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Landstingsstyrelsen, ärende 10

När politiska beslut skall fattas är det grundläggande att det av underlaget till beslutet
tydligt framgår vad det skall fattas beslut om och varför beslutet är nödvändigt. Det
är också viktigt att det tydligt framgår vilka konsekvenser beslutet innebär så som
exempelvis ekonomiska eller för den planerade verksamheten.
Det liggande beslutsunderlaget är i dessa avseenden otydligt. Det framgår inte för
beslutsfattaren med den önskevärda tydligheten vilka skäl eller förändrad verklighet
som uppstått vilket innebär att det behöver göras ändringar i av huvudavtalet. Det är
även otydligt vad varje tilläggsavtal innebär ekonomiskt för landstinget.
Nuvarande uppställning av tjänsteutlåtandet är svår överskådlig. För varje tilläggsavtal bör varje enskild ekonomisk post redovisas, samt vad den totala kostnaden för
varje tilläggsavtal innebär. Det bör även framgå om redovisning är indexerad eller
inte. För tilläggsavtal 16 är det särskilt viktigt att understryka att besparingen om 1
247 mkr inte handlar om en sänkning av nuvarande avtalspris utan är en minskning
av Skanskas ursprungliga anbudspris, nu fastställd genom ändringar av landstingets
ursprungliga krav i avtalet, och redan är ekonomiskt fastställd i avtalet.
Socialdemokraterna anförde därför i arbetsutskottet att det inför beslut i landstingsstyrelsen skulle presenteras ett nytt beslutsunderlag som redogjorde för varför dessa
ändringar var nödvändiga, samt vad de innebär ekonomiskt för landstinget på ett tydligt och lättöverskådligt i enlighet med vad som ovan anförts. Vi kan tyvärr konstatera att Moderaterna och den politiska majoriteten har valt att bortse från våra önskemål om tydlighet och insikt i beslutsfattandet.
Vidare så är beslutsordningen uppställd i fel ordning. Enligt ”Beslutsordning för
tilläggsavtal till NKS-avtalet” kan landstingsstyrelsen enbart fatta beslut om tilläggsavtal inom beslutade investeringsramar. Tilläggsavtal utanför beslutad investeringsram beslutas av fullmäktige. I förslag till beslut förekommer två beslutsattsatser vilka
handlar specifikt om att utöka landstingsstyrelsens investeringsram. Detta för att
kunna finansiera tilläggsavtalen.
Det framgår av tjänsteutlåtandet att Landstingsstyrelsen inte har budgeterad investeringsram för tilläggsavtalen, och kan inte fatta beslut om dessa tilläggsavtal innan
fullmäktige beslutat att tilldela landstingstyrelsen medel för nämnda tilläggsavtal.
Socialdemokraterna påpekade dessa brister under behandling av ärendet i arbetsutskottet. Då beslutsordningen fortfarande är felaktig kommer Socialdemokraterna inte
att delta i beslutet rörande tilläggsavtal.

