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Laglighetsprövning av Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
2004-12-07 § 20
Ärendet
Med anledning av Per-Ola Larssons överklagande av Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut 2004-12-07 § 20 i fråga om lagligheten i beslut att delegera
till ett kontor, har länsrätten förelagt landstingsstyrelsen att yttra sig i fråga
om nämnda delegation är överensstämmande med 6 kap. 33 § kommunallagen.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att med hänvisning till vad landstingsstyrelsens förvaltning anfört i sitt
tjänsteutlåtande yrka att Larssons ansökan om laglighetsprövning avslås.
Bakgrund
Larsson har som grund för sin ansökan om laglighetsprövning bl.a. anfört att
HSU:s beslut 2004-12-07 § 20 strider mot 6 kap. 33 § kommunallagen
(KL). Enligt Larsson strider beslutet mot 6 kap. 33 § KL eftersom delegation enligt KL inte kan ske till ett kontor eller någon annan institution. Den
delegation som landstingsstyrelsen gett till HSU kan inte vidaredelegeras.
Förvaltningens synpunkter
Enligt gällande delegationsordning för landstingsstyrelsen har styrelsen
delegerat beslutanderätt i vissa frågor till HS U. Att teckna de vårdöverenskommelser som nu är i fråga faller inom den beslutanderätt som landstingsstyrelsen delegerat till HSU. Det överklagade beslutet kan inte anses utgöra
annat än ett uppdrag till Beställarkontor Vård att verkställa HSU:s beslut att
teckna vårdöverenskommelser för år 2005 avseende Norra Stockholms
Psykiatri samt avseende Psykiatrin Södra. Beslut som fattas inom ramen för
verkställighet är inte delegering i kommunallagens mening. Således är det
inte fråga om delegation i det nu aktuella ärendet. Beställarkontor Vård har
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endast givits i uppdrag att verkställa HSU:s beslut att teckna vårdöverenskommelser. Någon beslutanderätt har inte överlåtits genom det överklagade
beslutet. Beslutet kan följaktligen inte anses strida mot 6 kap. 33 § KL.
Med hänvisning till det anförda anser förvaltningen att Larssons ansökan
om laglighetsprövning skall avslås.
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