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Landstingsstyrelser^

Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska
Institutet till Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören föreslår att avtalet mellan Stockholms läns landsting
och Karolinska Institutet rörande Karolinska Folkhälsoakademin ska hävas
den 31 mars 2012.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår dels landstingsfullmäktige besluta
arr häva avtalet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting
rörande Karolinska Institutets Folkhälsoakademi med sista giltighetsdag
den 31 mars 2012
arr uppdra åt landstingsstyrelsen att träffa överenskommelsen med Karolinska Institutet om hävningen av huvudavtalet rörande Karolinska Institutets Folkhälsoakademi och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att
genomföra återföringen av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting
arf uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för landstingets
folkhälsoverksamhet och genomföra erforderliga beställningar av hälsofrämjande och förebyggande insatser
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
arf uppdra till landstingsdirektören att träffa överenskommelsen med Karolinska Institutet om hävningen av huvudavtalet rörande Karolinska Institutets Folkhälsoakademi och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att
genomföra återföringen av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting.
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Landstmgsrådsberedningens motivering
Karolinska Institutet (KI) och
slut om at bilda Karolinska Institutets Folkhälsoakademi (KFA)too m aen
Huvuddelen av Centrum för folkhälsa överfördes därmed
frCsLLtiM som tillsammans med KLs institutioner med olMsove-

^S^nriktningbildadeKFA.

^^ZSSSSS*

folkhälsovetenskapen och det strategiska och praktiska folkhalsoarbetet
genom en långsiktig samverkan mellan de tva parterna.
Denna organisationsförändring har inte utfallit på det sätt som P^erna
avsåg Parterna har därför efter omfattande diskussioner enats om att hava
St
om Karolmska Institutets Folkhälsoakademi per den 31 mars 2012.
Det bedrivs nu två processer samtidigt. Den ena gäller
^arom
vTrteamhetsövergålgen från KI till SLL. Mottagande o r g — n i SLL for
den verksamhet som gick över till KI den 1 januan ^ J ^ J J ^ .
läns siukvårdsområde (SLSO). Den andra processen handlar om att tormu
S u p p T g f e d e n framtida folkhälsoverksamheten i länet och skapa en
f ö r h a n

organisation för mottagandet i SLSO.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har även fortsättningsvis det saMade^svaret för att beställa hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det avser
stäl
som mer Obegränsade uppdrag liksom samverkan med
viktiga aktörer.

