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Förlängning av Tiohundraprojektet
Hanteringen av detta ärende uppvisar stora brister. Den styrgrupp som från början
utsetts för att bereda formerna för Tiohundras fortsatta organisation har inte fått ta
ställning till det förslag som nu läggs fram från majoritetspartierna. Varför styrgruppen rundats och inte tilläts utarbeta ett förslag om fortsättning för Tiohundra är oklart
och djupt olyckligt.
Tyvärr tvingas vi konstatera att osäkerheten om framtiden redan startat en kompetensflykt från Tiohundra där flera nyckelpersoner redan lämnat sina anställningar.
Såväl bland Norrtäljeborna som bland de anställda finns en växande oro för att de
politiska beslutsfattarna intar en passiv inställning till förändring och utveckling
inom Tiohundra. Denna oro ges nu näring med förslaget om att inte införa Tiohundra
som en permanent organisation, utan istället ges en treårig prövoperiod med ett latent
nedläggningshot hängande över sig.
Det centrala nu är därför att omgående ta ställning till att göra Tiohundra permanent.
Därefter bör fokus riktas mot att fortsätta diskutera hur organisationsform och styrning kan förbättras och utvecklas.
Bakgrunden till att en fortsatt utveckling krävs av styrningen av Tiohundra är att
verksamheten överlag visserligen utvecklats på ett positivt sätt, men att det finns
brister i ägarstyrningen från huvudmännen. Genomförda utvärderingar pekar på detta
och revisorerna har också under ett antal år påpekat detta.
Socialdemokraterna har i ärendet idag lagt förslag på att Tiohundra görs permanent
från 1 den januari 2013. Därutöver bör ett arbete med bred politisk förankring ta vid i
syfte att ta fram förslag till justeringar i organisationen åtgärdar de identifierade bristerna i ägarstyrningen. Utgångspunkten för detta arbete bör enligt vår mening vara att
lägga samman kommunalförbundet med Tiohundranämnden och bilda Tiohundra
Kommunalförbundet, vilket skulle ge förutsättningar för en förbättrad ägarstyrning.
Socialdemokraterna menar vidare att antalet ledamöter och mötesintervall i Kommunalförbundet styrelse ska vara detsamma som i den tidigare nämnden och ordförandeskapet växla mellan kommun och landsting. Oppositionen skall ingå i presidiet
(andre vice ordförande) som är brukligt i andra nämnder och styrelser i landstinget
och kommunen. Finansieringsfrågor och övriga viktiga frågor för Tiohundra Kommunalförbundet bereds av kommun- och landstingdirektörerna. Tiohundra AB bör ha
ett särskilt ansvar för utveckling och användas för egen drift och utveckling av framtidens sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.
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Syftet med Tiohundra har från starten varit att få till stånd ett helt nytt arbetssätt mellan två huvudmän för att nå en högre kvalitet i en trygg effektiv- och patientsäker
vård och omsorg där vårdkedjor hänger samman. Alla ställningstaganden som inte
har bäring på dessa fyra punkter leder Tiohundra i fel riktning. Genom en permanentning och nystart med Tiohundra Kommunalförbundet kan denna ursprungsidé
åter sättas i fokus.

