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Ägardirektiv för TioHundra AB
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att den tredje punktsatsen under rubriken ”principiella frågor” ska ha följande
alternativa lydelse: ”Bolaget ska samråda med TioHundranämnden innan
egenregianbud läggs”
att hålla ett seminarium om utvecklingen i projektet och styrformerna
att utöka Tiohundranämnden så att samtliga partier som representeras i Norrtälje
kommun och landstinget har plats/er i nämnden
att därutöver anföra
Då Tiohundranämnden och Tiohundra AB bildades var inriktningen att det skulle
utgöra ett femårigt projekt och därefter utvärderas. Konstruktionen skulle inte
ändras under projekttiden. Nu har TioHundra AB:s styrelse ändrats från att
utgöras av presidiet i Tiohundranämnden till en professionell styrelse och antalet
ledamöter i nämnden har utökats. Detta har skett utan att ge samtliga partier plats
i nämnden. Informationen till landstingsstyrelsen, dess produktionsutskott samt
landstingfullmäktige om utvecklingen inom nämnden har varit otillräcklig och i
revisorernas senaste rapport pekar dessa på att styrningen behöver utvecklas. Det
blir svårare att utvärdera projektet om förändringar görs under processen som inte
är tillräckligt väl dokumenterade och uppföljda.
Genom att utesluta vissa partier från diskussioner i nämnden genereras ett
demokratiskt underskott och ett informationsglapp som inte är förenligt med
projektets intentioner.
Först nu kommer ett förslag till direktiv från produktionsutskottet som redan
godkänts av Kommunalförbundet för Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och
omsorg. Det hade varit en bättre ordning att innan beslutet anordna ett
seminarium om projektet, dess styrformer samt den studie som gjorts av SKL,
TioHundra – kommun och landsting i samma båt. Uppenbarligen har projektet
stor uppmärksamhet utanför vårt eget landsting. Landstingets politiker skulle
kunna dra nytta av erfarenheterna för utveckling av andra projekt. Ett sådant är
förändringarna inom sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje.
Den modell för sjukvårdsstyrning som landstinget valt för Norrtälje innebär ett
stort mått av självstyre. Det är därför märkligt att just frågan om bolagets rätt att
lägga egenregianbud på vården i Norrtälje ska regleras genom ägarens försorg.
Det vore mer rimligt att denna fråga avgörs i dialog med TioHundranämnden.

