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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms,
Sörmlands och Västmanlands län, godkännande av
avsiktsförklaring
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till avsiktsförklaring för ett
ökat regionalt samarbete mellan landstingen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Stockholms
läns landsting, landstinget i Sörmland och landstinget Västmanland
att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.

Under hösten 2008 har diskussioner internt i landstinget samt med berörda
landsting förts. Den avsiktsförklaring som nu ligger till grund för beslut är
förankrad med alla partier i samtliga tre landsting.
Stockholm, Sörmland och Västmanland integreras allt mer. Arbetsmarknad,
utbildning, infrastruktur och bostadsmarknad är verksamheter som knyter
våra län närmre varandra, vilket är en positiv utveckling.
När människor i allt större utsträckning rör sig över länsgränserna måste
samhällets servicefunktioner följa med i utvecklingen och anpassas till
förändrade behov. Det ställer högre krav på politiskt ledarskap och
samverkan kring de frågor som medborgarna upplever som viktiga och där
samarbete gynnar våra verksamheter. Medborgarnas behov och den
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demografiska utvecklingen kräver förändrade samarbetsformer över länsgränserna.
Sedan i höstas för landstingen i Stockholm, Sörmland och Västmanland
samtal kring hur vår samverkan kan fördjupas. I dessa samtal står
medborgarnas behov i centrum. Samarbete och gemensamma lösningar kan
både bidra till högre kvalitet och en mer kostnadseffektiv verksamhet.
Befintliga samarbetsstrukturer kan utvecklas och nya möjligheter sökas till
gagn för alla berörda. I det korta perspektivet har ett fåtal områden
utkristalliserats för ett mer konkret samarbete. Aktuella områden är hälso- och
sjukvård, upphandling och kultur.

I hälso- och sjukvården finns långsiktigt stora möjligheter till integration och
gemensamma lösningar, baserat på de framgångsrika institutioner som idag
är etablerade. Regionen är världsledande inom medicinsk forskning och
utbildning. Detta kan utvecklas ytterligare för regionens bästa.
Möjligheterna till utvecklat samarbete är också goda inom sjukvårdssystemet som helhet. Vårdval, ambulanssjukvård, färdtjänst och sjukresor,
sjukvårdsrådgivning på telefon och journalsystem är exempel på sådant
samarbete.
Inom kulturområdet är drivkraften att kulturen är en viktig del i en positiv
samhällsutveckling. Områden som ska utredas inom kulturen är bland annat
musik, teater och film.
Genom att samordna upphandlingar ytterligare av olika varor och tjänster
skapas förutsättningar för lägre kostnader, bättre möjligheter att påverka och
större upphandlingskompetens. Upphandlingsområden som skulle kunna bli
aktuella är exempelvis IT, medicinteknik, sjukvårdsnära tjänster, hjälpmedel
och förbrukningsmaterial.
Landstingsstyrelsen är övertygad om att det finns goda förutsättningar för att
utveckla ett samarbete som ger mervärde för såväl medborgare som
patienter, samtidigt som landstingens gemensamma resurser används på ett
effektivt och ansvarsfullt sätt. Den fortsatta processen innebär att samverkan
ska utvecklas, fördjupas och tillföras nya samverkansområden.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 11 mars 2009.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 mars 2009.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till S-ledamöternas tilläggsförslag
”Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige som tillägg till landstingsstyrelsens förslag i övrigt besluta
att uppdra till landstingsstyrelsen att ta initiativ till att komplettera
avsiktsförklaringen om ökat samarbete mellan landstingen i Stockholms,
Sörmlands och Västmanlands län med uppgiften att även bereda frågan om
gemensam regionbildning i Stockholm-Mälardalen.
Ansvarskommittén lade i februari 2007 fram förslag på hur Sveriges
framtida samhällsorganisation bör se ut. Bland annat föreslogs att dagens
landsting ska ersättas av större och färre regioner med ansvar för både
sjukvård och regional utveckling.
Regeringen har nyligen tagit ställning för att permanenta de två
regionförsöken i Skåne och Västra Götaland samt godkänt bildandet av de
nya regionerna Halland och Gotland. Ansökningar till ytterligare
regionbildningar ska beredas av Kammarkollegiet och nya regioner ska
enligt regeringen kunna finnas i tid till de allmänna valen år 2014.
I Stockholm-Mälardalen har diskussioner ägt rum mellan de politiska
partierna under arbetsnamnet regionaldialog (RDG). Dessa diskussioner
visade att det finns en bred – om än inte unison - politisk enighet om att
regionbildning är önskvärd även i denna del av landet.
Mot bakgrund av detta och att bildandet av nya regioner redan diskuteras
intensivt på andra håll i landet, är det angeläget att en konkret dialog inleds
omgående även i Stockholm-Mälardalen. Därför bör avsiktsförklaringen de
tre landstingen emellan om fördjupat landstingssamarbete kompletteras med
uppdraget att även bereda förutsättningarna för en regionbildning i
Stockholm-Mälardalen.

Landstingsstyrelsen beslutade utan omröstning avslå S-ledamöternas
tilläggsförslag.

