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Landstingsstyrelsen

Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Förslag till ny politisk organisation för Stockholms läns landsting.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels 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 hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa ny
tjänstemannaorganisation under hälso- och sjukvårdsnämnden med
anledning av den nya politiska organisationen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de budgetjusteringar som
den nya politiska organisationen föranleder
att fastställa mandattiderna enligt skrivelsen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i
reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som
framgår av denna skrivelse
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i
bolagsordningar och specifika ägardirektiv för landstingets bolag i enlighet
med vad som framgår av denna skrivelse
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsätta i skrivelsen föreslagna utskott
och beredningar för den nya mandattiden
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsätta i skrivelsen
föreslagna sjukvårdsstyrelser, utskott och programberedningar för den nya
mandattiden
att uppdra åt trafiknämnden att tillsätta i skrivelsen föreslagna utskott och
beredningar för den nya mandattiden.
dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut, för egen del
besluta
att tillsätta utskott och beredningar i landstingsstyrelsen enligt förslaget
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till beslut i enlighet
med vad som uppdragits åt landstingsstyrelsen.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingets politiska organisation förändras inom landstingsstyrelsens,
hälso- och sjukvårdsnämndens samt trafikens ansvarsområden. I stora
delar är landstingets organisation i övrigt oförändrad.
Utgångspunkt för förändringarna är att skapa en tydligare politisk struktur
bl. a. genom en stärkt ägarstyrning. Förändringarna syftar också till att
stärka de demokratiska processerna och för att möta de viktiga utmaningar
som finns inom kollektivtrafiken och sjukvården.
Därutöver inrättas en ny nämnd för tillväxt och regionplanering.
Förändringarna påverkar inte landstingsstyrelsens arvodesutskott, reseoch representationsutskott eller arvodesberedningen.
Landstingsstyrelsen (LS)
Landstingsstyrelsen (20 ledamöter + 20 ersättare) leder och samordnar
landstingets nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att
fullmäktiges beslut förverkligas. Landstingsstyrelsen ansvarar även för den
övergripande utvecklingen av landstinget som helhet.
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Under landstingsstyrelsen inrättas tre utskott. Utskotten är i första hand
beredningsorgan åt landstingsstyrelsen men kan även ges beslutsrätt i vissa
frågor genom delegation från landstingsstyrelsen. Ägarutskottet och LISAB
har personunion.
Ägarutskottet/LISAB (9+9) utövar landstingsstyrelsens uppsiktsplikt över
de helt eller delvis landstingsägda bolagen och de förvaltningar som drivs
under bolagsliknande former (Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
och Karolinska sjukhuset(K)). Utskottet ansvarar för ägarstyrningen och
uppföljning av verksamheternas ekonomiska och verksamhetsmässiga
resultat. Vidare ansvarar utskottet för att följa upp att de
sjukvårdsproducerande enheterna fullgör sina uppdrag enligt åtaganden i
avtalen med beställaren. Ledamöterna i Ägarutskottet är även ledamöter i
landstingets moderbolag LISAB. Inget extra arvode utgår för uppdraget i
LISAB.
Personalutskottet (9+9) ansvarar för frågor avseende hela landstinget som
åligger landstingsstyrelsen som ledande arbetsgivarorgan. Utskottet
ansvarar även för den strategiska kompetensförsörjningen i hela
sjukvårdssystemet samt integrationsfrågor.
Arbetsutskottet (9+9) bereder övergripande styrnings-, system- och
strukturfrågor samt frågor om landstingets ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat. Utskottet beslutar inom ramen för
fullmäktiges beslut om fördelning av medel för forskning, utveckling och
utbildning, samt ansvarar för frågor som hänförs till 2013 års
Stocldiolmsförhandlings resultat samt därav ingångna avtal mellan
landstinget, staten och berörda kommuner om tunnelbanans utbyggnad.
Utskottet utgör även krisledningsnämnd enligt lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Under Arbetsutskottet inrättas fem
beredningar.
Forskningsberedningen (13+3) bereder frågor om landstingets strategiska
inriktning gällande forskning, utveckling och utbildning (FoUU) inom
hälso- och sjukvården. Beredningen utarbetar också förslag om inriktning
och prioriteringar för övriga FoUU-satsningar och följer upp verksamheten
inom FoUU-området.
Innovationsberedningen (13+3) bereder frågor om landstingets arbete med
innovation i syfte att öka förmågan att tillämpa forskningsresultat och
nyskapande lösningar i verksamheten. Beredningen ansvarar också för att
bereda förslag om den strategiska utvecklingen av landstingets IT-tjänster,
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teknisk infrastruktur, medicinteknik, informationssäkerhet, eHälsofrågor
samt utvecklingen av patientnära tjänster.
Fastighets- och investeringsberedningen (13+3) bereder övergripande
fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor. Beredningen ansvarar
också för att bereda förslag till vad som ska benämnas som "strategiska
fastigheter" och övergripande investeringar.
Miljöberedningen (13+3) bereder frågor om som rör miljöarbetet inom den
landstingsfmansierade verksamheten så som uppföljning och framtagande
av landstingets miljöprogram samt energifrågor.
Beredningen för utbyggd tunnelbana (13+3) bereder frågor som hänförs till
2013 års Stockholmsförhandlings resultat samt därav ingångna avtal
mellan landstinget, staten och berörda kommuner om tunnelbanans
utbyggnad.
