha skapat bättre samverkan
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mellan landstingets sjukvård och kommunens omsorg så att de, ofta gamla,
människor som är i behov av både vård och omsorg inte hamnar i kläm.
Samtidigt är det vikigt att möjligheten att välja vårdgivare gäller på samma
villkor för Norrtäljeborna som för övriga invånare i Stockholms läns landsting. Det sker nu. Förlängningen av tiohundraprojektet innebär även att
Norrtälje sjukhus ges förutsättningar att utvecklas som akutsjukhus
Tiohundranämndens effektivitet kommer att öka genom tydligare ägarstyrning och genom att ordförandeskapet övergår från att vara växlande årsvis
mellan landstinget och Norrtälje kommun, till att utses varje år av Stockholms läns landsting. Detta skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i
nämndens arbete.
Det finns dock anledning att se över styrdokumenten ytterligare för att undanröja en del problem som har upplevts från såväl landstingets som Norrtäljes kommuns håll. Bland önskvärda förändringar finns en namnändring
av nämnden från TioHundranämnden till annat namn som inte riskerar att
förväxlas med bolaget TioHundra AB.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den i november 2011
Tilläggsavtal till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje
kommun och Stockholms läns landsting från 2005
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Landstingsstyrelsen

Förlängning av TioHundraprojektet
Ärendebeskrivning
Överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd med Norrtälje
kommun föreslås förlängas med tre år. Smärre korrigeringar av den
gemensamma nämndens sammansättning föreslås också.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den i november 2011.
Tilläggsavtal till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd
mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.
Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje
kommun och Stockholms läns landsting från 2005.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att förlänga TioHundraprojektet i tre år för perioden den 1 januari 2013 till
och med den 31 december 2015
att godkänna tilläggsavtal till överenskommelse om samverkan i gemensam
nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
att ändra lydelsen i §§ 5 och 15 i reglemente för den gemensamma
nämnden i enlighet med förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över om behov finns av att ändra i
TioHundraprojektets styrdokument
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att se över samt vid behov föreslå
ändringar i TioHundraprojektets styrdokument
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Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Stockholm läns landsting och Norrtälje kommun samarbetar i det så
kallade TioHundraprojektet sedan den i januari 2006. Överenskommelsen
om samverkan i gemensam nämnd löper ut den sista december 2012.
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting är överens om att
förlänga projektet med tre år. För att öka effektiviteten i nämnden föreslås
sammansättningen i den gemensamma nämnden ändras. Det föreslås också
att en översyn av Tiohundraprojektets styrdokument ska ske.
Bakgrund
Efter beslut i respektive fullmäktige startade Stockholms läns landsting och
Norrtälje kommun samverkansprojektet TioHundra den 1 januari 2006.
Projektet är ett unikt försök att skapa en sömlös vård. Samverkan bygger på
en överenskommelse mellan de båda parterna. I överenskommelsen
regleras samverkan i den gemensamma nämnd som inrättats av landstinget
och kommunen. Nämnden ansvarar för hälso- och sjukvård samt omsorg
till invånarna i Norrtälje. I projektet finns också ett gemensamt kommunalförbund som äger bolaget TioHundra AB. Bolaget driver den hälso- och
sjukvård samt omsorg som finns i egen regi i Norrtälje.
Överväganden
Samverkan inom ramen för TioHundraprojektet regleras bland annat av en
överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje
kommun och Stockholms läns landsting. Överenskommelsen löper ut den
sista december 2012 och föreslås därför förlängas med tre år. Förlängningen sker genom tecknandet av ett tilläggsavtal till den ursprungliga överenskommelsen. I tilläggsavtalet regleras avtalstiden samt de ändringar
avseende sammansättningen av den gemensamma nämnden som föreslås.
Enligt nuvarande överenskommelse om samarbete i den gemensamma
nämnden utser kommunen och landstinget sex ledamöter vardera till
nämnden. Ordförandeskapet växlar mellan kommunen och landstinget på
årsbasis. För att öka effektiviteten i nämnden förelås detta ändras till att
landstinget utser sex ledamöter och sex ersättare varav en är ordförande
samt att kommunen utser fem ledamöter och fem ersättare varav en är vice
ordförande. Det innebär fortsättningsvis att ordföranden i nämnden alltid
är en av landstingets ledamöter och vice ordförande alltid är en av
kommunens ledamöter. Denna uppdatering förutsätter också att
reglementet ändras från och med den 1 januari 2013 enligt nedan.
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Förslag till ändring av § 5 1 reglemente för den gemensamma

