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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Formellt tydliggörande av långtidsutredningens status
som beredning
Ärendebeskrivning
Sedan maj 2018 bedrivs utredningen hälso- och sjukvården 2040
(”långtidsutredningen”) på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sedan 2019 finns en parlamentarisk grupp bestående av två personer från
varje parti som finns representerat i regionfullmäktige, som utredningen
rapporterar till. Då det framkommit oklarheter kring långtidsutredningens
status i kommunalrättslig mening, föreslås att hälso- och
sjukvårdsnämnden tydliggör att långtidsutredningen är en beredning under
nämnden.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Långtidsutredningens status förtydligas genom att formellt inrätta den som
en beredning.

Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i maj 2018 (HSN 2018-0387) om
utredningsdirektiv för en utredning om hälso- och sjukvårdens utveckling
fram till 2040. Utredningens syfte är att, utifrån hälso- och sjukvårdslagens
inriktning om god vård på lika villkor och Region Stockholms målbild år
2025, beskriva och analysera förutsättningarna för hälso- och sjukvård
2040.
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Utifrån nya förutsättningar såsom att utredningen fick en parlamentarisk
grupp, Långtidsutredningen, som utredningen rapporterar till (LS 2018–
0680) och beskrivningen av utredningens uppdrag i budgeten för 2019 (LS
2017-1455), beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om ett reviderat
utredningsdirektiv i augusti 2019 (HSN 2018–0387). Utredningen
delrapporterade sitt arbete till hälso- och sjukvårdsnämnden i maj 2020 i
tjänsteutlåtandet ”Rapport från utredningen hälso- och sjukvården 2040”
(HSN 2018-0387).
Långtidsutredningen beskrevs i regionstyrelsens förslag till
regionfullmäktige om ny politisk organisation (LS 2018–0680) enligt
följande: ”Under HSN inrättas även långtidsutredningen, en
parlamentarisk grupp som tjänstemännens långtidsutredning rapporterar
till, utifrån det uppdrag som lagts i nämnden. Utredningen består av två
ledamöter från varje parti i landstingsfullmäktige.”
Den parlamentariska gruppen har varit i funktion sedan 2019 och
sammanträtt cirka sex gånger per år. Ledamöterna har på olika sätt deltagit
i arbetet med utredningen dels genom att göra inspel på vilket material som
ska tas fram, dels löpande diskuterat material som tagits fram inom
utredningen. I utredningens arbete har också ingått samtal och dialog med
företrädare/specialister på olika områden.
I revisorernas årsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019 (RK 20190019) framförs synpunkterna att det är oklart om regionstyrelsen och/eller
nämnden har inrättat utredningen även om den är placerad under
nämnden. Vidare påpekar revisorerna att det kommunalrättsligt inte är
tydligt definierat om långtidsutredningen är ett utskott eller en beredning.
Överväganden
Förvaltningen har, mot bakgrund av revisorernas iakttagelser, identifierat
ett behov av att förtydliga långtidsutredningens status som beredning.
Långtidsutredningen består av 16 förtroendevalda som fördelas
parlamentariskt mellan partierna. Enligt kommunallagen finns, till skillnad
från vad som gäller för utskott, inga krav på att en beredning tillsätts
proportionellt. Långtidsutredningen har heller inget beslutsmandat, utan
det är, och har sedan den parlamentariska gruppen började arbeta, varit
dess uppgift att bereda ärenden åt nämnden enligt det direktiv som lades av
nämnden i maj 2018 resp. augusti 2019 (HSN 2018-0387). Detta även om
inte orden bereda eller beredning har använts för att beskriva detta. Det
finns inte något lagkrav på att nämndernas ärenden ska beredas på något
särskilt sätt. Nämnden har full frihet att avgöra om och i så fall i vilka
former ärenden ska beredas.
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Långtidsutredningen är således till sin karaktär en beredning enligt
kommunallagen.
I kommunallagen stadgas att det är nämnden som tillsätter beredningar. I
detta fall har kommunstyrelsen i beslut om ny politisk organisation (LS
2018–0680) föreslagit att fullmäktige beslutar om att anta de underorgan
som uppradas i förslaget, bland annat långtidsutredningen. Det förefaller
oklart huruvida fullmäktige formellt beslutat om att anta
långtidsutredningen.1 I syfte att ytterligare klargöra dess tillsättning bör
därför hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om att anta
långtidsutredningen som beredning under hälso- och sjukvårdsnämnden.
Långtidsutredningens uppdrag som sådant framgår även fortsättningsvis av
nämndens beslut (HSN 2018-0387) om utredningsdirektiv för en utredning
om hälso- och sjukvårdens utveckling fram till 2040, beskrivningen av
utredningens uppdrag i budgeten för 2019 (LS 2017:1455), samt reviderat
utredningsdirektiv i augusti 2019 (HSN 2018–0387).
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet generar inga ekonomiska konsekvenser utöver de kostnader som
redan finns idag relaterade till att gruppen redan idag är verksam.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslag som kommer av utredningen kan på sikt medföra positiva
konsekvenser för patientsäkerheten. Beslutet i sig medför dock inte några
direkta konsekvenser för patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslag som kommer av utredningen kan på sikt medföra positiva
konsekvenser för jämlik och jämställd vård. Beslutet i sig medför dock inte
några direkta konsekvenser för patientsäkerheten.

Se § 164 i landstingsfullmäktiges protokoll den 20 november 2018 där fullmäktige
beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag enbart vad avser inrättandet av
landstingets nämnder. ”Fullmäktige beslutar att fastställa ny politisk organisation
för Stockholms läns landsting enligt landstingsstyrelsens protokoll 6 november
2018 § 291 [§ 219], bilaga 1, sid 14”. I bilaga 1 presenteras nämnderna, ej
beredningar eller andra underorgan.
1
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Miljökonsekvenser
Förslag som kommer av utredningen kan på sikt medföra positiva
miljökonsekvenser. Beslutet i sig medför dock inte några direkta
konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Förslag som kommer av utredningen kan på sikt medföra administrativa
konsekvenser för vårdgivarna. Beslutet i sig medför dock inte några direkta
konsekvenser för miljön.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Johan Bratt, 2021-03-23
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