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Interpellation av Johan Sjölander (s) om informell
politisk styrning i produktionsutskottet
Vårens och sommarens debatt kring landstingets kostupphandling ledde fram till att
produktionsutskottet och dess ordförande fick kritik för ”tecken på en informell
styrning som inte är godtagbar från kommunalrättslig och demokratisk synpunkt”.
Kritiken riktade sig i första hand mot produktionsutskottets ordförande som
underlåtit att ta upp det av fullmäktige delegerade ärendet till behandling i
produktionsutskottet. Besluten i ärendet fattades istället utanför utskottets ram med
oklara mandat.
Landstinget och dess folkvalda fullmäktigeförsamling har självklart ett ansvar att se
till att upprätthålla en fungerande demokrati med stor insyn och öppenhet för
medborgarna, men också för den politiska oppositionen. Under landstingsfullmäktige
den 25 augusti 2009 kommenterade landstingsrådet Birgitta Rydberg kritiken mot
den informella styrningen på följande vis:
”Jag vill också kommentera att Maria Wallhager har inte ägnat sig åt informell
styrning som det påstås. Utan det har varit klart besked från henne att det har hon
inte ägnat sig åt.”
Ser man på produktionsutskottets verksamhet kan man emellertid konstatera att det
finns flera exempel på just informell styrning från ordförandens sida. En särskild
referensgrupp verkar vid Karolinska Universitetssjukhuset. Denna referensgrupp
som har till uppgift att bidra till sjukhusets förändringsverksamhet är helt informell. I
referensgruppen sitter produktionsutskottets ordförande och förste vice ordförande
samt landstingsdirektören och produktionsutskottets föredragande tjänsteman. Inga
minnesanteckningar förs och det är omöjligt att få insyn i referensgruppens arbete.
Med tanke på att Maria Wallhager, genom ombud, så tydligt tagit avstånd från
informell styrning under kostupphandlingen är det viktigt för fullmäktige att få
hennes syn på annan informell styrning i produktionsutskottets hägn. Det vore
olyckligt om den informella styrningen är någonting man tar avstånd ifrån endast när
den kommer i öppen dager.
Granskningen av kostupphandlingen ställde sig också frågan om varför
produktionsutskottets övriga ledamöter inte reagerade när kostupphandlingen aldrig
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kom upp för beredning i utskottet. Även om SKL:s granskning lyfte fram
ordförandens särskilda ansvar för att föra upp ärenden så finns det skäl till att
utskottets övriga ledamöter tar denna fråga på allvar.
Av den anledningen lade företrädarna för socialdemokraterna, vänsterpartiet och
miljöpartiet fram ett förslag på att utskottets ledamöter skulle få redovisat vilka
ärenden som var på väg upp till behandling. Detta avslogs på ordförandens förslag av
utskottets majoritet. Om majoritetsföreträdare på det sättet undanhåller information,
vilket strider mot en öppen demokratisk kultur, tar man förstås på sig det fulla
ansvaret för just den informella styrning som landstinget nu kritiserats för.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga det ansvariga landstingsrådet Maria
Wallhager:
•
•
•
•

Kommer du att avsluta alla informella beslutsprocesser inom
produktionsutskottets hägn?
Kommer du att göra referensgruppen på Karolinska Universitetssjukhusets
minnesanteckningar offentliga?
Kommer du att göra referensgruppen på Karolinska universitetssjukhuset
tillgänglig för representanter för den politiska minoriteten?
Kommer du att medverka till att även produktionsutskottets minoritet får
information om utskottets uppdrag och planerade ärenden?
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