nämnden

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 § Nämnden består av tolv
ledamöter och tolv ersättare.
Fullmäktige i Norrtälje kommun
utser sex ledamöter och sex
ersättare, övriga utses av
Stockholms läns landsting.

5 § Nämnden består av elva
ledamöter och elva ersättare.
Fullmäktige i Norrtälje kommun
utser fem ledamöter och fem
ersättare, övriga utses av
Stockholms läns landsting.

Ordförande och vice ordförande
utses av fullmäktige i Norrtälje
kommun för ett år i taget.

Ordförande och vice ordförande
utses av fullmäktige i Norrtälje
kommun för ett år i taget.

Den första mandatperioden skall
löpa från och med den 1 januari
2006 till och med den 31 december
2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med
den 1 januari året efter det att
allmänna val hållits i hela landet.

Den första mandatperioden skall
löpa från och med den 1 januari
2006 till och med den 31 december
2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med
den 1 januari året efter det att
allmänna val hållits i hela landet.

15 § Nämnden skall ha ett
arbetsutskott bestående av fyra
ledamöter och fyra ersättare.
Ordförande och vice ordförande
skall ingå i arbetsutskottet.
Mandatperioden för arbetsutskottet skall vara ettårig, i
enlighet med de årligen roterande
ordförande- och vice ordförandeskapen.

15 § Nämnden skall ha ett
arbetsutskott bestående av fyra
ledamöter och fyra ersättare.
Ordförande och vice ordförande
skall ingå i arbetsutskottet.
Mandatperioden för arbetsutskottet
skall vara ettårig.

Formerna för samarbetet inom projektet har successivt utvecklats under
den tid samarbetet har fortlöpt. Med anledning av detta och nu föreslagna
ändringar föreslås landstingsstyrelsen få i uppdrag att se över och vid behov
uppdatera styrdokumenten i projektet så att de är anpassade för de
kommande tre åren.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. Landstingets ekonomiska
åtagande i samarbetet TioHundra ändras inte av föreliggande förslag till
beslut.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Anne Rundqdist
Chefsjurist
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Tilläggsavtal till "Överenskommelse om samverkan i gemensam
nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting"
Mellan Norrtälje kommun (nedan Norrtälje) och Stockholms läns landsting (nedan
Landstinget) träffades under år 2005 en överenskommelse om bildandet av en gemensam
nämnd. Samverkan regleras i "Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan
Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting" (nedan Överenskommelsen) och i ett
reglemente för den gemensamma nämnden.
Med anledning av att parterna beslutat att förlänga det så kallade TioHundraprojektet i tre år
för perioden den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2015 har Norrtälje och
Landstinget kommit överens om att 3 §, 4 § och 18 § i Överenskommelsen skall ha följande
lydelse från och med den 1 januari 2013. Övriga bestämmelser i Överenskommelsen med
tillhörande bilaga skall gälla oförändrade.

3 § Sammansättning
Nämnden skall bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Landstinget utser sex
ledamöter och sex ersättare och Norrtälje utser fem ledamöter och fem ersättare.
Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige hos respektive part.
Ordförande och vice ordförande väljs av fullmäktige i Norrtälje för ett år i taget.
Ordförande skall vara någon av de sex ledamöter som är utsedda av Landstinget och
vice ordförande någon av de fem ledamöter som är utsedda av Norrtälje. Norrtälje
skall vid val av ordförande välja av Landstinget föreslagen ledamot.

4 § Arbetsutskottet
Nämnden skall ha ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare.
Ordförande och vice ordförande skall ingå i arbetsutskottet. Mandatperioden för
arbetsutskottet skall vara ettårig.

