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Ändring av styrdokument avseende TioHundraprojektet
Ärendet
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting startade 2006 ett gemensamt
projekt – TioHundraprojektet – inom vilket kommunen och landstinget
samverkar om hälso- och sjukvård och omsorg. Projektet grundar sig på en
överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen. Kommunen och
landstinget har därför bildat en gemensam nämnd, TioHundranämnden, och ett
gemensamt ägt bolag, Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och
omsorgsbolag TioHundra AB, som står för huvudparten av utförandet. Bolaget
ägs genom ett gemensamt bildat kommunalförbund.
Respektive fullmäktige i kommunen och landstinget beslutade i det initiala
skedet av projektet om antagande av styrdokument för den gemensamma
organisationen. Styrdokumenten utgörs av följande:
-

Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och
omsorg
Ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag
TioHundra AB
Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag
TioHundra AB
Reglemente för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsnämnd,
numera benämnd TioHundranämnden

Projektet skall pågå fram till och med år 2010. Under 2009 skall en utvärdering
genomföras. Resultatet av denna kommer att vara avgörande för kommande
beslut om projektets framtid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes sjukvård och omsorg enligt kommunstyrelsens förslag,
att ändra ägardirektiven för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsbolag TioHundra AB enligt kommunstyrelsens förslag,
att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB enligt kommunstyrelsens förslag
samt
att ändra reglementet för den gemensamma nämnden enligt kommunstyrelsens
förslag.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunens och landstingets revisorer har granskat TioHundraprojektet bl. a.
vad avser styrningen av verksamheten. Revisorerna har därvidlag konstaterat att
projektets organisation är komplicerad. Olika aktörer har olika roller och ibland
har en aktör flera roller. Detta förhållande finns hos de båda huvudmännen i
projektet, kommunen och landstinget. Med syftet att förtydliga ansvar och roller
inom TioHundraprojektet föreslås respektive kommun- och
landstingsfullmäktige fatta beslut om revideringar i enlighet med vad som
framgår av beslutsunderlaget.
Föreliggande förslag har för inhämtande av synpunkter remitterats till:
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsnämnd,
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård- och omsorg
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra
AB.
Remissinstansernas synpunkter (Bilaga 2) har inarbetats i styrdokumenten. Med
undantag för ett förslag om ändring av bolagets namn, vilket ägaren
kommunalförbundet avslagit, tillstyrker remissinstanserna förslaget om ändring
av styrdokumenten.
Huvudmännen, Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting, har
gemensamt utarbetat beslutsunderlaget för att på så vis säkerställa att båda
huvudmännen fattar likalydande beslut.

Sören Karlsson
Kommundirektör

Tommie Eriksson
Bitr kommundirektör
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Kommentarer till föreslagna ändringar
Ändringar i förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes sjukvård och omsorg, §§ 3, 6, 9, 13 och 14
Kommunalförbundet äger samtliga aktier i Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB, och det är viktigt att det tydligt
framgår att det är kommunalförbundet och inte Norrtälje kommun eller
Stockholms läns landsting som är ägare. För att förtydliga kommunalförbundets
ägarroll har ordet ”ägaren” i förekommande fall ersatts av
”kommunalförbundet”.
Med anledning av att bestämmelserna i kommunallagen beträffande ersättare för
lekmannarevisorer har upphört att gälla föreslås redaktionella ändringar.
Den nuvarande ordningen innebärande att aktieägaren utser två ombud ändras till
att utse endast ett ombud.
Nomineringsförfarandet avseende styrelseledamöter, ordförande och i
förekommande fall vice ordförande samt suppleanter för bolaget förtydligas.
Enligt §§ 13-14 i förbundsordningens nuvarande lydelse ska Stockholms läns
landsting och Norrtälje kommun lämna årliga bidrag till förbundet. Idag lämnas
inga årliga bidrag till kommunalförbundet och första stycket i § 14 kan därför
strykas. För att skapa en bättre flexibilitet föreslås vidare att ordet ”årliga” i § 13
stryks och ersätts av ”vid behov”.
Ändringar i ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsbolag TioHundra AB
Begreppet egenregi har helt strukits från styrkdokumentet. All verksamhet som
TioHundranämnden bedriver själv kallas för nämndens egenregi-verksamhet och
när nämnden upphandlar verksamhet från Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB blir bolaget en alternativ utförare
till nämnden. I ägardirektiven förslås även reglering av bolaget som ickevalsalternativ enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Det föreslås vidare att ingressen kortas ner. Den främsta anledningen är att viss
brödtext redan står i andra styrdokument. För att styrdokumentet ska få en
tydligare disposition bör rubriken ”verksamhetsinriktning och syfte” ersättas av
”syfte och ändamål för TioHundra AB”. Under rubriken har det också skett vissa
förtydliganden av aktiebolagets faktiska ändamål.