Hälso- och sjulcvårdsnämnden (HSN)
Hälso- och sjukvårdsnämnden(20+2o) har ansvar för ledning av
landstingets hälso- och sjukvård. I uppdraget innefattas ansvar för all
hälso- och sjukvård samt tandvård och insatser enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Nämnden ska se till att hälso- och
sjukvården styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de samlade
resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av
hälsotillståndet. Som ansvarig facknämnd för hälso- och sjukvården ska
nämnden ansvara för den övergripande planeringen av investeringar inom
sjukvården.
Till stöd för nämndens uppdrag att möta befollmingens vårdbehov
organiseras tre lokala sjukvårdsstyrelser med vardera 13 ledamöter och 13
ersättare (Norr, Stockholms stad och Ekerö samt Söder). Presidierna i
respektive sjukvårdsstyrelse utses, jämte tre ersättare, till utskott under
HSN till vilka nämnden kan delegera beslutanderätt i vissa frågor.
Under HSN inrättas sju programberedningar med vardera 13 ledamöter och
3 ersättare. Programberedningar inrättas för följande sju områden:
1. Äldre och multisjuka. Bereder även frågor gällande patientsäkerhet,
rehabilitering och habilitering.
2. Akutsjukvård.
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3. Folkhälsa och psykiatri. Bereder även frågor gällande missbruk,
läkemedel, jämställdhet och jämlik vård
4. Barn, unga och förlossningsvård. Bereder även frågor kring gynekologi
och obstetrik.
5. Tandvård.
6. Stora folksjukdomar. Bereder frågor gällande tumörsjukdomar,
diabetes, rörelseorganens sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.
7. Vårdval.
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård (7+7) ansvarar för att
samordna, verkställa och följa upp beslut rörande Framtidens hälso- och
sjukvård (FHS). Utskottet är i första hand beredningsorgan åt HSN men
kan även ges beslutsrätt i vissa frågor genom delegation från nämnden.

Trafiknämnden (TN)
Trafiknämnden (20+20) ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och
för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har det övergripande
ansvaret för planering och upphandling av erforderliga trafiktjänster och
följer upp verksamheten. Vidare ska nämnden samverka med närliggande
kommuner och landsting samt andra intressenter för att uppnå väl
fungerande trafiklösningar i regionen. I nämndens uppdrag ingår också att
samverka med handikapporganisationer för att förenlda för äldre och
personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken. Till stöd
för Trafiknämnden inrättas tre beredningar.
Färdtjänstberedningen C13+3) stödjer Trafiknämnden i beredningen av
ärenden gällande färdtjänst och tillgänglighetsfrågor. Beredningen följer
upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med handikappoch pensionärsorganisationerna. Presidiet i beredningen utgör, jämte tre
ersättare, ett utskott som ansvarar för landstingets myndighetsutövning i
form av prövning och beslut av färdtjänsttillstånd samt prövning och beslut
om behov av ytterligare tilldelning av resor.
Beredningen för sjötrafik (13+3) stödjer Trafiknämnden i beredningen av
ärenden gällande kollektivtrafik till sjöss. Beredningen följer upp ingångna
avtal med entreprenörerna och samverka med skärgårdskommunerna och
andra externa intressenter.
Beredningen för trafikplanering (13+3) stödjer Trafiknämnden i
beredningen och framtagandet av kollektivtrafiltförsörjningsprogrammet.
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Beredningen följer upp frågor hänförliga till detta och arbetar i samråd med
kommuner och andra externa intressenter.
Tillväxt- och regionplanenämnden (TR)
Tillväxt- och regionplanenämnden (13+13) ersätter nuvarande
regionplaneutskott under Landstingsstyrelsen. Nämnden ansvarar för
regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna inom landstinget,
bland annat glesbygdsfrågor och naturvård. Nämnden ansvarar för
framtagande, genomförande och uppföljning av Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen (RUFS). Nämnden ansvarar för att bevaka och ta
initiativ i strukturfrågor som avser landstingets ansvarsområde och
Mälardalsregionen. Vidare ansvarar nämnden för frågor som rör
landstingets samarbete med regioner i Europa och internationellt samt
koordinerar landstingets strategier för deltagande i EU:s regional-,
struktur- och socialfondsprogram.
Patientnämnden (PAN)
Patientnämnden (8+4) är en fristående och opartisk instans som enligt lag
ska finnas i alla landsting. Till patientnämnden kan patienter och anhöriga
vända sig med frågor om och synpunkter på all offentligt finansierad vård
och även en stor del av länets vuxentandvård.
Kulturnämnden (KN)
Kulturnämnden (9+9) ansvarar för landstingets kulturpolitik på en
övergripande nivå. Detta ansvar omfattar även konstnärlig utsmyckning
som sker i samband med landstingets investeringar, kultur i vården,
bidragsgivning till regionala organisationer, verksamhetsstöd till det fria
kulturlivet och hanterar även stödet till de så kallade länsfunktionerna och
till Konserthusstiftelsen.
Mandattid
Ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen och
landstingsråd/oppositionsråd väljs påfyraår. Ledamöter och ersättare i
nämnder, styrelser, utskott och beredningar vilka väljs av fullmäktige,
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landstingsstyrelsen eller nämnd ska ha en mandattid på ett år om inte
annat stadgas i lag eller författning.
Beslutsunderlag
Landstingsrådsberedningens skrivelse 2014-10-29
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