18 § Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2015
under förutsättning att fullmäktige i Landstinget och Norrtälje har godkänt avtalet
genom beslut som vunnit laga kraft. Vardera part har rätt att med en uppsägningstid
på ett år säga upp avtalet till förtida upphörande.
Uppsägningen skall tillställas motparten skriftligen och vara beslutad av fullmäktige.

Stockholm den

2012

Landstingsstyrelsens ordförande

Norrtälje den

2012

Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga 1:2

Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan
Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting
I enlighet med lagen om gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet
har Norrtälje kommun (nedan kallad Norrtälje) och Stockholms Läns
Landsting (nedan kallat Landstinget) träffat följande överenskommelse om
bildandet av en gemensam nämnd, kallad Norrtäljes gemensamma hälsooch sjukvårds och omsorgsnämnd. Samverkan regleras i denna
överenskommelse samt i ett reglemente för Norrtäljes gemensamma hälsooch sjukvårds och omsorgsnämnd.
Syftet med den gemensamma nämnden är att utveckla och fördjupa samarbetet
mellan parterna inom verksamhetsområdet och att samordna de gemensamma
resurserna på ett för kommunmedborgama bättre sätt. Målet är att utveckla
hälso- och sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun, inkluderande även
hälsofrämjande och förebyggande insatser.
Norrtälje kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i
dess organisation. Detta innebär att Norrtälje kommun är juridisk person för
nämnden och att avtal inom ramen för nämndens befogenheter sluts av
kommunen på huvudmännens vägnar och att nämnden utgör en egen
myndighet.
Avtalet innebär inte någon förändring av parternas huvudmannaskap för den
verksamhet som enligt lag är ålagd landsting och kommun.
1§

Uppgifter
Den gemensamma nämnden ansvarar för huvuddelen av hälso- och
sjukvården och omsorgen för medborgare i Norrtälje kommun.
Verksamheten skall uppfylla gällande författningar.
En detaljerad förteckning av vilka verksamhetsområden från
respektive huvudman som skall ingå i den gemensamma nämndens
ansvarsområde framgår av bilaga A till detta avtal.
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2§

Mandatperioden
Den första mandatperioden skall löpa från och med den 1 januari 2006
till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden
vara 4 år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val
hållits i hela landet.

3§

Sammansättning
Nämnden skall bestå av tolv ledamöter och tolv ersättare. Parterna
utser sex ledamöter och sex ersättare vardera. Ledamöter och
ersättare väljs av fullmäktige hos respektive patt.
Ordförande och vice ordförande utses av fullmäktige i Norrtälje för
ett år i taget. Första året skall ordföranden vara någon av de sex
ledamöter som är utsedda av Landstinget och vice ordförande
någon av de sex ledamöter som är utsedda av Norrtälje. Därefter
skall ordförandeskap och vice ordförandeskap årligen rotera mellan
parterna. Norrtälje skall vid val av ordförande och vice ordförande
välja av landstingets föreslagna ledamöter, avseende de poster som
skall besättas av ledamöter utsedda av landstinget

4§

Arbetsutskott
Nämnden skall ha ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och
fyra ersättare. Ordförande och vice ordförande skall ingå i arbetsutskottet. Mandatperioden för arbetsutskottet skall vara ettårig, i
enlighet med de årligen roterande ordförande- och vice ordförandeskapen.

5§

Administration och förvaltning
Norrtälje skall ha ansvaret för beredning och verkställighet av
nämndens beslut samt planering och administration av den verksamhet nämnden ansvararför.Under nämnden skall finnas en
förvaltning.

6§

Försäkring
Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjasförden
gemensamma nämndens behov skall se till att egendomen
försäkras.

Stockholms läns landsting
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7§

Samrådsgrupp
Norrtälje och Landstinget skall inrätta en samrådsgrupp bestående
av tjänstemän från respektive organisation. Denna har till uppgift
att svaraförbudgetsamråd och övriga gemensamma frågor som
berör samarbetet. Till dessa hör att svara för att den överenskomna
årscykeln för budget- och verksamhetsplanering hålls, att gemensamma policies utarbetas samt att frågor rörande den gemensamma
nämndens uppdrag och eventuella förändringar av detta beredes.

