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Svar på interpellation 2003:53 av Olov Lindquist (fp) om
medel för de geografiska beredningarna
Olov Lindquist har frågat mig följande:
1.Tycker Du inte att det är en konstig ordning eller t o m principiellt fel att det är
tjänstemän som fördelar ekonomiska medel till politiskt tillsatta organ, ( d v s de
geografiska beredningarna )?
2. Efter vilka principer fördelar beställaravdelningarna dessa medel ?
3. Hur skall den politiska majoriteten uppfylla ditt löfte om att det även skall finnas
medel för lokala folkhälsoprojekt, när de geografiska beredningarna inte har
några egna medel för sådana ?
Som svar vill jag anföra följande:
Fråga 1 och 2:
Av reglementet för landstingsstyrelsen och landstingets nämnder framgår att de
geografiska sjukvårdsberedningarna är beredningar och inga kommunala
nämnder. Av detta följer att de inte kan fatta några formella beslut och inte
förfoga över en egen budget. Det är landstingsstyrelsen som har ansvaret för de
kostnader som är förenade med beredningarnas verksamhet.
I den budget för år 2003 som behandlades av hälso- och sjukvårdsutskottet den
22 april 2003 finns medel avsatta för beredningarnas arbete. Utskottet uppdrog
vid ärendets behandling åt Beställarkontor Vård att utarbeta riktlinjer för
budgetmedlen för beredningarnas egen verksamhet.
De geografiska sjukvårdsberedningarnas medelsanvändning har två ändamål;
finansiera omkostnader för beredningens egen verksamhet samt genomföra
mindre projekt som är kopplade till beredningarnas arbetsuppgifter och framgår
av beredningens verksamhetsplan.
Berörd enhetschef har, i beaktande av delegationsordningen, rätt att besluta om
kostnader av detta slag. Beslut tas efter protokollförd framställan från
beredningen. Samtliga beslut av detta slag skall dokumenteras skriftligt.
Beslut om deltagande i resor, konferenser och representation sker med
beaktande av landstingets gemensamma policy för sådana aktiviteter.
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Denna handläggningsordning framstår som praktisk och riktlinjerna är väl
genomtänkta och det är varken en konstig ordning eller principiellt felaktigt. De
beslut som vederbörande tjänsteman fattar sker på uppdrag av landstingsstyrelsen
som har det yttersta ansvaret för besluten. Vid behov kan landstingstyrelsen eller
hälso- och sjukvårdsutskottet utfärda kompletterande riktlinjer.
Fråga 3:
För att erhålla medel ur folkhälsoanslaget ska projekten antingen vara
länsövergripande eller också ska projekten sprida erfarenheterna för att kunna
användas inom länet som helhet på det sätt som gällande riktlinjer anvisar.
Beredningen av sådana ansökningar om lokala folkhälsoprojekt ska ske i de
geografiska beredningarna för att sedan beslutas av HSU.
Vid sammanträdet 2003-04-22 beslöt HSU till utskottets sammanträde i
september 2003 ta fram förslag på nya riktlinjer för folkhälsoanslaget. I samband
med att HSU behandlar dessa finns möjlighet att ytterligare tydliggöra hur medel
kan användas för lokalt folkhälsoarbete.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Inger Ros

