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Minnesanteckningar möte om regionalt samarbete
mellan landstingen i Stockholms län, Sörmland och
Västmanland 2008-09-22
Plats: Mälarsalen, Landstingshuset i Stockholm
Närvarande: se bilaga.
Catharina Elmsäter-Svärd öppnade mötet och hälsade de närvarande
välkomna samt gav en kort bakgrund till mötet: I en skrivelse hade de sju
partiernas gruppledare i Landstinget Sörmland inbjudit Stockholms läns
landsting till en dialog. Ett första möte genomfördes före sommaren. Man
bestämde att träffas igen och då även inbjuda Landstinget Västmanland.
Diskussionerna handlar i nuläget om samarbete och innebär inte
ställningstaganden kring en framtida regionbildning.
Mona Boström kommenterade det underlag som landstingsdirektörerna
haft i uppdrag att ta fram och som fanns utsänt med handlingarna. Det
består dels av en bruttolista över ett antal områden där samarbete pågår
eller förutsättningarna för utökat samarbete över länsgräns skulle kunna
belysas närmare, dels av en bakgrunds-PM om samarbetsmöjligheter, bil.
En längre diskussion följde. Den kom till stor del att handla om hur man bör
fördjupa diskussionen om samarbetsområden.
Ett antal tänkbara ämnesområden nämndes i olika inlägg:
- Hälso- och sjukvård
- Upphandling
- Kultur
- Utbildning
- Miljöfrågor kopplat till upphandling
- Forskning och utveckling
- Telemedicin
- Ambulansfrågor
- Kollektivtrafik
- Samordnad förlossningsvård
Formerna för samarbetet diskuterades också. Det framfördes att ett politiskt
behandlat principdokument eller en avsiktsförklaring behövs för att slå fast
vilka områden samarbetet ska omfatta. Behovet av att fastställa
samarbetslösningar i form av avtal diskuterades också, liksom
skattekonsekvenser.
Det konstaterades att ansvarsområdena för landstingen delvis skiljer sig åt.
T.ex. äger Landstinget Sörmland inte kollektivtrafikfrågorna, varför
Regionförbundet bör involveras i samarbete om dessa frågor. Parallella
processer bör undvikas på områden där samarbete redan pågår.
Mötet enades om följande:
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Ett nytt möte för den krets som samlats sattes ut till tisdagen den 2
december kl 16.30 i Stockholm.
En politisk styrgrupp för samarbetet tillsätts snarast. Varje landsting
utser tre ledamöter (2+1 för majoritet/opposition).
Stockholms läns landsting utser ordförande i styrgruppen.
Varje landsting tar fram en lista på samverkansområden, inkl
kommentarer, vilken lämnas till Landstingsdirektör Mona Boström
Mona Boström ansvarar för att tillsammans med sina kollegor
bereda förslag till styrgruppen
Styrgruppen ska sedan inför mötet den 2 december bereda underlag
till en gemensam lista som ska ligga till grund för prioriteringar för
det fortsatta samarbetet samt det principdokument som ska
behandlas politiskt i respektive landsting.
Catharina Elmsäter-Svärd fick i uppdrag att tillsammans med Jörgen
Danielsson och Tomas Högström svara för att ett pressmeddelande
ges ut om samarbetet.

Minnesanteckningarna förda av Sven-Inge Nylund, regionplanedirektör
Stockholms läns landsting

Bilagor:
1. Närvarande vid möte 2008-09-22
2. Underlag inför mötet 2008-09-22
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Närvarande:
Landstinget Sörmland
Jörgen Danielsson (s), landstingsråd, ordf lt-styr, jorgen.danielsson@dll.se
Lotta Finstorp (m), oppositionsråd, 2:e v ordf lt-styr, lotta.finstorp@dll.se
Anders Bjurström (fp), landstingsråd, ordf lt-fullm, anders.bjurstrom@dll.se
Mattias Claesson (c), oppositionsråd, mattias.claesson@dll.se
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (kd), oppositionsråd, marielouise.mustaniemi@dll.se
Lars Andåker, landstingsdirektör, lars.andaker@dll.se
Claes Hammarlund, utredare, claes.hammarlund@dll.se
LandstingetVästmanland
Tomas Högström (m),landstingsråd, ordf lt-styr, tomas.hogstrom@ltv.se
Torsten Källberg (fp), landstingsråd, 1:e v ordf lt-styr, torsten.kallberg@ltv.se
Denise Norström (s),oppositionsråd, 2:e v ordf lt-styr, denise.norstrom@ltv.se
Birgitta Andersson (c), landstingsråd, birgitta.e.andersson@ltv.se
Juha Rundgren (v), oppositionsråd, juha.rundgren@ltv.se
Monica Berglund, landstingsdirektör, monica.berglund@ltv.se
Mats Gunnarsson, regionutvecklingsdirektör, mats.gunnarsson@ltv.se
Stockholms läns landsting
Catharina Elmsäter-Svärd (m), landstingsråd, ordf lt-styr, catharina.elmsatersvard@politik.sll.se
Ingela Nylund-Watz (s), landstingsråd, 2:e v ordf lt-styr ingela.nylundwatz@politik.sll.se
Gustav Andersson (c), landstingsråd, gustav.andersson@politik.sll.se
Pia Lidwall (kd), landstingsråd, pia.lidwall@politik.sll.se
Lena-Maj Anding (mp), landstingsråd, lena-maj.anding@politik.sll.se
Birgitta Sevefjord (v), landstingsråd, birgitta.sevefjord@politik.sll.se
Mona Boström, landstingsdirektör, mona.bostrom@sll.se
Sven-Inge Nylund, regionplanedirektör, sven-inge.nylund@rtk.sll.se