8§

Budgetprocess och verksamhetsplanering
Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till den gemensamma nämnden, samt om förändringar av den gemensamma
nämndens uppdrag.
Norrtälje har planeringsansvaret för budget- och verksamhetsplaneringsprocessen. Denna skall ske i samråd med Landstinget,
genom samrådsgruppen i 7 § ovan.
Nämndens budgetcykel och samrådet om denna skall vara
utformade så att hänsyn tas till de båda huvudmännens ordinarie
budgetprocesser.

9§

Finansieringsprinciper samt ansvar för överskott och
underskott
Landstinget och Norrtälje lämnar årligen bidrag till den gemensamma nämnden som svarar mot den verksamhet som respektive
part är huvudmanför.Parterna skall erlägga sin del av bidraget
månadsvis.
Vaije år skall en förnyad bedömning av de ingående verksamheterna ske och nivån på det årliga bidraget läggas fast. Därvid
skall resursbehov och kostnadsutveckling inom respektive huvudmans verksamhetsgrenar beaktas.
Parterna ansvarar för över- och underskott i proportion till den
andel av den gemensamma nämndens finansiering som man har det
aktuella året, om inte parterna överenskommit om annat.
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10 §

Uppföljning av verksamhet och ekonomi
Parterna skall överenskomma om en plan för hur uppföljning av
verksamhetens kvalitet och effektivitet skall bedrivas.
Nämnden skall bedriva den löpande uppföljningen, på det sätt som
parterna beslutar. Större avvikelser skall utan dröjsmål vidarerapporteras till kommun- respektive landstingsstyrelsen.

11 §

Ekonomisk redovisning
Bokföring av alla transaktioner som hänför sig till den gemensamma nämndens verksamhet sker i kommunens ekonomisystem.
Redovisningen följer kommunens kontoplan ocli de tolkningar av
den kommunala redovisningslagen samt andra anvisningar som
gäller i kommunen.

12 §

Insyn i förvaltningen
Landstinget har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning
som gäller nämndens verksamhet.

13 §

Revision
Enligt kommunallagen 9 kap 2 § tredje stycket skall en gemensam
nämnd granskas av revisorerna i var och en av de samverkande
kommunerna eller landstingen.
Parterna är överens om att det praktiska revisionsarbetet skall
fördelas mellan landstingets och kommunens revisorer på det sätt
som de sinsemellan kommer överens om.

14 §

Utvärdering och förnyat ställningstagande till samarbetet
Utvärdering av samarbetet skall ske, dels löpande, dels och framförallt vid slutet av avtalstiden, och då som underlag för parternas
ställningstagande till fortsatt samarbete. Förslag om formerna för
utvärderingen utarbetas av samrådsgruppen (se 7 §) och fastställs
av kommun- och landstingsstyrelse.
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15 §

Arkiv
Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument
som framställs efter 1 januari 2006 i den gemensamma nämndens
verksamhet.
Arkivansvar för handlingar från tiden före den 1 januari 2006
kvarligger på var och en av parterna. Den gemensamma nämnden
skall ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.

16 §

Ändringar och tillägg
Ändringar i, detaljregleringar av och tillägg till detta avtal skall för
att kunna åberopas mellan parterna vara skriftliga, kontrasignerade
och beslutade av behöriga företrädare för parterna. Om det förekommer motstridiga uppgifter i avtalen äger senare tillkomna
överenskommelser företräde framför tidigare.

17 §

Tvister
Tvist angående tillkomst, tolkning, tillämpning eller giltighet av
detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan
parterna. Om någon lösning därigenom inte uppnås, skall i andra
hand tvisten slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedoms instituts Regler för Skiljeförfarande.

18 §

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2006 till och med den
31 december 2010, med en uppsägningstid på ett år, under förutsättning att fullmäktige i Landstinget och Norrtälje liar godkänt
avtalet genom beslut som vinner laga kraft. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet automatiskt med två år.
Uppsägningen skall tillställas motparten skriftligen och vara
beslutad av fullmäktige.
Stockholm den

2005

Ingela Nylund-Watz
Landstingsstyrelsens ordförande

Norrtälje den

2005

Kjell Jansson
Kommunstyrelsens ordförande

