FÖRSLAG 2018:88

Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Val av ordförande och ledamöter till styrelserna
för Karolinska Universitetssjukhuset och
Stockholms läns sjukvårdsområde

LS 2018-1045

27 (39)

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

2018-0078

§234
Val av o r d f ö r a n d e n och ledamöter till styrelserna f ö r
Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns
sjukvårdsområde
LS 2018-1045

Ärendebeskrivning
Nominering av ledamöter t i l l styrelserna för Karolinska
universitetssjukhuset respektive Stockholms läns sjukvårdsområde f ö r
perioden 1 januari t i l l 31 december 2019.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens t j änsteutlåtande
Förslag t i l l nomineringar av ledamöter t i l l styrelserna f ö r Karolinska
universitetssjuldiuset och Stockholms läns sjukvårdsområde

Yrkanden
O r d f ö r a n d e n Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l
landstingsrådsberedningens förslag t i l l beslut i skrivelse den 21 november
2018 (bilaga).
Anne Sehlin (V) yrkar bifall t i l l Vänsterpartiets förslag t i l l tilläggsbeslut
(bilaga).

Propositionsordning
O r d f ö r a n d e n frågar först om landstingsstyrelsen bifaller eller avslår
landstingsrådsberedningens förslag till beslut och finner att
landstingsstyrelsen bifaller beslutet.
O r d f ö r a n d e frågar sedan om landstingsstyrelsen bifaller eller avslår
Vänsterpartiets förslag till tilläggsbeslut och finner att landstingsstyrelsen
avslår detta.

Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att välja ledamöter enligt bilagt förslag.

Reservation
Anna Sehlin (V) anmäler reservation f r å n V-ledamöterna t i l l f ö r m å n för
Vänsterpartiets förslag t i l l tilläggsbeslut.

Särskilt uttalande
Erika Ullberg a n m ä l e r ett särskilt uttalande f r å n (S).
'i
Justerare
Sign.
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Anna Sehlin (V) anmäler att V-ledamöterna ansluter sig t i l l
Socialdemokraternas särskilda uttalande
Gabriel Kroon(SD) anmäler att SD-ledamöterna inte deltar i beslutet.

Expedieras till
Landstingsfullmäktige

\ Juste ra re
Sign.
l

Exp. datum
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SKRIVELSE
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Landstingsstyrelsen

Val av ordförande och ledamöter i Karolinska
Universitetssjukhuset respektive Stockholms läns
sjukvårdsområde
Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius
Ärendebeskrivning
Val av ordförande och ledamöter i Karolinska Universitetssjukhuset
respektive Stocldiolms läns sjukvårdsområde för perioden i januari till 31
december 2019.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att välja ledamöter enligt bilagt förslag.
Landstingsrådsberedningens motivering
Såväl Karolinska Universitetssjukhuset som Stockholms läns
sjukvårdsområde fyller mycket viktiga funktioner i Stocldiolms läns
landstings hälso- och sjulcvårdsproduktion. Att respektive nämnd har rätt
kompetens är därför av yttersta vikt.
Processen för att nominera ledamöter till de två nämnderna regleras i
landstingsfullmäktiges arbetsordning och landstingsstyrelsens reglemente.
Inför nomineringarna genomförs en kartläggning av nämndernas
kompetensbehov.
Syftet med processen för nominering av ordförande och
ledamöter till Karolinska Universitetssjukhuset och Stocldiolms läns
sjukvårdsområde, är att säkerställa att nämnderna förses med rätt
kompetens.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag t i l l ordförande och ledamöter i Karolinska
universitetssjuldiuset och Stocldiolms läns sjukvårdsområde

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

LS 2018-1045

JliL

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT

Stockholms läns landsting

LANDSTINGSSTYRELSEN
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Vänsterpartiet

Ärende nr 13
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Val av ordföranden och ledamöter till styrelserna för Karolinska
Universitetssjuldiuset och Stockholms läns sjukvårdsområde
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

landstinget arbetar för att ersätta professionella styrelser t i l l folkvalda styrelser
och att återkomma t i l l landstingsstyrelsen

