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Landstingsstyrelsen

Instruktion för landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvården

Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

ÄRENDET
Landstingskontoret föreslår att landstingsstyrelsen antar instruktion för den kommitté för
ägarfrågor inom sjukvården som landstingsfullmäktige uppdragit åt styrelsen att inrätta.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anta instruktion för kommittén för ägarfrågor inom sjukvården enligt landstingskontorets förslag
att utse sju ledamöter och sju ersättare i kommittén samt ordförande och förste och andre
vice ordförande.

I fullmäktiges beslut i december 2001 om utvecklingen av landstingets styrformer inom
sjukvården uppdrogs åt landstingsstyrelsen att utse en ägarkommitté. Dess ansvar skall
vara att utvärdera och följa upp frågor rörande ägarstyrningen inom landstingsdriven sjukvård. Ägarkommittén föreslås få en ställning som nämndberedning. Ägarkommittén är beredningsorgan till landstingsstyrelsen och kan på delegation utöva dess lednings- och samordningsansvar. Ärenden bereds därefter dessutom på sedvanligt sätt av landstingsrådsberedningen.
I förslaget till instruktion för landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor (bilaga) görs
tillägg i paragraf 1, 2:a stycket enligt följande:
”Till stöd för utövande av landstingsstyrelsens lednings- och samordningsansvar i rollen
som företrädare för landstinget såsom ägare till produktionsmedlen inom sjukvården oavsett driftsform, har landstingsstyrelsen på landstingsfullmäktiges uppdrag inrättat en komBilaga
Förslag till instruktion för landstingsstyrelsens ägarkommitté
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mitté (landstingsstyrelsens ägarkommitté) med de uppgifter som framgår av denna instruktion.”
Utgångspunkten är att ägarkommitténs ledamöter bör ha en fristående roll och breda kunskaper rörande sjukvård och ägarfrågor. Kommittén har rätt att begära handlingar och
upplysningar för sitt arbete. Föredragande tjänsteman i ägarkommittén föreslås vara
landstingsdirektören.

Ralph Lédel
Christer G Wennerholm
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Landstingsfullmäktige beslöt vid behandlingen av ärendet om fortsatt utveckling av landstingets styrmodell avseende sjukvården, bland annat, att uppdra åt landstingsstyrelsen att utse en
kommitté för ägarfrågor inom sjukvården med ansvar att utvärdera och följa upp frågor som
rör ägarstyrningen inom landstingsdriven sjukvård samt att välja sju ordinarie och sju ersättare i denna ägarkommitté.
Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 maj 2002 föreslagit landstingsstyrelsen
besluta att anta instruktion för kommittén för ägarfrågor inom sjukvården enligt landstingskontorets förslag (bilaga), att utse sju ledamöter och sju ersättare i kommittén.
I formellt hänseende föreslås kommittén få status av s k nämndberedning för att möjliggöra
en så fri sammansättning som möjligt och för att kunna förutsätta att ledamöter och suppleanter skall ha speciella kunskaper inom kommitténs verksamhetsområde. (Proportionellt valsätt
kan inte tillämpa vid val av nämndberedningar.)
Kommitténs huvuduppgift är att fullgöra landstingsstyrelsens lednings- och samordningsansvar enligt kommunallagen och reglementet i styrelsens roll som företrädare för landstinget
som ägare till produktionsmedlen inom sjukvården oavsett driftsform. Kommittén har därför
de befogenheter som landstingsstyrelsen har enligt lag och fullmäktiges ägardirektiv, att begära in de upplysningar och uppgifter som behövs från nämnder, styrelser och förvaltningar.
Landstingsdirektören föreslås vara föredragande i kommittén och verkställer utövandet av
dessa befogenheter, vilket i förhållande till den övriga landstingsförvaltningen innebär att han
intar rollen som landstingets ledande tjänsteman.
Regleringen av kommitténs arbetsformer har inskränkts till ett minimum för att kommittén
själv skall kunna utveckla de rutiner och former för sitt arbete, som den själv finner mest ändamålsenliga.
Specificeringen av kommitténs uppgifter är en exemplifiering, som ger utrymme för att även ta
upp och behandla andra närliggande och övergripande frågor.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 juni 2002.

