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Uppdrag att utarbeta förslag till samverkansavtal om gemensam
organisation och finansiering för hälso- och sjukvård och äldreomsorg i
Norrtälje
Folkpartiet stödjer tanken att utveckla samverkan mellan kommunen och landstinget i
Norrtälje.
Det finns dock ett stort antal frågor som behöver klaras ut innan beslut kan fattas om hur den
fördjupade samverkan ska formaliseras. Inte minst måste en del juridiska frågor kring
ägandeformer och styrning ske.
Folkpartiet ser att det finns en del problem om man väljer en lösning att alla verksamheter ska
samlas i ett gemensamägt bolag. Ska Norrtälje kommun köpa halva Norrtälje sjukhus och ska
landstinget köpa halva Norrtäljes ingående verksamheter? Man kan tänka sig andra
driftformer tillexempel intraprenader. Men man kan också överväga att ha särskilda bolag för
primärvård resp kommunal verksamhet och behålla Norrtälje sjukhus som ett eget bolag.
Folkpartiet vill ha en tydlig uppdelning i finansiär-beställare och utförare. Det är också
självklart för oss att gemensam nämnd är en bättre driftform än kommunalförbund av
demokratiska skäl. Vi anser också att det är självklart att det måste vara en åtskillnad mellan
uppdraget att sitta i en gemensam nämnd och att vara produktionsföreträdare. Vi avvisar
tanken att det ska vara personunion mellan finansiär och utförare.
Det återstår att avgöra vilken omfattning som den gemensamma beställningen ska avse. Det
får inte ske begränsning av Norrtäljebornas möjlighet att välja att söka vårdgivare som verkar
utanför Norrtälje men inom annan landstingsfinansierad vård. Vi vill också betona att
mångfald i driftformer måste vara fullt ut möjliga inom den sammanhållna vården.
Vi menar att det därför är viktigt att redan i detta skede hantera en sammanhållen
utförarorganisation på sådant sätt att avknoppning och upphandlingar inte begränsas. Privata
vårdgivare måste ses som likvärdiga partners i Norrtäljeprojektet.
Oppositionens partier har hittills inte haft någon reell möjlighet att föra diskussioner med
majoriteten i landstinget eller delta i förhandlingar med Norrtälje kommun. För att projektet
ska få hållbarhet och nå goda resultat vill vi ha reella möjligheter att delta i samtal innan alla
beslut har fattats. Vår bedömning är att Norrtäljeprojektet bara kan nå full framgång om att
samtliga partier får delta i förhandlingar och diskussioner. Därför yrkar vi i ett tillägg till
dagens beslut att en parlamentarisk grupp med företrädare för alla partier tillsätts

