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Landstingsstyrelsen

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 3/2009,
Regional planering och utveckling
Ärendet
Landstingsstyrelsen har ombetts yttra sig över landstingsrevisorernas
rapport 3/2009 angående regional planering och utveckling.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att till Landstingsrevisorerna överlämna landstingsdirektörens yttrande.
Bakgrund
Landstingets revisionskontor har med stöd av särskild konsult studerat
Stockholms läns landstings arbete med de regionala utvecklingsfrågorna.
Sammanfattningsvis konstaterar landstingsrevisorerna att genomförd
granskning visar att planeringsarbetet har en stor legitimitet bland
kommuner och statliga myndigheter. Inom landstinget kan förbättring ske
av den interna samordningen och följsamheten hos kärnverksamheterna
samt i styrning/uppsikt från landstingsstyrelsen. Revisionen saknar också
en utvärdering av uppfyllelsen av de regionala utvecklingsmålen i RUFS
2001, vilket man anser borde ha varit en naturlig utgångspunkt för RUFS
2010.
Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen att verka för en tydligare
samordning inom SLL avseende medverkan från landstingets samtliga
verksamhetsområden i den regionala planeringen och dess genomförande.
Revisorerna rekommenderar vidare landstingsstyrelsen att konkretisera
ansvarsfördelningen för regional utveckling inom landstinget.
Förvaltningens synpunkter
Inledningsvis vill förvaltningen framhålla att dagens arbete med regional
utveckling präglas av god samverkan och tydlighet mellan ingående parter.
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Givetvis finns det, som alltid, utrymme för att ytterligare stärka styrningen
och samordningen i den regionala planeringen.
Förvaltningen delar också regionplanekontorets uppfattning att man måste
skilja mellan styrinsatser i RUFS-arbetet och samordning och styrning i det
utvecklingsarbete som landstinget driver för regionen. För att tydliggöra
detta har landstingsstyrelsens förvaltning tagit initiativ till att renodla
ansvaret mellan regionplanekontoret och landstingsstyrelsens förvaltning i
dessa frågor. Sålunda har ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna
som är kopplade till landstingets verksamhetsansvar överförts till
landstingsstyrelsen. Härigenom blir regionplanenämndens uppdrag
tydligare vad avser ansvaret för regionens regionala utvecklingsprogram.
Exempel på de utvecklingsfrågor som nu ligger på landstingsstyrelsen är
den regionala kärnan Flemingsberg, det utvidgade Mälardalssamarbetet
och utvecklingen av Norra stations- området.
I konsultrapporten berörs frågan om kunskapsutbyte mellan regionplanekontoret och tidigare Centrum för folkhälsa. Som bekant skedde en
verksamhetsövergång 2009 från landstinget till Karolinska Institutet av
folkhälsofrågor. Detta var ytterligare ett led i att förbättra förutsättningarna
för den regionala planeringen. Genom att samordna de forskningsinsatser
som görs inom folkhälsoområdet mellan landstinget och KI skapas en
synergieffekt som på sikt kraftfullt stärker kunskapen om sjukdomars
uppkomst och möjligheter till förebyggande åtgärder. Folkhälsofrågor utgör
ett viktigt underlag i såväl planeringen av den framtida sjukvården som
övrig regional planering.
Sammantaget visar revisionsrapporten inget annat än att de i huvudsak väl
organiserade aktiviteterna som sker inom området regional planering och
utveckling har några observerade förbättringsområden. Det fortsatta
utvecklingsarbetet kommer att sikta på att ta tillvara detta förbättringsutrymme. Förvaltningen delar emellertid inte den framförda åsikten om att
nuvarande organisation skapar otydlighet i ansvarsförhållanden
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.
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