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Ändringar i bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsoch omsorgsbolag TioHundra AB, §§ 8 och 11
Bestämmelserna i kommunallagen beträffande ersättare för lekmannarevisorer
har upphört gälla. Enligt aktiebolagslagen får dock suppleanter till
lekmannarevisorer utses, varför § 8 föreslås ändras så att det finns möjlighet för
den huvudman som så önskar att utse suppleanter.
Genom ändring av § 11 ges bolagsstämman möjlighet att, om behov
uppkommer, utse en vice ordförande.
Ändringar i reglemente för TioHundranämnden, §§ 1, 2, 4, 22 och 23, samt en
tillkommande § 24
Genom ett tillägg i § 2 regleras villkoren för möjligheten att införa valfrihet inom
omsorg och hälso- och sjukvård.
I nuvarande § 23 och i ny § 24 har delegationerna från respektive huvudman
förtydligats. Detta har medfört vissa följdändringar i vissa paragrafer i
reglementet eftersom brödtext har flyttats. Vidare förslås att
TioHundranämndens namn liksom TioHundraförvaltningens namn tydligt anges
i reglementet.
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BILAGA 1

Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan
i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
§ 3 Ändamål och uppgifter
Nuvarande lydelse
Ändamålet med kommunalförbundet är att äga och förvalta aktier i Norrtäljes
gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB
organisationsnummer 556595-7395 i Norrtälje, med verksamhet inom hälso- och
sjukvård och omsorg och som landstinget och kommunen gemensamt
finansierar. Kommunalförbundet skall därvid svara för samtliga frågor rörande
bolaget och dess relation med ägaren.
Föreslagen lydelse
Ändamålet med kommunalförbundet är att äga och förvalta aktier i Norrtäljes
gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB,
organisationsnummer 556595-7395 i Norrtälje. Bolagets verksamhet omfattar
hälso- och sjukvård och omsorg som landstinget och kommunen gemensamt
finansierar. Kommunalförbundet skall svara för samtliga frågor rörande bolaget
och dess relation med förbundsmedlemmarna.
§ 6 Revisorer
Nuvarande lydelse
Kommunalförbundet skall ha fyra revisorer och fyra revisorsersättare.
Varje medlem utser 2 revisorer och 2 revisorsersättare vardera.
Föreslagen lydelse
Kommunalförbundet skall ha fyra revisorer.
Varje medlem utser 2 revisorer.
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§ 9 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag,
TioHundra AB
Nuvarande lydelse
Förbundet skall utse två stycken ombud att företräda förbundet vid bolagsstämma i TioHundra AB. Varje ombud skall företräda hälften av rösterna i
bolaget. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun skall vardera
nominera ett ombud inför bolagsstämman.
Förbundet skall till bolagsstämman i TioHundra AB nominera de styrelseledamöter som respektive fullmäktige föreslår. Vid val av jämt antal
styrelseledamöter skall respektive fullmäktige föreslå hälften vardera. Vid val av
udda antal styrelseledamöter skall parterna gemensamt föreslå den udda
ledamoten.
Förbundet skall till bolagsstämma i TioHundra AB nominera styrelseordförande.
Förbundet skall för den första mandatperioden till styrelseordföranden nominera
person som föreslås av Stockholms läns landsting. Därefter skall förslag till
ordförandeskap årligen rotera mellan förbundsmedlemmarna.
Föreslagen lydelse
Förbundet skall, efter nominering av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige, utse ett ombud att företräda förbundet vid bolagsstämma i
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra
AB.
Förbundet skall, efter nominering av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige, till bolagsstämman i Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB, nominera ordförande och i
förekommande fall vice ordförande samt suppleanter till bolagsstyrelsen.
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§ 13 Kostnadstäckning
Nuvarande lydelse
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt
§ 12. Bidrag enligt den fastställda budgeten skall erläggas årligen den 1 januari.
Föreslagen lydelse
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks
på annat sätt, vid behov täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt §
12.
§ 14 Budgetprocessen och verksamhetsplanering
Nuvarande lydelse, första stycket
Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos
parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunalförbundet, samt om
förändringar av kommunalförbundets uppdrag.
