Interpellation av Birgitta Sevefjord (v) om den politiska organisationen och
det demokratiska underskott som organisationen bidrar till.
Vänsterpartiet har redan vid flera tillfällen efterfrågat ett klargörande på vilka nivåer och efter
vilka kriterier beslut ska beredas och tas i den nya organisationen. Fortfarande känns det
väldigt oklart vilka beslut som ska fattas i beredningarna och sjukvårdstyrelserna och vilka
som ska fattas i Hälso- sjukvårdsnämnden.
Mycket tid ägnas i sjukvårdsstyrelserna åt och diskutera vilka beslut som ska fattas av
utskottet, styrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden. Dagordningen ändras helt utan
motivering under sittande sammanträde, där viktiga ärenden som först skulle fattas styrelsen
ändras till att endast beslutas av utskottet. Därmed centraliseras makt till ett fåtal politiker i
stora och principiella frågor.
Den borgerliga majoriteten saknar helt en gemensam linje för vad som ska gälla kring
beslutsordningar när det gäller viktiga avtal och upphandlingar. Och på direkta frågor vad det
egentligen är som gäller ges helt olika svar i olika styrelser och beredningar. I vissa fall
hänvisas till hemliga möten mellan de politiska sekreterarna i majoriteten och vissa beslut
som fattats av landstingsrådsberedningen.
På det sätt som majoriteten hanterar ärendena i styrelser och beredningar sätts de
demokratiska spelreglerna ur spel och det kan endast betecknas som oseriöst. De som är satta
som beslutsfattare med uppdrag att företräda medborgarna i beredningarna och styrelserna
hamnar i en orimlig situation när man inte kan lita på att de beslut som fattas är formellt
riktiga.
Förutom bristen på tydliga spelregler i beredningar och styrelserna som sätter demokratin ur
spel, så inskränker också majoriteten personalföreträdares inflytande i Produktionsutskottet.
Personalföreträdare från Kommunal, SACO, SKTF och vårdförbundet ges inte tillträde till det
utskott som har att hantera viktiga personalfrågor. Detta är ett tydligt avsteg från tidigare
tradition i SLL, och försvårar dialogen mellan politiker och personalföreträdare.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd:
1. Kommer det tas fram tydliga riktlinjer för vilka avtal och upphandlingar som beredningarna
och sjukvårdsstyrelserna ska besluta om?
2. Anser du att det lokala politiska inflytandet har stärks genom den nya politiska
organisationen som den borgerliga majoriteten beslutade om efter valet 2006?
3. Anser du att den nya politiska organisationen i Stockholms läns landsting har stärkt det
demokratiska inflytandet?
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