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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Ägarutskottet föreslår att efter sammanläggningen av norra länets, södra
länets och Stockholms produktionsområden inrätta en styrelse för
Stockholms läns sjukvårdsområde.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att inrätta en styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde fr o m den
1 april 2004 bestående av högst sju ledamöter
att välja högst sju ledamöter till styrelsen för Stockholms läns
sjukvårdsområde
att anta förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och
landstingets nämnder
att revisionsuppgiften för sjukvårdsområdet hänförs till revisionsområde 2.

Som nämnd har den nya styrelsen revisionsansvar inför fullmäktige (KL 3
kap 4 §). I enlighet med principerna i landstingets revisionsreglemente och i
likhet med landstingets övriga sjukvårdsproduktion bör revisionsuppgiften
hänföras till revisionsområde 2. För tiden fram till den nya styrelsens
tillkomst den 1 april 2004, där driftansvaret utövas av landstingsstyrelsens
ägarutskott, hör produktionsområdenas verksamhet till revisionsområde 1.

Bilagor
1 Reglemente
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2004-01-16
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 februari 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 februari 2004.

Kd-ledamoten anmälde att han instämde i landstingsrådsberedningens
förslag.

M- och fp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”Vid Ägarutskottets sammanträde 2003-12-02 och landstingsstyrelsens
sammanträde 2003-12-16 föreslog Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet
liberalerna att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till
professionell styrelsefunktion för landstingets produktionsområden. Mot den
bakgrunden biträder vi förslaget om att inrätta en styrelse för Stockholms
läns sjukvårdsområde fr o m den 1 april 2004. Vi vill däremot påminna om
att vi är starkt kritiska till den organisation av den egna produktionen som
vänstermajoriteten drivit ige nom. Ökad centralisering och nya mellannivåer
som närsjukvårdsområden, löser inte sjukvårdens problem. I övrigt hänvisar
vi till den reservation som vi lämnade vid nämnda sammanträden.”

Ärendet och dess beredning
Landstingsstyrelsen beslöt den 16 december 2003 att lägga samman Norra
länets produktionsområde, Stockholms produktionsområde och Södra länets
produktionsområde i en förvaltning samt att organisationsförändringen
skulle träd i kraft den 1 april 2004.
Ägarutskottet har den 20 januari 2004, enligt landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att inrätta
en styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde fr o m 1 april 2004
bestående av högst sju ledamöter, att anta förslag till ändringar i regle mente
för landstingsstyrelsen och landstingets nämnder.
M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande.
”Vid ägarutskottets sammanträde den 2 december 2003 och landstingsstyrelsens sammanträde den 16 december 2003 föreslog Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet liberalerna att uppdra åt landstingsdirektören att
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utarbeta förslag till professionell styrelsefunktion för landstingets produktionsområden. Mot den bakgrunden biträder vi förslaget om att inrätta en
styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde fr o m den 1 april 2004. Vi
vill däremot påminna om att vi är starkt kritiska till den organisation av den
egna produktionen som vänstermajoriteten drivit igenom. Ökad centralisering och nya mellannivåer som närsjukvårdsområden, löser inte sjukvårdens problem. I övrigt hänvisar vi till den reservation som vi lämnade vid
nämnda sammanträden.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 januari 2004 bifogas (bilaga).
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Bilagor

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
INLEDNING
Roller och ansvarsfördelning mellan fullmäktige, styrelsen och nämnderna
Landstingsfullmäktige
Endast fullmäktige får besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt för landstinget. I Kommunallagen (KL) 3 kap 9 § finns
närmare föreskrivet om fullmäktiges uppgifter, men här kan anges att
fullmäktige förutom att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten bl a
skall fastställa budget och skattesats och skall besluta om den politiska
organisatio nen och fastställa reglementen för landstingets nämnder.
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens grundläggande roll så som den är reglerad i KL 6 kap
är att leda och samordna förvaltningen av landstingets angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsansvaret gäller även den
verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform.
Fullmäktige har beslutat att under styrelsens ansvar lägga beställaransvaret
inom hälso- och sjukvårdsområdet, inklusive habilitering, tandvård och
landstingets insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Styrelsen är sålunda den nämnd som genom beställaransvaret utövar den övergripande ledningen av dels sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen, dels folktandvården enligt tandvårdslagen, dels
landstingets verksamheter enligt LSS.
Landstingsstyrelsen utövar också ägar- och huvudmannaskapsfunktionen i
de företag och andra juridiska personer, som landstinget helt eller delvis äger
eller på annat sätt har intressen i.
I sitt arbete med att hålla samman organisationen till en helhet skall styrelsen
ange riktlinjer och utge föreskrifter samt utarbeta nödvändiga policies.
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Styrelsen har ansvar för upprättande av budgetförslag och bestämmer när
övriga nämnder senast skall lämna sina budgetförslag till styrelsen. Vidare
har styrelsen ansvar för årsredovisningen och delårsrapportering. Styrelsen
får från övriga nämnder beredningar och anställda inom landstinget begära
in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna
fullgöra sina uppgifter.
Styrelsen svarar också för att den politiska ledningsorganisationen är ändamålsenligt uppbyggd och att förslag till de ändringar som behövs läggs fram
till fullmäktige.