Föreslagen lydelse, första stycket
Första stycket tas bort.
Nuvarande lydelse, andra stycket
Kommunalförbundet har planeringsansvaret för budget- och
verksamhetsplaneringsprocessen. Detta skall ske i samråd med den av
förbundsmedlemmarna inrättade samrådsgruppen.
Föreslagen lydelse, andra stycket
Kommunalförbundet har planeringsansvaret för budget- och
verksamhetsplaneringsprocessen för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB. Detta skall ske i samråd med den
samrådsorganisation som inrättats av medlemmarna, i enlighet med
överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun
och Stockholms läns landsting.
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Ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB
Inledning
Nuvarande lydelse
Stockholms läns landsting, nedan kallat SLL, och Norrtälje kommun, nedan
kallat NK, samverkar om hälso- och sjukvård och omsorg i det s.k.
TioHundraprojektet.
Parterna har bildat en gemensam nämnd ”Den gemensamma nämnden för hälsooch sjukvård och omsorg”, nedan kallad TioHundranämnden. Nämndens uppgift
är att förutom myndighetsutövning beställa hälso- och sjukvård och omsorg.
Parterna har vidare överfört sina verksamheter för hälso- och sjukvård och
omsorg i egen regi bedrivna i Norrtälje kommun till Norrtäljes gemensamma
hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB, nedan kallat Bolaget.
Parterna har bildat ett kommunalförbund, Kommunalförbundet Ägarsamverkan
för sjukvård och omsorg i Norrtälje Kommun, nedan kallat Kommunalförbundet,
som äger TioHundra AB.
Föreslagen lydelse
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har bildat ett
kommunalförbund, Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och
omsorg i Norrtälje Kommun, nedan kallat Kommunalförbundet, som äger
Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra
AB, nedan kallat bolaget.
Verksamhetsinriktning och syfte
Nuvarande lydelse av rubriken ändras till
Syfte och mål för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsbolag TioHundra AB
Nuvarande lydelse av avsnittet under rubriken Verksamhetsinriktning och syfte
Bolaget är, via ett gemensamt kommunalförbund, ett organ för NK:s och SLL:s
verksamhet och således underordnat respektive fullmäktige. Respektive ägare
utövar, genom Kommunalförbundet, sin styrande och ledande funktion via
bolagsordning, ägardirektiv och andra styrdokument.
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Huvudsyftet med Bolagets verksamhet är att främja allmännyttiga ändamål
genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en effektiv
hälso- och sjukvård och omsorg med hög kvalitet.
Bolaget har bildats som en del av TioHundraprojektet och ska verka för
förnyelse och utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. En
grundläggande princip är att stärka kundperspektivet och tillskapa vård- och
omsorgsprocesser som bättre svarar mot de samlade behov som patienter,
omsorgstagare, och andra kundgrupper har.
Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård och omsorg
i Norrtälje kommun inom ramen för SLL:s ansvar för hälso- och sjukvården,
samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, dels
bedriva viss hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet inom Norrtälje
kommun inom ramen för NK:s ansvar. Bolaget ska verka för att samordningen
av hälso- och sjukvården och omsorgen successivt utvecklas.
Bolagets verksamhet ska närmare regleras i vårdöverenskommelse mellan
Bolaget och TioHundranämnden (den gemensamma nämnden för hälso- och
sjukvård och omsorg), SLL:s Hälso- och sjukvårdsnämnd, NK:s Barn- och
skolnämnd samt NK:s Utbildningsnämnd.
Föreslagen lydelse
Bolaget ägs av Kommunalförbundet som via ägardirektiv, bolagsordning och
andra styrdokument, har en styrande och ledande funktion.
Bolaget har bildats som en del av TioHundraprojektet och ska verka för en
förnyelse och utveckling av hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje. En
grundläggande princip är att stärka kundperspektivet och tillskapa vård- och
omsorgsprocesser som bättre svarar mot de samlade behov som patienter,
omsorgstagare, och andra kundgrupper har.
Huvudsyftet med Bolagets verksamhet är att främja allmännyttiga ändamål
genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en effektiv
hälso- och sjukvård och omsorg med hög kvalitet.
Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård och omsorg
i Norrtälje kommun inom ramen för SLL:s ansvar för hälso- och sjukvården,
samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, dels
bedriva viss hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet inom Norrtälje
kommun inom ramen för kommunens ansvar. Bolaget ska verka för att
samordningen av hälso- och sjukvården och omsorgen successivt utvecklas.
