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Landstingsstyrelsen, ärende 12

Begäran att få ta del av allt material om NKS-projektet
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att undanröja förvaltningens beslut om nekande av utlämnande av handlingar till
ansvariga politiker rörande NKS och tillåter att landstingsråd och ledamöter i landstingsstyrelsen får ta del av allt material rörande NKS.

Den 27 mars 2012 väckte Socialdemokraterna ett ärende vid landstingsstyrelsen om
att styrelsens ledamöter skulle få ta del av allt material rörande NKS. Särskilt handlade skrivelsen om ledamöterna skulle få ta del av bilagorna till avtalet ”Betalningsmekanism” och ”Finansiell modell”. Landstingsrådsberedningen har nu återkommit
med ett förslag till beslut.
Socialdemokraternas uppfattning är att landstingets högsta politiska ledning skall ha
kännedom vad som ligger till grund för landstingets betalningar för NKS samt att det
föreligger en skyldighet att följa avtalet under avtalstiden för alla politiska partier. En
informationsträff med landstingsdirektören och löfte om att senare återkomma med
former för hur landstingsstyrelsens ledamöter skall kunna tillgå avtalet svarar inte
mot detta krav. Förvaltningens underlag ger att med detta menas att ledamöterna med
bistånd av en jurists överinseende skall kunna ta del av avtalet. Socialdemokraterna
anser att landstingsstyrelsens ledamöter är fullt kapabla att läsa innantill, och i den
händelse att behov uppkommer, även kunna ställa fråga till lämplig tjänsteman inom
förvaltningen.
I det tjänsteutlåtande som ligger till grund för landstingsrådsberedningens förslag till
beslut, anger förvaltningen att den vidhåller sin tidigare bedömning i sekretessfrågan
och att berörda bilagor till avtalet inte kan lämnas ut till landstingsstyrelsens ledamöter utan att detta skadar landstingets ekonomiska intressen. Socialdemokraterna har
redan i tidigare skrivelse, daterad den 27 mars 2012, påtalat det anmärkningsvärda i
att landstingsstyrelsen betraktas som ett hot mot landstingets ekonomi och allmänna
intresse.
Socialdemokraterna har sedan ett halvår tillbaka begärt en förklaring till hur landstinget kan lida skada av att den politiska ledningen har kännedom om hur det årliga
vederlaget på ca två miljarder kronor är konstruerat. Detta är en fråga som ännu inte
har besvarats varken av förvaltningen eller den politiska majoriteten. Det närmsta en

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

FÖRSLAG TILL BESLUT

2

2012-05-22

förklaring till varför begärda bilagor inte har lämnats ut återfinns i nämnda tjänsteutlåtande. Förvaltningen betraktar nämligen inte dessa bilagor som upprättade handlingar utan som arbetsmaterial, och menar att sådana handlingar inte skall betraktas
som allmänna. Detta resonemang framstår som obegripligt. Då avtalet undertecknades 2010 torde det betraktas som upprättat hos landstinget och därmed utgöra en allmän handling. Något som styrker påståendet att avtalet är en upprättad och allmän
handling är att avtalet vid flera tillfällen har lämnats ut på begäran, exempelvis till
konsultbolaget McKinsey. Innan förvaltningens tjänsteutlåtande den 2 maj 2012 har
detta varit ostridit. Istället har ärendet gällt landstingsstyrelseledamöters tillgång till
vissa bilagor såsom ”Betalningsmekanism” och ”Finansiell modell”. För att dessa
bilagor skall räknas som arbetsmaterial, trots att avtalet är fastställt och undertecknat,
krävs det att innehållet i bilagorna är föremål för omarbetning. Det skulle i sin tur
förklara varför bilagorna anses vara arbetsmaterial och inte en upprättad handling.
Vad det inte förklarar är hur fastställda avtalsvillkor som priser för tjänster och dylikt
förändras. Sammantaget bör landstingsstyrelsen med anledning av ovanstående undanröja beslutet om nekande av utlämnande av handlingar till ansvariga politiker
rörande NKS.