===================

Ägarutskottet fattar på delegation från landstingsstyrelsen beslut som är av
övergripande natur för landstingskoncernen. Dessa frågor bereds i personalberedningen.
Investeringsberedningens uppgift är att svara för den politiska beredningen
av de investeringsplaner som årligen skall fastställas av
landstingsfullmäktige.
Arvodesutskottet
Under landstingsstyrelsen svarar arvodesutskottet för tolkning och
tillämpning av bestämmelserna om arvoden, andra ersättningar och pension
för förtroendevalda samt fattar beslut i sådana frågor.
Krigsutskottet
Krigsutskottet är landstingsstyrelsens krigsorganisation och övertar vid
högsta beredskap enligt lag (1992:1403) landstingsstyrelsens uppgifter.
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge och
styrelsen för Södertälje sjukhus
Styrelserna är underställda landstingsstyrelsen enligt 3 kap. 4 § 4.
kommunallagen i fråga om landstingsstyrelsens övergripande beställaransvar
och befogenhet att fastställa vissa specifika ägardirektiv (se 33 § 4.) och
skall ansvara för ledningen av verksamheten vid dessa sjukhus.
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Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
Styrelsen är underställd landstingsstyrelsen enligt 3 kap 4 § 4. kommunallagen i fråga om landstingsstyrelsens övergripande beställaransvar och
befogenhet att fastställa vissa specifika ägardirektiv (se 33 § 4.) och ansvarar
för ledningen av verksamheten inom primärvård, geriatrik, psykiatri,
habilitering och landstingets insatser enligt LSS.
Landstingets nämnder
Landstingets nämndorganisation, vid sidan av landstingsstyrelsen, sjukhusstyrelserna och styrelsen för länets sjukvårdsområde består av patientnämnden, regionplane- och trafiknämnden, färdtjänstnämnden samt kulturnämnden.
Nämnderna skall inom respektive ansvarsområde bereda fullmäktiges
ärenden och ansvara för att fullmäktiges beslut verkställs. De står under
landstingsstyrelsens uppsikt och ansvarar för sin verksamhet inför
fullmäktige.
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TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1§
Detta reglemente gäller för Stockholms läns landstings nämnder, med vilka
avses
-

Landstingsstyrelsen, dess utskott och beredningar
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge
och styrelsen för Södertälje sjukhus
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
Färdtjänstnämnden
Patientnämnden
Kulturnämnden
Regionplane- och trafiknämnden.

========= ================

STYRELSEN FÖR KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I
SOLNA OCH HUDDINGE OCH STYRELSEN FÖR SÖDERTÄLJE
SJUKHUS
38 §
Styrelserna skall under landstingsstyrelsen ansvara för verksamheten vid
dessa sjukhus.

STYRELSEN FÖR STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE
38 a §
Styrelsen skall under landstingsstyrelsen inom Stockholms län sjukvårdsområde ansvara för verksamheten inom primärvård, geriatrik, psykiatri,
habilitering och landstingets insatser enligt LSS.

===========================
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Landstings direktörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Landstingsstyrelsens ägarutskott utövar f n landstingsstyrelsens driftansvar
för de enheter inom primärvård, psykiatri, geriatrik m m som är organiserade
inom de tre produktionsområdena. När nu produktionsområdena går samman i en förvaltning – Stockholms läns sjukvårdsområde – uppstår behov av
att låta den nya förvaltningen ha en egen styrelse som utses utifrån samma
principer som gäller för övriga produktionsenheter inom sjukvården såsom
förvaltnings- och bolagssjukhusen. Styrelsens uppgift blir, i likhet med
förvaltnings- och bolagsstyrelser, att svara för förvaltningens organisation
och förvaltningen av dess angelägenheter. Den blir ett viktigt stöd för
förvaltningsledningen i arbetet med att utveckla verksamheten i enlighet
med närsjukvårdskonceptet och kan också tillföra förvaltningen viktig
kompetens.
Styrelsen föreslås bestå av högst sju ledamöter och inrättas fr o m den 1 april
2004.
Styrelsen förutsätts organisatoriskt läggas direkt under landstingsstyrelsen
enligt KL 3 kap 4 § 4. Den kommer rättsligt att ha ställning som kommunal
nämnd och således lyda under kommunallagen och de reglementen som
landstingsfullmäktige har att lägga fast.
Förvaltningen skall ha kompletta, avgränsade och med fö rvaltnings- och
bolagssjukhus jämförbar resultat- och balansräkning.
Specifika ägardirektiv kommer att utfärdas.