Bolagets verksamhet ska närmare regleras i vårdöverenskommelse mellan
Bolaget och TioHundranämnden (den gemensamma nämnden för hälso- och
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sjukvård och omsorg), SLL:s Hälso- och sjukvårdsnämnd, Norrtälje kommuns
Barn- och skolnämnd samt Norrtälje kommuns Utbildningsnämnd.
Bolaget ska utgöra icke-valsalternativ vid införande av valfrihetssystem enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Bolaget ska fullgöra sitt uppdrag
enligt kommunens och den gemensamma nämndens anvisningar och avtalskrav.
Särskilt om verksamheten avseende hälsa, sjukvård och omsorg
Nuvarande lydelse, första punkten
Bolaget ansvarar för den egenregiverksamhet som SLL och NK bedriver i
Norrtälje inom områdena hälsa, sjukvård och omsorg, innefattande Norrtälje
sjukhus, SLL:s primärvård, öppen psykiatrisk vård och geriatrisk vård,
habilitering och handikapp, äldreomsorg samt skolhälsovård.
Förslagen lydelse, första punkten
Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena hälsa, sjukvård och omsorg,
innefattande Norrtälje sjukhus, primärvård, öppen psykiatrisk vård och geriatrisk
vård, habilitering och handikapp, äldreomsorg samt skolhälsovård.
Principiella frågor
Nuvarande lydelse, första punkten
Det åligger Bolagets styrelse se till att Bolagets ägare genom
Kommunalförbundet får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Föreslagen lydelse, första punkten
Det åligger Bolagets styrelse att inhämta Kommunalförbundets godkännande i
frågor som rör bolaget och som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
Nuvarande lydelse, sista punkten
Bolaget ska inhämta ägarens godkännande vid egenregianbud.
Föreslagen lydelse, sista punkten
(Punkten tas bort)
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Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB
§ 8 Lekmannarevisorer
Nuvarande lydelse
För samma period som gäller bolagets revisorer skall respektive fullmäktige i
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer
med ersättare vardera.
Föreslagen lydelse
För samma period som gäller bolagets revisorer skall respektive fullmäktige i
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer,
med möjlighet för respektive fullmäktige att utse suppleanter för valda
lekmannarevisorer.
§ 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
p 10
Nuvarande lydelse
Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i
förekommande fall styrelsesuppleanter.
Föreslagen lydelse
Val av styrelseordförande och i förekommande fall vice styrelseordförande samt
styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter.
p 12
Nuvarande lydelse
Val av revisor och revisorssuppleant, då sådant val ska förrättas
Föreslagen lydelse
Val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant, då sådant val ska
förrättas.
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Reglemente för TioHundranämnden
Nuvarande lydelse
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har kommit överens om att
från och med den 1 januari 2006 inrätta en gemensam nämnd kallad Norrtäljes
gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd.
Föreslagen lydelse
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har kommit överens om att
från och med den 1 januari 2006 inrätta en gemensam nämnd - Norrtäljes
gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd, numera benämnd
Tiohundranämnden
Verksamhetsområde
§2
Nuvarande lydelse
Den gemensamma nämnden ansvarar för huvuddelen av hälso- och sjukvården
samt 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 reglemente.
Föreslagen lydelse
TioHundranämnden ansvarar för huvuddelen av befolkningens behov av hälsooch sjukvård samt omsorg inom Norrtälje kommun.
Den gemensamma nämnden svarar, inom ramen för TioHundraprojektets syfte,
för att medborgarna i Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och
omsorg, med beaktande av lagen om valfrihet och enligt de grunder som
kommunen och landstinget beslutar om.
Verksamheten skall uppfylla gällande författningar.
En detaljerad förteckning av vilka verksamhetsområden från respektive
huvudman som skall ingå i den TioHundranämndens ansvarsområde framgår av
bilaga A till detta reglemente.
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Ansvar
Nuvarande lydelse av rubriken avseende § 4 föreslås ändras till:
”Förvaltning och verkställighet”
4§
Nuvarande lydelse
Nämnden ansvarar för
- all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde,
- egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar,
- information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten,
- planläggning av den egna verksamheten enligt gällande beredskaps- och
krishanteringslagstiftning och enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen
respektive landstingsstyrelsen meddelar,
- reformering av nämndens regelbestånd,
- att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen,
- att föra talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning inom nämnden verksamhetsområde,
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som åläggs nämnden,
Nämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och hos
andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som nyttjar nämndens
tjänster.
