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Landstingsstyrelsen

Motion 2005:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ansvarsutkrävande inom landstinget

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter Svärd

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att en utredning med uppgift att framlägga förslag till förbättrade former för ansvarsutkrävande inom landstingets omfattande verksamhet tillsätts.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Med utgångspunkt i ett par konkreta fall tar motionärerna upp angelägna frågor när
det gäller uppföljning och ansvarsutkrävande inom landstingets verksamhet. Beslut
inom Stockholms läns landsting fattas på en lång rad olika nivåer. Stockholms läns
landsting är en politiskt styrd organisation. Det innebär att grundläggande beslut fattas av landstingsfullmäktige och under denna av nämnder och styrelser. Det mesta av
beslutsrätten är dock delegerad från den politiska nivån till tjänstemän.
Det finns olika former av ansvarsutkrävande. Dagens ansvarsförhållande inom
Stockholms läns landsting innebär att nämnd- och styrelseledamöter ansvarar inför
landstingsfullmäktige. Förvaltningschefer och tjänstemän ansvarar inför den nämnd
eller styrelse som de biträder. Nämnder och styrelser beslutar om uppgifter, organisation och återrapportering. De ansvarar inför landstingsfullmäktige för ändamålsenlighet, effektivitet och resultat av denna styrning.
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Mot denna bakgrund är det nödvändigt att Stockholms läns landsting såväl centralt
som lokalt i nämnder och styrelser ägnar frågor om uppföljning, kontroll och ansvarsutkrävande ökad uppmärksamhet. Landstingsstyrelsen anser det också som nödvändigt att nämnder och styrelser i sin styrning tillämpar strikt tjänstemannaansvar
med klara konsekvenser vid avvikelser i enlighet med det regelverk som finns. För
att så skall kunna ske krävs det en väl utvecklad och väl fungerande intern kontroll.
Sedan maj 2005 har ett reglemente för internkontroll tillkommit.
Landstingets revisorer har bl.a. till uppgift att granska att den interna kontrollen fungerar i nämnderna. Revisorerna har också efterlyst ett mer utvecklat och sammanhållet regelverk för nämnder och styrelsers interna kontroll. Under år 2007 och 2008 har
också frågeställningar kring utvecklingen av styrning och kontroll av landstingets
verksamheter haft högre prioritet än tidigare.
Det är viktigt att den interna kontrollen fortsätter utvecklas på ett positivt sätt och får
en än mer framträdande roll inom landstingets verksamheter.

Catharina Elmsäter Svärd

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Birgitta Rydberg m fl fp) har i en motion (bilaga), väckt den 8 februari 2005, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att Stockholms läns
landsting tillsätter en utredning med uppgift att framlägga förslag till förbättrade
former för ansvarsutkrävande inom landstingets omfattande verksamhet.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och landstingsrevisorerna.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 24 augusti 2005 (bilaga) föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad
med vad landstingsdirektören för fram i sitt utlåtande.

Landstingsrevisorerna har den 17 maj 2005 avgett yttrande enligt kontorets förslag
(bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 1 oktober 2008.

