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Svar på interpellation 2009:44 av Johan Sjölander om
informell politisk styrning i produktionsutskottet
Johan Sjölander (s) har frågat mig följande:
1. Kommer du att avsluta alla informella beslutsprocesser inom
produktionsutskottets hägn?
2. Kommer du att göra referensgruppen på Karolinska
Universitetssjukhusets minnesansteckningar offentliga?
3. Kommer du att göra referensgruppen på Karolinska Universitetssjukhuset
tillgänglig för representanter för den politiska minoriteten?
4. Kommer du att medverka till att även produktionsutskottets minoritet får
information om utskottets uppdrag och planerade ärenden?
Som svar vill jag anföra följande:
I den rapport som blev resultatet av att SKL fick i uppdrag att granska
kostupphandlingen finns en passus om att informell styrning kan ha
förekommit inom landstingets organisation under upphandlingsprocessen.
Rapportförfattarna skriver följande:
”En genomgång av ärendet antyder att det kan ha funnits krafter under
ärendets gång till fullmäktige som verkade för att ärendet skulle till
produktionsutskottet. Produktionsutskottet brukar inte hantera
upphandlingar, och något egentligt svar på varför utskottet skulle ha
ärendet har vi inte fått. Efter fullmäktiges sammanträde syns inga spår efter
någon handläggning i politiska organ. Detta är enligt vår uppfattning
tecken på informell styrning som inte är godtagbar från kommunalrättslig
och demokratisk synpunkt.”
Författarna presenterar dock inga fakta som styrker detta påstående som
troligen enbart är baserat på att det inte finns de formella beslut som de
efterfrågar.
Av detta har oppositionen dragit slutsatsen att jag ägnar mig åt informell
styrning som ordförande för produktionsutskottet. Det stämmer inte.
De utredningar av kostupphandlingen som gjorts av Deloitte och SKL visar
på otydligheter i reglementen och delegationsordningar och bristande
rutiner. Landstingsstyrelsens ordförande har med anledning av resultatet
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från granskningarna givit landstingsdirektören i uppdrag att förtydliga
reglementen, delegationsordningar och rutiner.
Som en följd av de rutiner som varit praxis inom SLL har
kostupphandlingen hanterats på tjänstemannanivå inom SLL Upphandling.
SLL Upphandling har trott sig ha nödvändig delegation och man har i
upphandlingsstrategin också angivit att ingen politisk återkoppling ska ske.
Som ordförande för produktionsutskottet har jag det högsta ansvaret för
vilka ärenden som kommer upp på dagordningen. Kostupphandlingsärendet
borde ha kommit upp på Produktionsutskottets dagordning och jag beklagar
att så inte skedde. Att av detta dra slutsatsen att jag ägnat mig åt
odemokratisk maktutövning och begått lagbrott är dock både en grov
överdrift och feltolkning.
Karolinska Universitetssjukhuset har under 2009 genomfört ett omfattande,
och i sjukhusets historia unikt, arbete med att effektivisera verksamheten
och förändra strukturer. Ekonomin har sanerats och arbetet har resulterat i
en ekonomi i balans. Den kraftfulla satsningen på att förbättra och
effektivisera verksamheten och ekonomin har också resulterat i nöjdare och
mer engagerade medarbetare. Under arbetets gång har ledningen vid
sjukhuset velat hålla den politiska ledningen informerad om hur arbetet
framskrider. Dessa möten är initierade från sjukhusets sida och består av en
presentation av utvecklingen under den senaste tiden, vanligtvis ca en
månad. Det förs inga minnesanteckningar på dessa möten då inga beslut
fattas.
Ledningen för Karolinska sjukhuset har besökt produktionsutskottet med
hög frekvens under 2009 och kommer fortsätta att göra så under resten av
året. Vid dessa tillfällen har ledningen presenterat hur åtgärdsprogrammet
och saneringen av ekonomin fortskrider.
Produktionsutskottets arbete och uppdrag definieras i landstingsstyrelsens
delegationsordning. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige har givit
produktionsutskottet uppdrag. Landstingsstyrelse- och fullmäktigeprotokoll
är offentlig handling. Utöver dessa initieras ärenden från förvaltningen och
landstingets vårdproducenter, dessa ärenden hanteras löpande och
produktionsutskottet får efter sedvanlig beredning ärendet till nästföljande
möte.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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