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Landstingsstyrelsen

Motion 2003:45 av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om representation
från de regionala beredningarna i hälso- och sjukvårdsutskottet

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Motionärerna föreslår att samtliga geografiska beredningar ska finnas representerade i hälso- och sjukvårdsutskottet.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avslå motionen.

Den nya politiska organisation som gäller från den 1 januari 2003 syftar bland annat till att
stärka förutsättningarna för landstingsstyrelsen att utöva en samlad ledning och styrning av
landstingets olika verksamheter – särskilt hälso- och sjukvården. Erfarenheterna av ett
samlat beställaransvar är hittills mycket positiva, i jämförelse med den tidigare beställarorganisationens splittrade uppdelning på flera aktörer. Dels kan nu större effektivitet i resursanvändandet erhållas och dels kan patienterna garanteras större grad av lika rättigheter
oberoende av i vilken del av länet man är bosatt. Dessutom har den nya organisationen
möjliggjort en rationalisering av tjänstemannaorganisationen.
De geografiska beredningarnas uppgift är att som beredande organ företräda det lokala
befolkningsperspektivet i utvecklingen av närsjukvården. I fokus bör finnas den löpande
dialogen med befolkningen om hur närsjukvården inom området fungerar och hur den bör
utvecklas, liksom att samverka med andra aktörer, som exempelvis kommuner och intresBilaga
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seorganisationer. Beredningarna har också att ur beställarperspektivet följa upp och utvärdera närsjukvårdens kvalitet, tillgänglighet, produktivitet och ekonomi. I vilken grad beredningarna förmår leva upp till sin beredande roll i beställararbetet skall utvärderas med start
under hösten 2004.
Tanken med den nya organisationen är inte att varje geografisk beredning skall vara företrädd i hälso- och sjukvårdsutskottet. Det synes ej heller nödvändigt för att möjliggöra att
beredningarnas synpunkter kan vara väl kända när beslut fattas i olika frågar av utskottet,
landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Enligt fastställt ramverk deltar bredningarna
aktivt i budgetprocessen inom beställarorganisationen och hälso- och sjukvårdsutskottet
har i december 2003 fastställt ett dokument som klargör formerna för detta.
För övrigt kan konstateras följande: Hälso- och sjukvårdsutskott skall, enligt kommunallagens bestämmelser, väljas bland styrelsens ledamöter och ersättare. Vid val av utskott gäller föreskrifterna i lagen om proportionellt valsätt. Detta innebär att det inte kan finnas några
givna ledamöter i ett utskott, såsom motionärerna föreslår. Kommunallagen stadgar motsvarande proportionella valsätt även för nämnder och styrelser under landstingsfullmäktige.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Anita Hagelbeck m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 10 juni 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att genomföra en förändring som
medför att samtliga geografiska beredningar ska finnas representerade i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 18 november 2003, enligt landstingsdirektörens
förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande yttrande.
”Den nya politiska organisation som gäller från den 1 januari 2003 syftar bl a till att stärka
förutsättningarna för landstingsstyrelsen att utöva en samlad ledning och styrning av landstingets olika verksamheter och då särskilt hälso- och sjukvården. I korthet innebär den nya
organisationen att den tidigare hälso- och sjukvårdsnämnden, de lokala sjukvårdsstyrelserna, tandvårdsnämnden och produktionsstyrelsen har upphört och deras ansvar och beslutanderätt har övertagits av landstingsstyrelsen.
Inom landstingsstyrelsen har genom beslut av fullmäktige vid fastställande av reglemente för
landstingsstyrelsen bildats ett hälso- och sjukvårdsutskott som enligt kommunallagens bestämmelser skall väljas bland styrelsens ledamöter och ersättare. Vid val av utskott gäller
föreskrifterna i lagen om proportionellt valsätt. Detta innebär att det inte kan finnas några
givna ledamöter i ett utskott.
Av reglementet framgår vidare att det under landstingsstyrelsen skall finnas bl.a. nio geografiska sjukvårdsberedningar. Dessa skall vara sammansatta så att kravet på lokal förankring
tillgodoses. Beslutanderätten i olika ärenden är fördelad mellan landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen och dess utskott enligt reglerna i kommunallagen, gällande reglemente
och delegationsbestämmelser. De geografiska sjukvårdsberedningarna har ingen beslutanderätt utan är som framgår av benämningen beredande organ med uppgifter som anges i
reglementet och i det ramverk för beredningarna som utskottet antagit.
Genom ramverket görs det tydligt hur beredningarna ska medverka i den politiska beslutsprocessen och få en tydlig roll inom och utom organisationen. Utskottet har också fattat ett
särkilt beslut som klargör hur beredningarna medverkar i hälso- och sjukvårdens budgetprocess inom beställarorganisationen. Beredningarna utarbetar bl.a. lokala direktivunderlag
och lokala budgetunderlag. Inom ramen för budgetprocessen arrangerades i september en
presidiekonferens för utskottet och beredningarna. Syftet med konferensen var bl.a. att få
en helhetssyn på budgetarbetet inte minst utifrån beredningarnas analyser av närsjukvården.
Det underlag och de synpunkter som framkom har utnyttjats i den fortsatta budgetberedningen. Ett mer omfattande idéforum kommer att anordnas i början av mars 2004.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att den nya organisationen har varit i funktion relativt
kort tid. Tanken vid beslutet om den nya organisationen har inte varit att se till att varje
geografisk beredning ska vara företrädd i utskottet. Genom beslut om ramverk och medverkan från beredningarna i budgetprocessen har ändå säkerställts att de synpunkter som
finns inom beredningarna är kända när beslut skall fattas i olika frågar av utskottet, landstingsstyrelsen eller fullmäktige. När ytterligare erfarenheter vunnits av den nya organisationen och av presidieträffar och idéfora kan formerna för dialog och samråd mellan utskottet
och beredningarna förändras om det anses motiverat.”
Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 28 april 2004.