S-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut

FÖRSLAG 2009:27

4
LS 0902-0187

Tjänstgörande MP-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande:
”Miljöpartiet är i stort positiv till förslaget om utvecklat samarbete med
Sörmlands och Västmanlands län.
Detta samarbete behövs också i de klimatrelaterade sårbarhetsfrågorna.
Dagens politiska och administrativa system, kan inte möta de utmaningar
som perioder av väsentligt högre eller mindre vattenflöden, med risk för
erosion vid viktig infrastruktur, havererade avloppssystem med risk för
nedsmutsning av Mälaren som dricksvattentäkt, eller saltvattenintrång och
långa torkperioder, medför.
Stockholms län omfattar idag 26 kommuner och har den i särklass
största folkmängden av landets regioner. Länet har flest arbetstillfällen, en
omfattande kollektivtrafik samt en komplex hälso- och sjukvård och en
utvecklad regionplanering. Med de utökade uppgifter som föreslås ligga på
regional nivå är vi inte beredda att ta ställning för en regionförstoring.
Ärendet handlar om samarbete, inte något annat.”

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 23 februari 2009 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna
avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Stockholms läns
landsting, landstinget i Sörmland och landstinget Västmanland, att uppdra
till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen
Gruppledarna för respektive parti i landstingen i Stockholms, Sörmlands och
Västmanlands län har gemensamt ställt sig bakom bifogad avsiktsförklaring
för ett ökat regionalt samarbete mellan landstingen.
Samarbetet över länsgränserna har under de senaste åren utvecklats
väsentligt och det finns fördelar för Stockholms läns landsting med att
ytterligare förstärka samarbetet även i Mälardalsregionen. Detta skall
givetvis ses i sammanhanget att landstinget stärker sitt samarbete med övriga
landsting.
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FÖRDJUPAD SAMVERKAN MELLAN STOCKHOLMS
LÄNS LANDSTING, LANDSTINGET VÄSTMANLAND OCH
LANDSTINGET SÖRMLAND - AVSIKTSFÖRKLARING
Arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur och bostadsmarknad i våra tre län
integreras allt mer och det är en utveckling som antas fortsätta. I takt med att
människor i allt större utsträckning rör sig över länsgränserna ökar också kraven
på anpassning av samhällets service och på samverkan i för medborgarna
viktiga frågor. Goda kommunikationer är naturligtvis grundläggande men även
övrig samhällsservice måste utformas och organiseras utifrån medborgarnas
vardagsbehov.
Från samhällets sida finns det också starka incitament att söka ökad samverkan
ur ett ekonomiskt perspektiv. Gemensamma lösningar ger underlag för såväl
kvalitativa framsteg som mer kostnadseffektiva verksamheter. Fördjupad
samverkan mellan landstingen i Stockholm, Västmanland och Sörmland skapar
nya möjligheter, som hittills inte har funnits med i planeringsförutsättningarna i
respektive landsting.
Medborgarnas behov och landstingens strävan efter hållbar utveckling och
kostnadseffektivitet är grunden för de samtal som inletts under hösten 2008
mellan våra tre landsting. Efter de inledande överläggningarna står det klart
att det finns en stark vilja att gå vidare och konkretisera möjliga samverkansområden där ett mervärde kan skapas för medborgare och patienter och/eller
bidra till ett mer kostnadseffektivt nyttjande av de gemensamma resurserna.
Vi har gemensamt identifierat ett antal frågor inom områdena hälso- och
sjukvård, upphandling och kultur som uppfyller de grundläggande
kriterierna. Dessa ska studeras mer ingående med sikte på att få till stånd
konkret samverkan i det korta perspektivet.
Andra områden som tagits upp i diskussioner och underlagsmaterial under
hösten är givetvis fortfarande aktuella. Därutöver kan tillföras de internationella frågorna, där samarbetet också skulle kunna utvecklas, ev. med
koppling till Stockholmsregionens Europakommitté (SEU). God kollektivtrafik är grundläggande för en positiv utveckling och samverkan pågår inom
detta område i syfte att skapa för medborgarna praktiska lösningar.
Samverkansgruppen stödjer det pågående arbetet och kommer att aktivt följa
kollektivtrafikfrågorna.
I hälso- och sjukvården finns långsiktigt stora möjligheter till integration och
gemensamma lösningar. De initialt aktuella områdena är;

FÖRSLAG 2009:27

6
LS 0902-0187

•
•
•
•
•
•
•
•
•

sjukvårdssystem
vårdvalssystem
prehospital vård
färdtjänst/sjukresor
gemensamma vårdprocesser
telemedicin
FoU
informationshantering
utbildning/personalförsörjning

Inom kulturområdet är drivkraften bakom samverkan inte i första hand att
uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet, utan bygger på insikten att
kultur är ett grundläggande mänskligt behov och en viktig del i en positiv
samhällsutveckling. De områden som är aktuella för fortsatt utredning är;
• musik
• teater
• film
• museiverksamhet
• marknadsföring
Samordnad upphandling skapar förutsättning för lägre kostnader, bättre
påverkansmöjligheter och större upphandlingskompetens. Frågor som är
aktuella är bl a;
• IT
• medicinteknik
• sjukvårdsnära tjänster
• hjälpmedel
• förbrukningsmaterial
Den process som har inletts kommer successivt att utvecklas, fördjupas och
tillföras nya samverkansområden, somliga långsiktiga och andra mer realiserbara i det korta perspektivet. Av naturliga skäl kommer hälso- och sjukvårdfrågorna ägnas särskilt intresse men samtliga områden inom landstingens
ansvar kommer att studeras utifrån medborgarintresse, kvalitativa utvecklingsmöjligheter, hållbarhet och effektiviseringspotential.

Ort:………………………….

Catharina Elmsäter-Svärd
Landstingsstyrelsens ordf.
Stockholms Läns Landsting

Datum: ………………………………

Tomas Högström
Jörgen Danielsson
Landstingsstyrelsens ordf. Landstingsstyrelsens ordf.
Landstinget Västmanland Landstinget Sörmland

