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Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg
Ärendebeskrivning
För att göra det praktiskt möjligt för TioHundra AB att delta i
upphandlingar där vård vid Norrtälje sjukhus kan erbjudas föreslås
ändringar i förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje Sjukvård och Omsorg.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 mars 2014
Kommunfullmäktiges i Norrtälje kommun protokollsutdrag den 24 februari
2014
Kommundirektörens i Norrtälje kommun tjänsteutlåtande den 17 december
2013
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje Sjukvård och Omsorg på så sätt att § 8 punkt 13 utgår.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
För att göra det praktiskt möjligt för TioHundra AB att kunna lämna anbud
i upphandlingar där vård kan utföras vid Norrtälje sjukhus föreslås ändring
i förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
Sjukvård och Omsorg.
Bakgrund
Den 1 januari 2006 inleddes samverkan i det så kallade Tiohundrasamarbetet mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Då
inrättades en gemensam nämnd, Tiohundranämnden. Parterna bildade
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också ett kommunalförbund som ägare till ett gemensamt bolag,
TioHundra AB.
Landstingsfullmäktige i Stockholms län och kommunfullmäktige i Norrtälje
kommun beslutade under år 2013 om reviderad förbundsordning för
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg (LS
1212-1660). Bland annat beslutades att vid vård- och
omsorgsupphandlingar enligt LOU så ska förbundsdirektionen inhämta
respektive medlemsfullmäktiges godkännande innan TioHundra AB lämnar
anbud.
Frågan om det ska krävas fullmäktigebeslut för att kunna lämna anbud i
upphandlingar enligt LOU har lyfts i flera olika sammanhang, bl.a. i
samband med kommunalförbundssammanträdet i december 2013. Det har
framhållits att krav på fullmäktigebeslut i praktiken gör det omöjligt för
TioHundra AB att delta i konkurrensupphandlingar där vård skulle kunna
utföras i Norrtälje, eftersom handläggningstiden blir för lång.
Överväganden
I § 8 i förbundsordningen anges i vilka frågor respektive medlemsfullmäktiges godkännande ska inhämtas. Punkten 13 avser lämnande av
anbud i vård- och omsorgsupphandlingar. För att göra det praktiskt möjligt
för TioHundra AB att kunna lämna anbud i upphandlingar där vård kan
utföras vid Norrtälje sjukhus föreslås att § 8 förbundsordningen ändras
enligt följande.
Nuvarande lydelse
§ 8 Underställning
Förbundsdirektionen skall, innan
beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas, inhämta respektive
medlemsfullmäktiges godkännande.
Sådana frågor är exempelvis:

Föreslagen lydelse
§ 8 Underställning
Förbundsdirektionen skall, innan
beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas, inhämta respektive
medlemsfullmäktiges godkännande.
Sådana frågor är exempelvis:

1. Ändring av bolagsordning i
TioHundra AB.

1. Ändring av bolagsordning i
TioHundra AB.

[...]

[...]

13. Att TioHundra AB lämnar
Punkten utgår
anbud vid vård- och
omsorgsupphandlingar enligt LOU.

[...]

[...]
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Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun har redan fattat motsvarande
beslut.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
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.

kXw it^\ kil
Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Chefsjurist
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Ändring av förbundsordningen för kommuuaiförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje Sjukvård och Omsorg
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
att under förutsättning att fullmäktige i Stockholms läns landsting fattar samma
beslut, ändra förbundsordningen för kommunalförbundet på så
sätt att följande text under § 8 punkt 13 utgår: Att TioHundra AB lämnar
anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar enligt LOU".
Sammanfattning
Enligt gällande förbundsordning är det i praktiken omöjligt för TioHundra AB
att delta i konkurrensuppliandlingar där vård skulle kunna utföras av Norrtälje
sjukhus eftersom handläggningstiden av sådana ärenden med nuvarande regier
blir för lång. För att göra det praktiskt möjligt för TioHundra AB att lämna
anbud måste förbundsordningen ändras och punkt 13 under § 8 utgå.
Tj änstemaimaberedning
Kommunstyrelsekontoret föreslår i skrivelse daterad den 17 december 2013 att
kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att fullmäktige i Stockholms läns landsting fattar samma beslut, ändra förbundsordningen för
kommunalförbundet på så sätt att följande text under § 8 punkt 13 utgår: Att
TioHundra AB lämnar anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar enligt
LOU".
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 januari 2014, § 6 föreslagit
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag
från den 17 december 2013.
y

Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 3 februari 2014, § 4,
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forts
Justerandes sign

o

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
i/v-xxjwi

i

Sammanträdesdatum

KOMMUN

Kommunfullmäktige

2014-02-24

19

KF § 12 foits
Beslutande sammanträde
Yrkanden:
Kjell Jansson (M) med instämmande av Ulrika Falk (S)
- bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till:

Justerandes sign

O0f

Sida

Kommunalförbundet Ägarsamverkan
Stockholms läns landsting

Utdragsbestyrkande

Ankom
Stockholms läns landsting

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-12-17

NORRTÄLJE
KOMMUN

2014 "03" 06
Dnr.

Handläggare: Annica Johansson
Telefon: 0176-710 27
E-post: annica.joliansson@norrtalje.se
Dnr:

Till
Kommunstyrelsen

NORRTÄLJEI(0M|V)U¥STYRELS1

Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och omsorg
F ö r s l a g till b e s l u t

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under förutsättning att fullmäktige i Stockholms läns landsting fattar samma
beslut, ändra förbundsordningen för kommunalförbundet på så sätt att
följande text under § 8 punkt 13 utgår: "Att TioHundra AB lämnar anbud vid
vård- och omsorgsupphandlingar
enligt LOU''

Per Nordenstam
Kommundirektör

Irene Haghi Dickman
Ekonomichef

Sammanfattning

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Norrtälje och Landstingsfullmäktige i Stockholms län
beslutade under 2013 om reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg.
Beskrivning av ärendet

Frågan om att det krävs fullmäktigebeslut för att TioHundra A B ska kunna
lämna anbud i upphandlingar enligt L O U har lyfts i flera olika sammanhang,
bland annat i samband med konimunalförbundssammanträdet i december 2013.
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Det gör det i praktiken omöjligt för TioHundra A B att delta i konkurrensupphandlingar där vård skulle kunna utföras vid Norrtälje sjukhus då handläggningstiden blir för lång. För att göra det praktiskt möjligt för TioHundra A B kunna
lämna anbud på sådana upphandlingar föreslås att punkt 13 under § 8 i
förbundsordningen tas bort. § 8 behandlar miderställningsplikten till fullmäktige
och underställningsplikten för punkt 13 avser vård och omsorgsupphandlingar.
Följande lydelse föreslås således tas bort och inte ersättas av annan lydelse:
"J3. Att TioHundra AB lämnar anbud vid vård- och
enligt LOU,"

omsorgsupphandlingar

Det innebär i praktiken att beslut om att TioHundra AB:s deltagande i
konkurrensupphaiidling kan fattas av kommunalförbundet.
Landstingsfullmäktige beräknas fatta motsvarande beslut under våren 2014.
Slut