Stocldiolms läns landsting är det enda landstinget i Sverige som utser och arvoderar så kallade
professionella styrelser. Detta tycker v i är fel. Vänsterpartiet menar p å att styrelsemedlemmar
måste utgöras av politiker som bevakar befolkningens bästa.
V i v i l l understryka vikten av detta tunga, viktiga uppdrag och att det är viktigt att de personer
som ingår i styrelsen både har t i d och utrymme för uppdraget - att det inte utförs som ett
sidouppdrag. Det är också mycket viktigt att noggrann jävskontroll sker samt att den berörda
styrelsemedlemmen inte har någon privatekonomisk intressekonflikt i uppdraget.
Styrelsen är en politisk n ä m n d och då är det av yttersta vikt att styrelsearbetet återkopplas och
förankras bland de folkvalda politikerna. V i har även tidigare påpekat att insynen från tidigare
styrelse för Karolinska Universitetssjukhus t i l l politiken inte har fungerat och detta v i l l v i se
en omedelbar ändring på.
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SÄRSKILT UTTALANDE
2018-11-27

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Ärende 13
2018-1109

A n g å e n d e val av ordförande och ledamöter till styrelserna f ö r
Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns
sjukvårdsområde
Rekryteringsprocessen av den nya styrelsen i våras gjordes utan att
oppositionen involverades. V i har inga invändningar mot de kompetenta
yrkespersoner som valts i styrelsen men däremot sättet de valts p å och den
mer principiella frågan om hur sjukhuset ska styras.
M o t bakgrund av vad som skett p å Karolinska sjukhuset borde det finnas
intresse från det blågröna styret att skapa brett stöd för styrningen av
verksamheten. Ledarskapet p å flera nivåer har med rätta kritiserats. V i som
förtroendevalda politiker har det yttersta ansvaret och därmed också ansvar
att tillse att förändring sker.
V i anser att det behövs en ökad styrning från Landstingsstyrelsen, både vad
gäller ägarstyrning och val av styrelse. Därför behövs en
blocköverskridande dialog om styrningen av Karolinska. V i är beredda att
t i l l nästa val av styrelse ompröva den i Sverige unika modellen att de
politiskt ansvariga inte också styr verksamheten.
Ä v e n SLSO:s verksamhet är i behov av ökad styrning. Det finns nu en
generell uppfattning om vikten av en stark primärvård. V i anser att SLSO
behöver användas mer aktivt för att skapa en mer effektiv och starkare
primärvård i hela länet. Därför är v i även beredda att öka den politiska
styrningen av SLSO.
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Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab
Henrik Haij

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-11-07

Landstingsstyrelsen

Val av ordföranden och ledamöter till styrelserna för
Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns
sjukvårdsområde
Ärendebeskrivning
Nominering av ledamöter till styrelserna för Karolinska
universitetssjukhuset respektive Stockholms läns sjukvårdsområde för
perioden 1 januari till 31 december 2019.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till nomineringar av ledamöter till styrelserna för Karolinska
universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att välja ledamöter enligt bilagt förslag.
Förvaltningens förslag och motivering
Nomineringar till styrelser för Karolinska universitetssjukhuset respektive
Stockholms läns sjukvårdsområde enligt bilaga. Nomineringen avser
perioden 1 januari till den 31 december 2019.
Processen för att nominera ledamöter till nämnderna regleras i
landstingsfullmäktiges arbetsordning och landstingsstyrelsens reglemente.
Inför nomineringarna genomförs en kartläggning av nämndernas
kompetensbehov. Syftet med processen för nominering av ordförande och
ledamöter till nämnder som drivs i bolagsliknade form, är att säkerställa att
nämnderna förses med rätt kompetens.
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Malin Frenning
Landstingsdirektör
Carl Rydingstam
Chef, ledningsstaben

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi
Karolinska universitetssjukhuset
Stockholms läns sjukvårdsområde

Godkänd av Malin Frenning, 2018-11-07
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BILAGA
2018-11-21

Förslag till val av ordförande, vice ordförande och
ledamöter till styrelsen för Karolinska
Universitetssjukhuset och Stockholms läns
sjukvårdsområde

Till ledamöter i styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset och
Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås för perioden 2019-01-01 - 201912-31:
Karolinska Universitetssjukhuset
Håkan Sörman
ordförande (omval)
Eva Fernvall
vice ordförande (omval)
Kjell Asplund
ledamot (omval)
Karin Eliasson
ledamot (omval)
Kia Orback Pettersson
ledamot (omval)
Håkan Nilsson
ledamot (omval)
Eva-Lotta Lundell
ledamot (ny)
Stockholms läns sjukvårdsområde
Barbro Naroskyin
ordförande (ny)
Bo Svedberg
vice ordförande (tidigare ledamot)
Ann-Christine Jenvén
ledamot (omval)
Anders Ekholm
ledamot (omval)
Inger Ros
ledamot (omval)
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