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Landstingsstyrelsen

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting

Föredragande landstingsråd: Chris Heister

ÄRENDET
Förslag till nya politisk organisation för Stockholms läns landsting.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa ny politisk organisation för Stockholms läns landsting enligt förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de budgetjusteringar som den nya politiska
organisationen föranleder
att fastställa mandattiden enligt skrivelsen.

Utgångspunkten vid förändringen av landstingets politiska organisation inom sjukvårdsområdet är att stärka patientens och medborgarens roll. Den politiska strukturen ska stödja
den enskildes valfrihet och medverka till effektivitet och resurshushållning. Detta i syfte att
förebygga sjukdom och ohälsa och till rimliga kostnader möta de vårdbehov som uppstår.
Behoven ska kunna mötas i tid och med hög kvalitet. Köer, att inte i tid möta faktiska
vårdbehov, innebär både mänskligt lidande och i längden dålig hushållning med de gemen-
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samma resurserna. Skattepengarna ska mer och mer styras till att följa patientens val av
vårdgivare och betalningarna knytas till faktiskt åtagande. Sätten att bygga upp samspelet
mellan finansiären, vårdgivaren och patienten ska underlätta för personalen att påverka och
utveckla sitt arbete i direkt kontakt med dem man är till för. Konkurrens är ett verksamt
medel för att skapa hög kvalitet till låg kostnad och ska därför utnyttjas i alla led där så är
möjligt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård
som svarar mot befolkningens behov. Nämnden är finansieringsansvarig samt handlar upp
och träffar avtal och överenskommelser med sjukvårdsproducenter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för patientvalssystem och andra ersättningssystem.
Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar för godkännande av de vårdgivare som patienten kan
välja. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Till stöd för nämndens uppdrag att möta befolkningens behov inrättas dels tre lokala sjukvårdsstyrelser (norr, mitt och söder), dels fem programberedningar. Sjukvårdsstyrelserna
bereder de uppdrag som ska bli landstingsgemensamma beställningar och avtal, följer upp
den samlade sjukvårdsverksamheten inom sitt område utifrån ett medborgarperspektiv och
samspelar med kommunerna respektive stadsdelarna. Presidierna i respektive sjukvårdsstyrelse utses till utskott under nämnden till vilka nämnden kan delegera beslutanderätt
i vissa frågor. Sjukvårdsstyrelserna består av vardera 13 ledamöter och nio ersättare.
Programberedningarna följer upp hälso- och sjukvården utifrån ett patientgrupps- och sektorsperspektiv. De medverkar även i arbetet med nämndens landstingsgemensamma planeringar och beställningar samt vidareutvecklingen av hälso- och sjukvårdssystemet i övrigt
med avseende på det sektorsansvar som respektive beredning har. Programberedningar
inrättas för följande fem områden; Äldre & multisjuka, Kroniskt sjuka & de stora folksjukdomarna, Barn & unga, Psykiatri & missbruk samt Tandvård. Programberedningarna består av vardera 13 ledamöter och inga ersättare.
Förändrad utskottsstruktur för landstingsstyrelsen
Under landstingsstyrelsen inrättas fyra utskott; allmänna utskottet, strategiska utskottet,
produktionsutskottet samt FoUU-utskottet. Samtliga dessa utskott är i första hand beredningsorgan åt landstingsstyrelsen men kan även ges beslutsrätt i vissa frågor genom delegation från landstingsstyrelsen. Utskotten består av nio ledamöter och nio ersättare förutom
allmänna utskottet som har 13 ledamöter och inga ersättare.
Allmänna utskottet ska bereda frågor om mångfaldsarbete inom hela hälso- och sjukvården
inkl tandvården, bl a avknoppningar och andra driftsformer. Det ligger också inom utskottet
att utveckla ersättningssystem. Utskottet ska nominera ledamöter till de s k professionella
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styrelserna. För närvarande handlar det om styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, TioHundra
AB, Stockholms läns sjukvårdsområde, Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje,
Medicarrier AB, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB samt
Folktandvården Stockholms län AB. Utskottet har härutöver beredningsuppgifter åt landstingsstyrelsen.
Strategiska utskottet bereder övergripande styrnings-, system- och organisationsfrågor
samt övergripande investeringsfrågor. Utskottet ansvarar också för att förslag till generella
ägardirektiv tas fram inför beslut i fullmäktige. Utskottet bereder även specifika ägardirektiv
för de enheter inom landstingskoncernen där detta ansvar inte åvilar produktionsutskottet.
Produktionsutskottets ansvarsområde avser den landstingsägda sjukvårdsproduktionen
oberoende av om denna drivs som kommunal förvaltning eller aktiebolag. Till sjukvårdsproduktionen räknas även Medicarrier AB, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården i
Storstockholm AB samt Folktandvården Stockholms län AB. Utskottet har också att följa
och bereda frågor avseende bolaget TioHundra AB som landstinget, via ett kommunalförbund, äger tillsammans med Norrtälje kommun.
Utskottet bereder frågor om sjukvårdsproduktionens ekonomiska och verksamhetsmässiga
resultat, investeringar inom sjukvården samt ägarstyrning bl a i form av specifika ägardirektiv där utskottets uppgift är att utarbeta förslag. Produktionsutskottet ansvarar även för
övergripande personalfrågor och integrationsfrågor avseende hela landstingskoncernen.
FoUU-utskottet bereder frågor om forskning, utveckling och utbildning samt samhällsmedicinska och andra frågor som på tjänstemannaplanet hanteras av LSF Forum. Utskottet
bereder även frågor rörande det nya universitetssjukhuset i Solna.
AB Storstockholms Lokaltrafik
AB SLs bolagsstyrelse utökas så att den består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Regionstyrelserna tas bort och funktionen som dessa haft, bl a nära samarbete med kommunerna,
hanteras fortsättningsvis av moderbolagets styrelse.
TioHundra
Den gemensamma verksamheten tillsammans med Norrtälje kommun övergår till en mer
renodlad beställar/utförar-modell. Det innebär att personunionen mellan TioHundranämndens arbetsutskott och bolaget TioHundra ABs styrelse upphör.
Färdtjänstnämnden
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Färdtjänstnämnden ska fr o m den 1 januari överta ansvaret för sjukresor. Det har hittills
legat på landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.
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Landstingets revision
Antalet revisorer i var och en av de tre revisorsgrupperna ändras från sex till fem. Revisorskollegiet består av åtta ledamöter och sju ersättare.
Mandattid
Landstingsstyrelse och landstingsråd/oppositionsråd väljs på fyra år. Nämnder, bolag, styrelser, utskott och beredningar vilka väljs av fullmäktige, landstingsstyrelsen eller nämnd ska
ha en mandattid på ett år om inte annat stadgas i lag eller författning.

Chris Heister

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 november 2006.

