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Uppdrag att utarbeta förslag till samverkansavtal om gemensam organisation och
finansiering för hälso- och sjukvård och äldreomsorg i Norrtälje
Kristdemokraterna deltar inte i beslutet i rubricerade ärende.
Ärendet, som saknar politisk motivtext, har sneddats till Landstingsstyrelsen för snabbt
beslut. Sjukvårdens framtid och organisation i Norrtälje borde bevärdigas en mer seriös
hantering.
I ärendet ingående frågor har inte varit föremål för politisk överläggning vare sig i Ägarutskottet eller Allmänna utskottet. Den politiska referensgrupp, vars tillkomst är okänd och
som ärendet hänvisar till, har inte haft någon praktisk roll i slutskedet av ärendehanteringen.
Till sammanhanget hör, att inte alla partier inbjudits till referensgruppen eller till information
och överläggning i övrigt mellan presentationen av utredningsförslaget och dagens ärende.
Tjänsteutlåtandet innehåller knappast grund för ett samverkansavtal. Med hänvisning till de
förhoppningar om framtidens sjukvård och äldreomsorg som utredningsresultatet ingjutit
hos befolkningen i Norrtälje, är SLL skyldigt att hantera organisations- och finansieringsfrågorna med större seriositet än dagens ärende erbjuder.
Det är synnerligen oklart i ärendet om den gemensamma nämndens uppgifter, ansvar och
befogenheter. Texten kan tolkas som om den gemensamma nämnden också utgör styrelse
för det gemensamma vårdbolaget, vars relation till Norrtälje Sjukhus AB inte är klarlagd.
Vi vill varna för en sådan sammanblandning av ansvar och uppgifter.
Förslaget och det knapphändiga underlaget reser fler frågor än svar. Vad blev beställaren
av, vilken roll har eller får den politiska referensgruppen, om det finns en tidplan – hur ser
den ut, vilket beslut har kommunstyrelsen i Norrtälje fattat med anledning av samverkansambitionerna etc.
Kristdemokraterna stöder en inriktning där basen för samverkan med Norrtälje kommun är
en gemensam vård- och omsorgsnämnd med politiskt valda ledamöter. Denna nämnd är
beställare av den vård och omsorg som skulle tillkomma en kommunal nämnd, dvs. med
huvudsakligt ansvar för de personer som bor eller vistas i kommunen. För vårdens och
omsorgens utövande kan landstinget respektive kommunen välja bolag eller kommunal
nämnd. Landstinget bör rimligen ha ansvaret för den vård som behöver beställas hos andra
vårdgivare, exempelvis Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.

