Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2007-01-11

Interpellation av Dag Larsson (s) om den nya politiska
organisationen för sjukvården
I det reglemente för landstingsstyrelse och nämnder som fullmäktige beslutade om den 28
november 2006 fastställs arbets- och ansvarsfördelning för bland annat hälso- och
sjukvårdsnämnden och sjukvårdsutskotten.
Den principiella ansvars- och beslutsfördelningen mellan nämnden och dess utskott sägs vara
att ”samtliga frågor som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet eller annars
är av större principiell betydelse skall avgöras av nämnden. Övriga frågor får delegeras till
respektive utskott eller till tjänsteman”.
Under hälso- och sjukvårdsnämnden har inrättats tre stycken sjukvårdsutskott Mitt, Söder och
Norr. Enligt reglementet åligger ”särskilt respektive utskott att besluta om lokala avtal inom sitt
geografiska område”.
Vidare framgår av reglementet att det till stöd för hälso- och sjukvårdsnämnden finns
sjukvårdsstyrelser Norr, Mitt och Söder. Inom sitt geografiska område åligger det särskilt
respektive sjukvårdsstyrelse bland annat att bereda uppdrag som läggs till grund för nämndens
beställningar och avtal.
Landstingsfullmäktige har utsett 13 ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt reglementet består varje sjukvårdsutskott av tre ledamöter. Respektive sjukvårdsstyrelse
består av 13 ledamöter och nio ersättare. För dessa nyvalda ledamöter synes det synnerligen
viktigt att klargöra vilket ansvar och befogenheter som följer med dessa uppdrag. Vilken reell
beslutsmakt har de? Framförallt brukar frågan om ekonomiskt budgetansvar vara synnerligen
nära knutet till bedömningen huruvida någon reell beslutsmakt eller ej åvilar ett politiskt organ.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt:
- Givet det ansvar som enligt reglementet åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden, hur ser
avtalsprocessen ut för sjukvårdsutskotten respektive sjukvårdsstyrelserna?
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Har sjukvårdsutskottet ett eget budgetansvar?
Har sjukvårdsstyrelserna ett eget budgetansvar?
Om svaret är ja, vilket ansvar har då hälso- och sjukvårdsnämnden?
Om svaret är nej , vilken faktisk befogenhet innebär de beslut om lokala avtal som
nämns i reglementet för sjukvårdsutskotten?

Stockholm den 11 januari 2007

Dag Larsson