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Föreslagen lydelse
TioHundranämnden ansvarar för
- all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde,
- information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten,
- reformering av nämndens regelbestånd samt
- att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen.
- att nämnden samråder med dem som nyttjar nämndens tjänster.

Organisation
22 §, första stycket
Nuvarande lydelse
Under nämnden lyder en förvaltning.
Föreslagen lydelse, första stycket
Under TioHundranämnden lyder TioHundraförvaltningen.

Delegering från fullmäktige
Nuvarande lydelse för rubriken ( avseende 23 § ) ändras.
Föreslagen lydelse för rubriken
Delegering från kommunfullmäktige
23 §
Nuvarande lydelse
Nämndens delegationer från fullmäktige i Norrtälje kommun och från
fullmäktige i Stockholms läns landsting anges i särskild delegationsordning.
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Föreslagen lydelse
Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning:
TioHundranämnden fullgör kommunala uppgifter enligt socialtjänstlagen
(2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som anges nedan
Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service inkl korttidsboende
Hemtjänst/boendestöd inkl personligt utformat stöd
Dagverksamhet eller liknande social tjänst
Kontaktperson eller kontaktfamilj
Ledsagare
Trygghetslarm
Resor (som inte utförs av annan huvudman t.ex. sjukresor, färdtjänstresor)
TioHundranämnden fullgör kommunens uppgifter enligt följande författningar:
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
Lag (1997:736) om färdtjänst (endast utredningar)
Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Lag (1993:389) om assistansersättning
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
TioHundranämnden ansvarar för kommunala verksamheter som ingår som helhet
eller delar i den gemensamma nämnden:
Ungdomsmottagning
Familjecenter
Rådgivningsbyrån
Skolhälsovårdens SARAH-team, skolsköterskor, skolpsykologer
Folkhälsofunktionen
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Övriga uppgifter:
Egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar,
Att föra kommunens talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning inom TioHundranämndens
verksamhetsområde,
Planläggning av den egna verksamheten enligt gällande beredskaps- och
krishanteringslagstiftning och enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen
respektive landstingsstyrelsen meddelar,
TioHundranämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder
och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner
påkallade.
Att Tiohundranämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i
arkivlagen
TioHundranämnden anställer den personal som skall ingå i dess förvaltning med
undantag för vad som följer av Avsnitt B, 9 § i Norrtälje kommuns
kommunstyrelses reglemente. Nämnden skall ha hand om frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och anställda hos nämnden
med undantag för vad som följer av Avsnitt B, 9 § i kommunstyrelsens
reglemente eller av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen meddelade
föreskrifter.
TioHundranämnden är enligt med personuppgiftslagen (1998:204)
personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där
kommunen är huvudman.
Beställaransvaret:
TioHundranämnden ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom de
verksamhetsområden där kommunen är huvudman. Kommunfullmäktige
ansvarar för upphandlingar av varor och tjänster som berör flera kommunala
nämnders verksamhetsområde.
TioHundranämnden kan införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som kommunen beslutar om.
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Ny § 24
Delegering från landstingsfullmäktige
24 §
Ansvar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård
Primärvård i privat regi
Privatpraktiserande sjukgymnaster och övriga privata vårdgivare
(finansieringsansvar)
Avancerad hemsjukvård
Norrtälje Sjukhus AB; samtliga ingående verksamheter
Spädbarnsverksamheten
Kärnans barn- och familjeverksamhet
Barn- och ungdomspsykiatri
Habiliteringsverksamhet för barn och vuxna
Beroendevård
Finansieringsansvaret för läkemedel samt vård konsumerad i övriga landstinget
Vuxenpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri
Vård given av privata läkare, privata sjukgymnaster och övriga mindre privata
vårdgivare
Vård vid KS, DS samt övriga offentliga och privata sjukhus och kliniker i
landstinget
Basläkemedel i öppen vård

Övriga uppgifter:
Att föra landstingets talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning inom TioHundra-nämndens
ansvarsområde
Att enligt gällande lagstiftning ansvara för beredskaps- och krishantering och i
övrigt enligt de föreskrifter som landstingsstyrelsen meddelar
TioHundranämnden är enligt med personuppgiftslagen (1998:204)
personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där
kommunen är huvudman.
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Beställaransvaret:
TioHundranämnden ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom de
verksamhetsområden där landstinget är huvudman
TioHundranämnden ansvarar för att införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som landstinget beslutar
om.

