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Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande
skrivelser
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden
gällande skrivelser. Socialdemokraterna vill att arbetsordningen för hälso- och
sjukvårdsnämnden, utskottet för framtidens hälso- och sjukvård,
sjukvårdsutskott, sjukvårdsstyrelser och programberedningar förtydligas med
skrivningen att initiativ genom att lämna in en skrivelse uppmuntras i samtliga
beredningsorgan under nämnden.
I nu gällande arbetsordning står "styrelser, utskott och programberedningar kan
initiera uppdrag genom att till HSN lämna en skrivelse med förslag på uppdrag.
Mindre uppdrag kan lämnas direkt till förvaltningen".
Denna skrivning ger utrymme för tolkningar angående vilken typ av uppdrag som
kan lämnas direkt till förvaltningen från sjukvårdsstyrelser och
programberedningar. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås därför få i uppdrag
att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag på riktlinjer.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-25
Skrivelse från Socialdemokraterna gällande skrivelser
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag på riktlinjer kring vilken typ av
uppdrag som kan lämnas direkt till förvaltningen från
sjukvårdsstyrelser och programberedningar

att

anse skrivelsen besvarad.
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Skrivelse gällande skrivelser
I arbetsordningen för HSN, FHS utskottet, sjukvårdsstyrelser och
programberedningar framgår dess uppdrag och rutiner. Där framgår att
Sjukvårdsstyrelser och programberedningar själva kan initiera uppdrag
genom att lämna skrivelser med förslag på uppdrag till Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Mindre uppdrag kan lämnas direkt till förvaltningen.
Nuläget innebär det att i de fall där beredningar samlat ska lämna en
skrivelse till HSN så avgör majoriteten om så ska ske. Ett underlag bör då
vara berett i beredningen. Om det istället är så att beredningen själv vill ge
uppdrag till förvaltningen så sker det under förutsättning att beredningen är
ense om det.
Vad innebär arbetsordningen i situationer när partier vill lämna in skrivelser
direkt från HSN:s beredningar till förvaltningen?
Här ser vi att olika beredningar hanterar situationen olika.
Socialdemokraternas uppfattning är att skrivelser borde uppmuntras och att
huvudregeln är att de skrivelser som lämnas in vid beredningar ska
behandlas där. Visar det sig sedan att det är beredningens samlade
uppfattning så ska den enligt nuvarande arbetsordning lämnas till HSN.
Med anledningen av ovanstående vill Socialdemokraterna
Att

hälso- och sjukvårdsnämnden förtydligar i arbetsordningen att
initiativ genom att lämna in en skrivelse uppmuntras i samtliga
beredningsorgan under nämnden.