iSSa

Landstingsstyrelsen vill betona hur viktigt det är med en positiv utvecHing
utveckla nuvarande och framtida samverkan och goda relationer mellan
parterna.
Beslutsunderlag
T andstingsdirektörenstjäpsteutlåtande den 30 januari 2012
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Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska
Institutet till Stockholms läns landsting
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören föreslår att avtalet mellan Stockholms läns landsting
och Karolinska Institutet rörande Karolinska Folkhälsoakademin ska hävas
den 31 mars 2012.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari 2012
Överenskommelse mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns
landsting den 15 november 2011
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår dels landstingsfullmäktige besluta
att häva avtalet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting
rörande Karolinska Institutets Folkhälsoakademi med sista giltighetsdag
den 31 mars 2012
arr uppdra till landstingsstyrelsen att träffa överenskommelsen med
Karolinska Institutet om hävningen av huvudavtalet rörande Karolinska
Institutets Folkhälsoakademi och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att
genomföra återföringen folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet
till Stockholms läns landsting
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
arr uppdra till landstingsdirektören att träffa överenskommelsen med
Karolinska Institutet om hävningen av huvudavtalet rörande Karolinska
Institutets Folkhälsoakademi och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att
genomföra återföringen av folkhälsoverksamheten från Karolinska
Institutet till Stockholms läns landsting.
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Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund
Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting fattade beslut att bilda
Karolinska Institutets Folkhälsoakademi (KFA)/Karolinska School of Public
Health (KSPH) fr o m i januari 2009.
Bildandet av KFA berörde främst Centrum för folkhälsa inom SLL och
institutioner inom KI med folkhälsovetenskaplig inriktning. Huvuddelen av
Centrum för folkhälsa överfördes genom verksamhetsövergång från SLL till
KI. Överföringen reglerades i ett särskilt avtal mellan parterna.
Denna organisationsförändring har inte utfallit på det sätt som parterna
avsett. Parterna har därför enats om ett hävande av avtalet mellan
Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting rörande Karolinska
Institutets Folkhälsoakademi per den 31 mars 2012.
Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till
Stockholms läns landsting
Efter omfattande diskussioner har parterna enats om att föreslå ett
ömsesidigt förtida hävande av avtalet om Karolinska Institutets
folkhälsoakademi till den 31 mars 2012. Detta innebär att från denna
tidpunkt upphör alla uppdrag och all ekonomisk ersättning från SLL till KI
som reglerats i huvudavtal och uppdragsavtal samt övriga
sidoöverenskommelser om ersättning till KFA.
Återföringen sker genom verksamhetsövergång från KI till SLL
motsvarande den verksamhet som genom verksamhetsövergång gick över
till KI 1 januari 2009. Mottagande organisation i SLL blir Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO).
Två parallella processer sker nu samtidigt. Den ena gäller förhandlingar om
verksamhetsöverföringen. Den andra gäller att ta fram uppdrag för den
framtida folkhälsoverksamheten i länet och skapa en organisation för
mottagandet inom SLSO. Projektorganisationer har tillskapats för båda
processerna.
Parternas ambition, vilket också uttryckts i särskilt gemensamt dokument,
är att förändringen sker i en så transparent process som möjligt och att
berörd personal ska få tydlig information löpande under hela arbetet.
Stormöten, arbetsmöten och workshops ska ge möjlighet till insyn och
delaktighet.
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Såväl Stockholms läns landsting som Karolinska Institutet vill framhålla
vikten av en fortsatt utveckling inom folkhälsoverksamheten och att den
förändring som nu beslutats inte kommer att påverka nuvarande och
framtida samverkan och goda relationer mellan parterna.
Ärendets beredning
FoUU-beredningen har vid sitt sammanträde den 29 november 2011
informerats om ärendet. Den centrala samverkansgruppen har vid sitt
decembermöte informerats om den föreslagna verksamhetsförändringen
mellan KI och Stockholms läns landsting.
Beredningen för psykiatri- och folkhälsofrågor har löpande informerats,
senast vid sitt sammanträde den 12 december 2011.
Härtill har flera möten och work-shops ägt rum med berörd personal, vilket
skett i samverkan med Karolinska Institutet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
KFA överfördes som en verksamhetsövergång från Centrum för folkhälsa
från SLL till KI. I budget 2009 gjordes därför en överföring av landstingsbidrag från landstingsstyrelsens förvaltning till hälso- och sjukvårdsnämnden. Den ekonomiska ersättningen har därefter skett från HSN till KI.
I samband med verksamhetsövergång från och med den 31 mars 2012 från
KI till SLSO ska ekonomisk ersättning tillfalla SLSO enligt avtal som
parterna kommer att träffa.
De ekonomiska konsekvenserna av förändringen sker inom befintlig
budgetram.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo )
Landstingsdirektör

Thdr^jjäfn Ekström
FOUU-direktör
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Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till
Stockholms läns landsting
Den överflyttning av folkhälsoverksamheten från Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting
(SLL) till Karolinska Institutet (KI) har inte utfallit på det sätt som parterna avsett. Efter djupgående
diskussioner har parterna därför beslutat om ett ömsesidigt förtida hävande av avtalet om Karolinska
Institutets folkhälsoakademi till den 31 mars 2012. Detta innebär att från denna tidpunkt upphör alla
uppdrag och all ekonomisk ersättning från SLL till KI som reglerats i huvudavtal och uppdragsavtal
samt övriga sidoöverenskommelser om ersättning till KFA.
Återföringen sker genom verksamhetsövergång från KI till SLL motsvarande den verksamhet som
genom verksamhetsövergång gick över till KI 1 januari 2009. Mottagande organisation i SLL blir till
största del Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Samhällsmedicinska klinikens uppdrag kommer att ses över och diskuteras med utgångspunkt från
den särskida utredningen om kliniken som genomförts.
Två parallella processer sker nu samtidigt. Den ena gäller förhandlingar om verksamhetsöverföringen.
Den andra gäller att ta fram uppdrag för den framtida folkhälsoverksamheten i länet och skapa en
organisation för mottagandet inom SLSO. Projektorganisationer tillskapas för båda processerna.
Parternas ambition är att förändringen sker i en så transparent process som möjligt och att berörd
personal ska få tydlig information löpande under hela arbetet. Stormöten, arbetsmöten och workshops
ska ge möjlighet till insyn och delaktighet.
Parterna vill också framhålla vikten av en fortsatt utveckling inom folkhälsoverksamheten och att den
förändring som nu beslutats inte kommer att påverka nuvarande och framtida samverkan och goda
relationer mellan KI och SLL.

För Stockholms läns landsting

Toivo Heinsoo

För Karolinska Institutet

