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Landstingsstyrelsen

Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer

Föredragande landstingsråd: Bengt Cedrenius

ÄRENDET
Landstingsstyrelsens förvaltning föreslår en ny modell för samverkan mellan Stockholms
läns landsting och handikapporganisationerna i Stockholms län.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anta den modell för landstingets samverkan med handikapporganisationerna i Stockholms län som redovisas i bilaga
att uppdra åt nämnder och styrelser att införa samverkansmodellen från 1 oktober 2004
att sammanträdesarvoden respektive ersättning till sakkunniga för uppdrag inom ramen för
samverkan utgår enligt bilagda förslag samt finansieras inom ramen för respektive förvaltning/bolag
att särskilt kanslibidrag ges årligen till handikapporganisationerna enligt bilagda förslag
att samverkansmodellen efter två år utvärderas av landstinget tillsammans med berörda
handikapporganisationer
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dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att Länshandikapprådet upphör från 1 oktober 2004
att för beredning av bidragen till handikapporganisationerna inrätta ett särskilt organ
i enlighet med den modell som beskrivs i bilaga

Modellen för samverkan med länets handikapporganisationer ger förutsättningar för ett mer
offensivt arbetssätt när det gäller utvecklingen av landstingets handikappolitik. Den är utarbetad i samverkan med organisationernas länsavdelningar. Den nya samverkansmodellen
innebär att samverkan kommer att ske i en tydlig struktur inom alla verksamhetsområden i
landstinget där intresse finns från handikapporganisationerna att delta. Sammanträdesersättning kommer att utgå till handikapporganisationernas företrädare.
Modellen innebär att samverkan på övergripande politisk nivå sker i landstingsstyrelsens
samverkansråd.
Inom hälso- och sjukvården har det varit viktigt att anpassa samverkansformerna till det
arbete som sker i de geografiska och medicinska programberedningarna och till den uppdelning i beställarområden som nu gäller. Samverkan på tjänstemannanivån medger tidigt
deltagande i beredningsprocessen av olika ärenden. Det är dock ordföranden i respektive
beredning som är ansvarig för att samverkan sker.
Den föreslagna modellen utesluter inte andra former för kontakt mellan landstingets politiska företrädare och organisationerna.

Ingela Nylund Watz

Bengt Cedrenius

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2003 gavs ett uppdrag till landstingsstyrelsen att utveckla en ny modell för landstingets samverkan med HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) samt SRF (Synskadades riksförbund) och DHR (De handikappades riksförbund), samtliga på länsnivå. Samverkan ska enligt fullmäktigebeslutet ske
inom alla de landstingsverksamheter som handikapporganisationerna anser att de har intresse av.
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 6 februari 2004 föreslagit landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att anta den modell för landstingets samverkan med handikapporganisationerna i Stockholms län som redovisas i bilaga, att uppdra
åt nämnder och styrelser att införa samverkansmodellen från 1 april 2004, att sammanträdesarvoden och ersättning till sakkunniga för uppdrag inom ramen för samverkan utgår
enligt bilagda förslag samt finansieras inom ramen för respektive förvaltning/bolag, att särskilt kanslibidrag ges årligen till handikapporganisationerna enligt bilagda förslag, att samverkansmodellen efter två år utvärderas av landstinget tillsammans med berörda handikapporganisationer
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta att avveckla Länshandikapprådet från 1 april 2004.
Förslaget till ny modell för samverkan har tagits fram av landstingsstyrelsens förvaltning i
nära samarbete med företrädare från länsorganisationerna inom HSO, DHR och SRF. Förslaget utgår från att samverkan mellan landstinget och handikapporganisationerna i Stockholms län ska ske i samverkansråd, till vilka parterna utser företrädare. Vissa gemensamma
grundprinciper, som redovisas i förslaget, ska gälla för alla samverkansråd i bolag och förvaltningar där sådana inrättas.
Genom löpande information i samverkansråden ska handikapporganisationerna ges förutsättningar att medverka i verksamheternas beredningsprocesser i så tidigt skede som möjligt och därmed kunna påverka frågor som särskilt berör handikapporganisationernas medlemmar. För landstinget innebär det att den sakkunskap som finns inom handikapporganisationerna kan användas i planeringen och utvecklingen av landstingets verksamheter.
För samverkan mellan den politiska ledningen och handikapporganisationerna skapas ett
särskilt samverkansorgan inom landstingsstyrelsen. I detta behandlas bl a aktuella övergripande strategiska frågor samt principiella frågor kring bidragen till handikapporganisationerna och landstingets handikapprogram. Dock bereds bidragen till organisationerna liksom
handikapprogrammet av ett särskilt organ direkt under landstingsstyrelsen. I detta ingår dels
ledamöter från styrelsen dels ledamöter nominerade av organisationerna på länsnivå.
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Den föreslagna modellen med samverkansråd utesluter inte andra former för kontakt mellan
landstingets politiska företrädare och organisationerna eller vice versa.
För handikapporganisationernas företrädare i samverkansråd utgår sammanträdesarvode
med samma belopp som till förtroendevalda i nämnd/styrelse.
Förutom samverkansråden ska även särskilda grupper kunna bildas för information och
samverkan om ett aktuellt projekt, utredning m.m. under en viss tid. I grupperna ingår handikapporganisationernas företrädare som sakkunniga och ersättning utgår enligt särskilda
regler som redovisas i bilaga.
Länsorganisationerna inom HSO, DHR och SRF kommer att erhålla särskilda bidrag årligen som ersättning för kansliresurser för att fullgöra uppdragen enligt samverkansmodellen.
De kostnader som uppkommer vid införandet av modellen ska finansieras enligt följande.
Arvoden finansieras av respektive förvaltning/bolag inom den egna budgetramen. Inom
landstingsstyrelsen ingår enligt budgetbeslut för 2004 en utökad ram med 0,6 miljoner kronor för den nya samverkansmodellen. Utöver detta har landstingsstyrelsen genom omfördelningar inom sin budgetram avsatt ytterligare 0,4 miljoner kronor.
Den nya modellen bygger på samverkan med de tre handikapporganisationer som i dagsläget företräder en större del av de handikapporganisationer som verkar inom Stockholms
län. Det kan dock finnas skäl för landstinget att tillsammans med handikapporganisationerna
utvärdera samverkansmodellen och då även kunna ta upp frågan om andra och nya organisationer bör ingå i den formaliserade samverkan. Utvärderingen föreslås ske efter två år.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 juni 2004.

