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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Överflyttning av ärenden från Centrum för folkhälsa till
annan verksamhet i landstinget och till Karolinska Institutet
med anledning av bildande av KFA
Föredragande landstingsråd: Stig Nyman

Ärendet
Lanstingsdirektören föreslår att ärenden från Centrum för folkhälsa flyttas
över till annan verksamhet i landstinget och till Karolinska Institutet med
anledning av bildandet av KFA.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att överföra handlingarna i ärendena beskrivna i hälso- och sjukvårdsnämndens diarie HSN 0803-0472 och de projekt som funnits vid Centrum
för folkhälsa (CFF) exklusive de vid LAFA (Landstinget förebygger Aids)
till Karolinska Institutet
att överföra handlingarna i ärenden knutna till LAFA till hälso- och
sjukvårdsnämnden
att överföra handlingarna i ärendena tillhörande före detta Centrum för
vårdutveckling (CVU) till landstingsstyrelsens förvaltning
att ge dispens på ytterligare 6 månader utöver de lagstadgade 3 månaderna
för arkivering av avslutat material
att personalhandlingarna får överföras till Karolinska Institutet.
Överföringen av verksamheter från Centrum för folkhälsa till Karolinska
Folkhälsoakademien har genomförts framgångsrikt. I samband med denna
organisationsförändring, måste också ärendehanteringen till viss del justeras
och förenklas, vilket sker genom detta beslut.

Bilaga
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 25 februari 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 mars 2009.

Ärendet och dess beredning
Landstingsfullmäktige beslutade den 7 oktober 2008 (§ 178, LS 0605-0971)
att större delen av Centrum för folkhälsa (CFF) överförs till Karolinska
Institutet (KI). I och med detta beslut så upphör CFF att vara ett verksamhetsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) och all verksamhet
ska avslutas per den 31 december 2008.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 28 januari 2009 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
handlingarna i ärendena beskrivna i hälso- och sjukvårdsnämndens diarie
HSN 803-0472 och de projekt som funnits vid CFF exklusive de vid LAFA
(Landstinget förebygger Aids) överförs till Karolinska Institutet samt att
handlingarna i ärende knutna till LAFA överförs till hälso- och sjukvårdsnämnden, att handlingarna i ärendena tillhörande före detta Centrum för
vårdutveckling överförts till LSF, att dispens ges på ytterligare 6 månader
utöver de lagstadgade 3 månaderna för arkivering av avslutat material, att
personalhandlingar får överföras till Karolinska Institutet.
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Bilaga
Landstingsdirektörens tjänstutlåtande
Förvaltningens synpunkter
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat (HSN 0803-0472) beställa 23
olika uppdrag från KI. För att underlätta processen föreslås att de öppna
ärenden som hänför sig till de 23 uppdragen får överföras till KI i öppet
skick, dvs utan att avslutas och arkivläggas i SLL. Dessutom finns ett antal
pågående projekt som förvaltas av SLL och som även de ska överföras till
KI. Även dessa bör överföras i öppen form.
De databaser som finns vid CFF kommer även framgent ägas av SLL med
driftansvar hos KI eller annan avtalad verksamhet inom SLL KI skall ha fri
nyttjanderätt till information i databaserna. Databaserna får endast utnyttjas
för de ursprungliga ändamålen. Eventuella nya databaser som etableras
regleras i särskild ordning enligt huvudavtalet.
Vidare kommer ärenden knutna till LAFA att överföras till HSN inom SLL.
Vidare har Centrum för vårdutveckling (CVU) avvecklats och uppdragen
överförts till LSF, varför även dessa ärenden skall överföras dit.
För närvarande pågår ett arbete med att arkivera ärenden som utförts vid
CFF och CVU. På grund av hög arbetsbelastning kommer man dock inte att
hinna med detta inom de 3 månader som lagen föreskriver varför dispens
önskas för ytterligare 6 månader.
Arkivarierna vid Landstingsarkivet respektive Karolinska Institutet har varit
med i ärendets beredning.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön

