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KI. 10:OO - 10:23 jj94-98,  100-103,  106-113  och 115

Sammantföde  med  Regionstyrelsen

Datum t?5r)justering av jj  g4-g8, ioo-io3,  io6-ii3  och 115:  2019-05-23

Irene  Svenonius  (M)  Ullberg

Plats Gjörwellsalen

Näruarande  7edamöter

Irene  Svenonius  (M),  ordförande

Gustav  Hemming  (C),  i:e  vice  ordförande

Erika  Ullberg  (S),  x:e  vice  ordförande

Kristoffer  Tamsons  (M)

Pehr  Granfalk  (M)

Tobias  Nässfö  (M)  ersätter  Rickard  Wessman  (M)

Martina  Mossberg  (M)

Charlotte  Broberg  (M)

Ella Bohlin (KD), fifi 94-g6  och 98-115

Samuel Klippfalk  (KD) ersätter Ella Bohlin (KD) fi g7
Tomas  Eriksson  (MP)

Michaela  Haga  (C)

Daniel  Forslund  (L)

Talla  Alkurdi  (S)

Jens  Sjöström  (S)

Robert  Johansson  (S)

Tove  Sander  (S)  ersätter  Victor  Harju  (S)

Catarina  Wahlgren  ( V)

Anna  Sehlin  (V)

Gabriel  Kroon  (SD)

Mikael  Stigenberg  (SD)
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Närvarande  ersättare

Leif  Gripestam  (M)

Fredrik  Saweståhl  (M)

Samuel Klippfalk  (KD), fiEI 94-g6 och g8-ii5

Susanne  Nordling  (MP)

Malin  Fijen  Pacsay  (MP)

Tage  Gripenstam  (C)

Anna  Starbrink  (L)

Anna-Lena  Johansson  (L)

Hans  Andersson  (L)

Petra  Larsson  (S)

Lars  Bryntesson  (S)

Johan  Sjölander  (S)

Staffan  Norberg  (V)

Lisa  Rasmussen  (V)

Helen  Schoultz  (SD)

Britt-Mari  Carföasi  (SD)

Öuriga  närvarande

Carina  Lundberg  Uudelepp,  regiondirektör

Anne  Rundquist,  chefsjurist

Katarina  Winell,  kommunikationsdirektör

Katarina  Wästlund,  sekreterare

Veronica  Sjöberg,  sekreterare

Tobias  Sjö,  politisk  sekreterare  (M)

Jesper  Svensson,  politisk  sekreterare  (L)

Sofia  Jöngren,  politisk  sekreterare  (C)

Michaela  Hollis,  politisk  sekreterare  (KD)

Veronica  Eriksson,  politisk  sekreterare  (MP)

Lydia  Wefer,  politisk  sekreterare  (S)

Jessica  Nilsson,  politisk  sekreterare  (V)

Sekreterare

Exp. datum Sign.
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Meddelande

Protokoll  för  sammanträde  den 2019-05-21  med regionstyrelsen  har
justerats.

Bevis/Anslag

Datum  för  justeringen

Datum  för  anslags  uppsättande

Datum  för  anslags  nedtagande

Förvaringsplats  för  protokollet

Underskrift

Bevis  om  anslag

Underskri'ft

Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på  regionens

anslagstavla.

2019-05-23

jEj g4-g8,  ioo-io3,  io6-ii3  och

115

2019-05-24

2019-06-17

{!dstingshuset, RL kansli

V ' ni Sjöberg \

V  nica  aöberg

(oLe 1Le('a(" Exp.  datum Sign.
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Innehållsförteckning

g8

Ei ioo

ioi

Val  av  justerare  och  justeringsdag  samt  närvarorätt

Ärenden för kännedom till  regionstyrelsen 2019

Delegationsbeslut  för anmälan till  regionstyrelsen 2019

Årsredovisning  2018  KommunalförbundetAvancerad  Strålbehandling

Motion  2018:33  av Jonas Lindberg  (V) om betald vidareutbildning  till
specialistsjuksköterska  inom  samtliga  områden

Yttrande  över  Utredning  av finansieringsprinciper  för  olycksdatabasen

Strada, Regeringsuppdrag N2017/06396/TS

Yttrande  över  regionrevisorernas  projektrapport  nr

13/2018 -  God ekonomisk hushållning  - Styrning  och
kontroll  av  ökande  investeringsvolymer

Ej 102
Yttrande  över  betänkandet  Framtidsval  -  karriärvägledning  för  individ  och

samhälle (SOU 2019:4)

fi io3 Motion  2018:32 av Tove Sander (S) om behovet av samlad information  till
föräldrar  till  barn  som  diagnostiseras  med  neuropsykiatriska  funktionshinder

io6

107

io8

Skrivelse  av  Erika  Ullberg  m.fl.  (S) om  skandalen  med  öppen  patientdata  hos

ii77  Vårdguiden

Motion  2018:12  av Sven-Inge  Nylund  (S) om  fördtjänst  till  Bålsta

Yttrande  över  Slutbetänkandet  Tydligare  ansvar  och  regler  för  läkemedel

(SOU 2018:89)

iog
Yttrande  över  Europeiska  läkemedelsmyndighetens  riktlinjer  för

miljökonselcvensbedömningar

iio

iu

112

Sammanträdestider  och  sammanträdesdagar  för  regionfullmäktige  och

regionstyrelsen  år 2020

Valärende

Övrigt

Nästa  sammanträde

Motion  2018:31 av Talla Alkurdi  (S) om att kartlägga vårdbehovet  i länet

(7

0  Juste-rare Exp.  datum Sign.
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Omedelbart  justerade

gg
Yttrande  över  betänkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av kostnadsutjämningen

för kommuner  och landsting (SOU 2018:74)

Ei io4 Yttrande  över landstingsrevisorernas  projektrapport  14/2018 -  Framtidens
hälso-  och  sjukvård  -  Genomförande  2018

io5

Yttrande  över  promemorian  Förslag  om  dataskyddsbestämmelser  som

komplettering  till  propositionen  Ny  ordning  för  atl: främja  god  sed  och

hantera  oredlighet  i forskning

EI 114
Mottagande  av  testamentariskt  förordnande  samt  inrättande  av  två

avkastningsstiftelser  iMiklos  och  Katalin  Zsuppans  namn

pAA
J\usterare Exp.  datum Sign.
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fi 94

Val  av  justerare  och  justeringsdag  samt  närvarorätt

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

s. Irene  Svenonius  (M),  ordförande,  och  Erika  Ullberg  (S), andre  vice

ordförande,  utses  till  justerare  och  protokollet  ska  justeras  torsdagen  den

23 maj.
2. Lydia  Wefer  (S),  politisk  sekreterare,  beviljas  närvarorätt  vid

regionstyrelsens  sammanträden.

oL ff' Exp.  datum Sign.
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Ärenden  för  kännedom  till  regionstyrelsen  2019

RS 2019-0064

Ärendebeskrivning

Förteckning  över  ärenden  som  anmäls  för  kännedom  vid  regionstyrelsens

sammanträde  21 maj 2019.

A. Inkomna  handlingar  och  protokoll

s. Förbundsstyrelsen  Kommunalförbundet  SvensktArnbulansflyg

Sammanträdesprotokoll  den ii  april  2019,  j5 28-34,
RS 2019-0069-7

2. Förbundsfullmäktige  Kommunalförbundet  Svenskt  Arnbulansflyg

Sammanträdesprotokoll  den u  april  2019,  Ejj 1-12,  samt
årsredovisning  2018 och reviderad  budget  2019,

RS 2019-0069-11
3. Förvaltningsrätten  i Stockholm

Beslut  den 21 mars :oig  i mål 6:58-ig,  Laglighetsprövning,
RS 2019-0460-1

4.  Förvaltningsrätten  i Stockholm
Dom den z april  2019  i mål 2346-19, Offentlig  upphandling,
RS 2019-0199-7

5. Kammarrätten  i Stockholm
Beslut  den 3 aprili  mål 2298-19, Offentlig  upphandling,
LS 2018-1293-7

B. Regionledningskontorets  tjänstemannayltranden

1. Regionledningskontorets  tjänstemannayttrande  den 3o april  2019
om  remiss  från  Socialdepartementet  -  Höjda  åldersgränseri

pensionssystemet  och  iandra  trygghetssystem,

RS 2019-0245-7

2. Region1edningskontorets  tjänstemannayttrande  den :3  april  2019
om  remiss  från  Socialstyrelsen  -  Förslag  till  föreskrifter  om

undantag  från  kravet  på tillstånd  till  genetisk  undersökning  vid

allmän  hälsoundersökning  och  föreskrifter  om  vilka  sjukdomar  som
får  spåras  och  diagnostiseras  genom  vävnadsprover  i PKU-
biobanken,

RS 2019-0443-5

3. Regionledningskontorets  tjänstemannayttrande  den 3 april  2019  om
remiss  från  Tillväxtverket  -  Förslag  till  ändring  av Tillväxtverkets

föreskrifter  om  stöd  från  de regionala  strukturfondsprogrammen
och  det  nationella  regionalfondsprogrammet,

RS 2019-0328-8

Ärendet  läggs  till  handlingarna.

['[')/' fl«ic}k
Ordförande  jqsterare

7 (27)

Exp.  datum Sign.
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Delegationsbeslut  för  anmälan  till  regionstyrelsen

2019

RS 2019-0065

Ärendebeskrivning

Anmälan  till  regionstyrelsen  den :z  maj 2019  av beslut  som fattats  med
stöd  av  delegation.

z. Regiondirektören

Beslut: RS :oig-oooi-4i,  RS 2019-0001-45,  RS 2019-0001-46,  RS 2019-

oooi-4g,  RS 2019-0001-51,  RS 2019-0001-53,  RS 2019-0001-55

2.  Juridik

Beslut: 2018-0623-18,  :oig-o438-8

3. Resor och representation
Beslut: RS 2019-0294-1,  RS 2019-0295-1,  RS 2019-0385-2,  RS 2019-0424-

2, RS 2019-0448-2,  RS 2019-0469-2,  RS 2019-0470-1

Besluten  läggs  till  handlingarna.

ff'i  2tri':(- Exp.  datum Sign.
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Årsredovisning  2018  KommunalförbundetAvancerad

Strålbehandling

RS 2019-0547

Ärendebeskrivning

KommunalförbundetAvancerad  Strålbehandling  har  inkommit  med

årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  2018.

Beslut

Regionstyrelsen  föreslår  att  regionfullmäktige  beslutar  följande.

1.  Årsredovisningen  2018  för  KommunalförbundetAvancerad

strålbehandling  godkänns.

2.  Förbundsdirektionens  ledamöter  i Kommunalförbundet  Avancerad

Strålbehandling  beviljas  ansvarsfrföet  för  verksamhetsåret  2018.

Jäv

Ella  Bohlin  (KD)  deltar  inte  i beslutet.

Särskilt  uttalande

Gabriel  Kroon  (SD)  anmäler  särskilt  uttalande  från  SD-ledamöterna

(bilaga).

Expedieras  till

Akt

Regionfullmäktige

OL  (:Xer'a;e' Exp. datum Sign.
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Yttrande  över  årsredovisningen  2018  för
Kommunalförbundet  Avancerad  Strålbehandling.

KommunalförbundetAvancerad  Strålbehandling  har  inkommit  med

årsredovisning  och  revisionsberättelse  för  2018.  Regionrådsberedningen

föreslår  regionstyrelsen  föreslå  att  regionfullmälclige  beslutar  att

årsredovisningen  för  Kommunalförbundet  Avancerad  Strålbehandling

godkänns.

Sverigedemokraterna  ser  flera  möjligheter  till  framtida  förbättringar  iden

verksamhet  som  beskrivs  i årsredovisningen  för  Kommunalförbundet

Avancerad  Strålbehandling.

När  Kommunalförbundet  Avancerad  Strålbehandling  inte  når  upp  till  fler

än sju  av tolv  strategiska  mål  ifinns  betydande  problem  i verksamheten.  De

indikatorvärden  som  inte  uppnåtts  är  jämlikvård,  fastställdavårdvolymer,

allas  medverkaninationella  protonterapin  och  den  distribuerade

kompetensen,  låg  sjuldrånvaro  samt  en ekonomi  ibalans  med  ett  återställt

eget  kapital.  Samtliga  dessa  brister  rör  sådant  som  enligt  oss är

grundläggande  för  att  kunna  bedriva  en välfungerande  och  effelctiv  vård

med  avancerad  strålbehandling.

I detta  ingår  kraftigt  försämrad  sjuldrånvaro,  ekonomisk  obalans  och  att

man  inte  når  upp  till  de budgeterade  behandlingsvolymerna.  Enligt  budget

skulle  Kommunalförbundet  Avancerad  Strålbehandling  under  2018

genomföra 13 250  behandlingar.  Enligt årsredovisningen  genomfördes  dock

endast 7 743  behandlingar.

Sverigedemokraterna  anser  med  anledning  av årsredovisningen  2018  för

KommunalförbundetAvancerad  Strålbehandling  att  man  framöver  behöver

granska  utvecklingen  i KommunalförbundetAvancerad  Strålbehandling

noga,  för  att  säkerställa  att  verksamheten  skyndsamt  når  samtliga

strategiska  mål.

(p!V

1 (1)
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Motion  2018:33  av Jonas  Lindberg  (V)  om  betald
vidareutbildning  till  specialistsjuksköterska  inom

samtliga  områden

LS 2018-1193

Ärendebeskrivning

Jonas  Lindberg  (V)  har  till  fullmäktige  lämnat  en motion  i vilken  han

föreslår  att  betald  vidareutbildning  till  specialistsjuksköterska  införs  inom

samtliga  specialistutbildningar  med  egen  examen  samt  att  inga  krav  ska

åligga  den  enskilde  medarbetaren  att  jobba  lcvar  en viss  tid  efter

genomgången  utbildning.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Motion  2018:33

Hälso- och sjukvårdsnämndens  protokollsutdrag  den ig februari  2019

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens  tjänsteutlåtande  den I februari  2019

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberednings

förslag  i skrivelse  8 maj  :oig  (bilaga).

Erika  Ullberg  (S) yrkar  bifall  till  motionen.

Anna  Sehlin  (V)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till  beslut  (bilaga).

Gabriel  Kroon  (SD)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden  frågar  först  på eget  yrkande  om  bifall  till

regionrådsberedningens  förslag  till  beslut  samt  på Anna  Sehlins  (V)

yrkande  om  bifall  till  eget  förslag  till  beslut  och  finner  att  regionstyrelsen

beslutar  ienlighet  med  regionrådsberedningens  förslag.

Ordföranden  frågar  därefter  på bifall  eller  avslag  till  Gabriel  Kroons  (SD)

yrkande  om  tilläggsbeslut  och  finner  att  regionstyrelsen  beslutar  att  avslå

yrkandet.

Beslut

Regionstyrelsen  föreslår  att  regionfullmäktige  beslutar  följande.

Motion  2018:33 av Jonas Lindberg  (V) anses besvarad  med hänvisning  till
vad  som  sägs i regionrådsberedningens  motivering.

Deltar  ej  i  beslut

SD-ledamöterna  deltar  ejibeslut  avseende  första  att-satsen  imotionen.

o(I'r  tE( Exp.  datum Sign.
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Erika  Ullberg  (S)  anmäler  reservation  från  S-ledamöterna  till  förmån  för

eget  bifallsyrkande.

Anna  Sehlin  (V)  anmäler  reservation  från  V-ledamöterna  till  förmån  för

eget  förslag  till  beslut.

Gabriel  Kroon  (SD)  anmäler  reservation  från  SD-ledamöterna  till  förmån

för  eget  tilläggsyrkande.

Särskilt  uttalande

Erika  Ullberg  (S)  anmäler  särskilt  uttalande  från  S-ledamöterna  (bilaga).

Expedieras  till

Akt

Regionfullmäktige

Ordförande  Nu-sterare Exp. datum Sign.
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Regionstyrelsen

Motion  2018:33  av  Jonas  Lindberg  (V)  om  betald
vidareutbildning  till  specialistsjuksköterska  inom
samtliga  områden

Föredragande  regionråd:  Irene  Svenonius

Ärendebeskrivning

Jonas  Lindberg  (V)  har  till  fullmäktige  lämnat  en motion  i vilken  han

föreslår  att  betald  vidareutbildning  till  specialistsjuksköterska  införs  inom

samtliga  specialistutbildningar  med  egen  examen  samt  att  inga  krav  ska

åligga  den  enskilde  medarbetaren  att  jobba  kvar  en  viss  tid  efter

genomgången  utbildning.

Förslag  till  beslut

Regionrådsberedningen  föreslår  regionstyrelsen  föreslå  att

regionfullmäktige  beslutar  följande.

Motion  2018:33 av Jonas Lindberg (V) anses besvarad med hänvisning till
vad  som  sägs  i regionrådsberedningens  motivering.

Regionrådsberedningens  motivering

Region  Stockholm  har  likt  övriga  landet  en  brist  på  erfarna  sjuksköterskor

och  specialistsjuksköterskor  samt  barnmorskor  inom  framförallt  akut-  och

slutenvården.

Sedan  ett  antal  år  tillbaka  erbjuder  Region  Stockholm  betald

specialistutbildning  för  sjuksköterskor  eller  vidareutbildning  till

barnmorska.  Sedan :os7  har Region Stockholm erbjudit  bibehållen lön
under hela studietiden. I samband med beslut om budget 2019  (LS 2017-

i455)  avsattes 200  miljoner  kronor  för olika kompetensförsörjnings-
åtgärder  framgent.  Regionledningskontoret  (RLK)  konstaterar  att  tillskottet

bland  annat  möjliggör  fler  strategiska  och  långsiktiga  insatser  såsom  betald

specialistutbildning  eller  vidareutbildning  till  barnmorska  för
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sjuksköterskor.  I budgeten  utökas  satsningen  till  att  framöver  även  omfatta

undersköterskornas  specialistutbildning.

Det  är  missvisande  att  jämföra  läkarnas  specialiseringstjänstgöring  med

sjuksköterskornas  specia1istutbildning.  Läkarnas

specialiseringstjänstgöring  är en verksamhetsförlagd

specialiseringstjänstgöring  under  minst  fem  år som  regleras  av

Socialstyrelsens föreskrifter  i SOSFS 2015:8.  Sjuksköterskornas

specia1istutbildning  eller  vidareutbildning  till  barnmorska  är akademiska

utbildningar,  vilka  regleras  i högskoleförordningen.

Vid  Region  Stocldiolm  är det  verksamheterna  som  avgör  vilka  individer

som  ska ges möjlighet  till  erbjudandet  om  betald  specialistutbi1dning  till

specialistsjuksköterska  eller  vidareutbildning  till  barnmorska.  Vidare  är det

verksamheternas  behov  som  avgör  vilka  inriktningar  som  för  tillfället  är

aktuella.  Således  är det  möjligt  att  erhålla  en betald  specialistutbildning

inom  samtliga  inriktningar  som  finns  inom  högskolornas  och  universitetens

utbud.  Till  detta  ska även  inräknas  den  uppdragsutbildning  med  inriktning

neonatologi  som  Region  Stockholm,  tillsammans  med  Astrid  Lindgrens

barnsjukhus  (ALB)  och  Sachsska  barn-  och  ungdomssjuldiuset,  köper  av

Karolinska  Institutet  (KI).

Efter  genomgången  betald  specialistutbildning  eller  vidareutbildning  till

barnmorska  förbinder  sig medarbetaren  att  arbeta  i Region  Stockholm

under  två  år. Då specialistutbildningen  till  specialistsjuksköterska  eller

vidareutbildningen  till  barnmorska  är akademiska  utbildningar,  som

berättigar  studenten  till  studiemedel,  anser  RLK  att  det  är rimligt  att

arbetsgivaren  erhåller  nytta  av att  finansiera  medarbetarens  studier  genom

ett  kvarstannande  krav  om  två  år. Aven  i detta  avseende  är det  felaktigt  att

jämföra  med  läkarnas  specialiseringstjänstgöring  vars  huvudmannaskap

ligger  på sjukvårdshuvudmännen,  medan  huvudrnannaskapet  för

sjuksköterskornas  specialistutbildning  och  vidareutbildning  till  barnmorska

åligger  universiteten  och  högskolorna.

Slutligen,  Region  Stockholm  ser  gärna  att  staten  ser  över  på vilket  sätt  en

nationell  modell  för  betald  specialistutbi1dning  till  specia1istsjuksköterska

eller  vidareutbildning  till  barnmorska  skulle  kunna  se ut.  För  att  säkra

kompetensförsörjningen  av specialistsjuksköterskor  och  barnmorskor  i hela

landet  behöver  incitamenten  för  sjuksköterskor  att  genomgå

specia1istutbildning  eller  vidareutbildning  vara  mer  likriktade  nationellt.

Beslutsunderlag
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Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Motion  2018:33
Hälso-  och sjukvårdsnämndens  protokollsutdrag  den ig februari  2019

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens  tjänsteutlåtande  den z februari  2019

Irene  Svenonius

Gustaf  Drougge
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Vänsterpartiet  e
Ärende  nr  5

LS 2018-1193

Motion  2018:33  av  Jonas  Lindberg  ( V)  om  betald  vidareutbildning  till

specialistsjuksköterska  inom  samtliga  områden

Vänsterpartiet  föreslår  regionstyrelsen  föreslå  regionfullmäktige  besluta

att bifalla  motionen

Motionen  syftar  till  att  betald  vidareutbildning  till  specialistsjuksköterska  införs  inom

samtliga  speciaIistutbi1dningar  med  egen  examen  samt  att  inga  krav  ska  åligga  den

enskilde  medarbetaren  att  jobba  kvar  en viss  tid  efter  genomgången  utbildning.  I övrigt

hänvisar  vi  till  motionens  textinnehåll.
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Motion  2018:33  av Jonas  Lindberg  (V)  om  betald
vidareutbildning  till  specialistsjuksköterska  inom
samtliga  områden

Vi  välkomnar  ambitionen  i den  första  att-satsen  " attStockholms  läns

7andsting permanent  inför  akademisk  specia7istl:änstgöring  (AST) för
sjuksköterskor  ti77 samt7iga  specia1istutb'ddningar  med  egen  examen."

Även  Sverigedemokraterna  vill  öppna  upp  för  betald  vidareutbildning  för

samtliga  specialisttjänster.  Däremot  konstaterar  vi  att  det  råder  oklarheter

kring  förslagets  kostnader  och  därmed  de ekonomiska  konsekvenserna  för

Region  Stoclföolm  av  att  ta  in  samtliga  specialistutbildningar  omgående.

Vi  väljer  därför  att  avstå  från  att  delta  ibeslut  i att-sats  i,  instämmer  i

regionrådsberedningens  svar  till  att-sats  2.

Vi  föreslår  istället  ett  förslag  till  tilläggsbeslut  enligt  följande:

att  Region  Stockholm  ska  utreda  ekonomiska  konsekvenserna  av  att

permanent  inför  akademisk  specialisttjänstgöring  (AST)  för

sjuksköterskor  till  samtliga  specialistutbildningar  med  egen  examen

från  och  med  budget  2020."

1 (1)
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Särskilt  uttalande  om  betald  vidareutbildning  till

specialistsjuksköterska  inom  samtliga  områden

Bristen  på  specialistutbildade  sjuksköterskor  skapar  stora  problem  ivården  i

form  av stängda  vårdplatser,  inställda  operationer  och  långa  vårdköer.  Enligt

Socialstyrelsen  råder  det  brist  på  åtminstone  8 specialistinriktningar  i

Region  Stockholm.  Vi  delar  därför  bilden  att  fler  sjuksköterskor  måste  ges

betald  specia1istutbildning  för  att  möta  den  stora  utmaning  som

kompetensförsörjningen  innebär.  Till  exempel  menar  vi  att  det  är

anrnärkningsvärt  att  regionen  inte  erbjuder  betald  utbildning  för

sjuksköterskor  som  vill  utbilda  sig  till  distriktssjuksköterskor  trots  att det

råder  en stor  brist  på  just  denna  kompetens.

Då  Stockholm  har  näst  minst  antal  gnindutbildade  sjuksköterskor  per

100  000  invånare  är det  viktigt  att särskilt  fokus  läggs  på  de

specia1istirföktningar  där  bristen  är störst.  Vi  menar  därför  att  Region

Stockholm  bör  vidga  den  betalda  specia1istutbildningen  för  sjuksköterskor

till  att  gälla  fler  inriktningar  men  att  särskilt  fokus  bör  läggas  på att öka

antalet  sjuksköterskor  som  ges betald  specialistutbildning  inom  de

inriktningar  där  det  idag  råder  störst  brist.

(TV$
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Yttrande  över  Utredning  av  finansieringsprinciper  för

olycksdatabasen  Strada,  Regeringsuppdrag

N2017/06396/TS
RS 2019-0301

Ärendebeskrivning

Regionledningskontorets  förslag  till  svar  på  remiss  från

näringsdepartementet  om  finansieringsprinciper  för  olycksdatabasen

Strada.  Regionledningskontoret  tillstyrker  förslagen  att  vårdgivare  som

rapporterar  till  Strada  ska  erhålla  ersättning  för  sina  kostnader  genom  ett

riktat  statsbidrag  som  administreras  av Transportstyrelsen  samt  att

utlämnande  av uppgifter  ska  vara  avgiftsfritt.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande.

Sammanfattning  av Utredning  av  finansieringsprinciper  för

olycksdatabasen Strada Regeringsuppdrag N2017/06396/TS

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag  i skrivelse  3o  april  2019.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  utgör  Region  Stockholm

yltrande  över  Utredning  av  finansieringsprinciper  för

olycksdatabasen Strada, Regeringsuppdrag N2017/06396/TS.

Expedieras  till

Akt

Näringsdepartementet

12 (27)
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Yttrande  över  regionrevisorernas  projektrapport  nr

13/2018  -  God  ekonomisk  hushållning  -  Styrning  och
kontroll  av  ökande  investeringsvolymer

RS 2019-0333

Ärendebeskrivning

Regionrevisorerna  har överlämnat  projektrapport  nr 13/2018 - God
ekonomisk  hushållning  -  Styrning  och  kontroll  av  ökande

investeringsvolymer  till  regionstyrelsen  för  yltrande.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Regionrevisorernas projektrapport  nr i3/:oi8  -  God ekonomisk
hushållning  -  Styrning  och  kontroll  av  ökande  investeringsvolymer

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag i skrivelse 2 maj 2019  (bilaga).

Erika  Ullberg  (S)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till  beslut  (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden  frågar  på  vart  och  ett  av  framställda  yrkanden  och  finner  att

regionstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  regionrådsberedningens  förslag.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

Yttrande  avges  till  regionrevisorerna  avseende  projektrapport

nr 13/2018 - God ekonomisk  hushållning  - Styrning och
kontroll  av  ökande  investeringsvolymer  ienlighet  med

regiondirektörens  tjänsteutlåtande.

Resetvation

Erika  Ullberg  (S) anmäler  reservation  från  S-ledamöterna  till  förmån  för

eget  förslag  till  beslut.

Särskilda  uttalanden

Anna  Sehlin  (V)  anmäler  särskilt  uttalande  från  V-ledamöterna  (bilaga).

Gabriel  Kroon  (SD)  anmäler  särskilt  uttalande  från  SD-ledamöterna

(bilaga).

L #"!a]re"' Exp.  datum Sign.
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Styrning  och  ekonomi
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Regionstyrelsen

Yttrande  över  regionrevisorernas  projektrapport  nr

13/2018  -  God  ekonomisk  hushållning  -  Styrning  och
kontroll  av  ökande  investeringsvolymer

Föredragande  regionråd:  Irene  Svenonius

Ärendebeskrivning

Regionrevisorerna  har överlämnat  projektrapport  nr 13/2018 -  God
ekonomisk  hushållning  -  Styrning  och  kontroll  av  ökande

investeringsvolymer  till  regionstyrelsen  för  yttrande.

Förslag  till  beslut

Regionrådsberedningen  föreslår  att  regionstyrelsen  beslutar  följande.

Yttrande  avges  till  regionrevisorerna  avseende  projektrapport

nr 13/2018 -  God ekonomisk hushållning  - Styrning och
kontroll  av  ökande  investeringsvolymer  i enlighet  med

regiondireldörens  tjänsteutlåtande.

RPginnr:o(1sberedn!ngen.!i  IllDlnviiiiiH

Regionrevisorernas  granskningsarbete  är  värdefullt,  för  att  säkerställa  att

regionfullmäktiges  -  tidigare  landstingsfullmäktiges  -  beslut  genomförs

och  följs  inom  hela  regionen.  Dock  förtjänar  att  påpekas  att  det  är  just  det

som  är  regionrevisorernas  uppdrag,  inte  att  granska  fullmäktiges  fattade

beslut.

Regionstyrelsen  instämmer  i regiondirektörens  tjänsteutlåtande,  samt

tillägger  därutöver  följande:

I Budget för 2019  stärker Region Stockholm styrningen  gentemot nämnder
och  styrelser  ytterligare.  Investeringsstyrningen  stärks  genom  att  styrande

principer  för  investeringar  fastställts.  Genom  beslutet  tydliggörs

ansvarsfördelning  och  process  för  utrednings-,  inriktnings-  och

genomförandebeslut.  Dessutom  understryks  nödvändigheten  av att  såväl

p\  zv-
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investeringsnivå  som  kommande  driftskostnadskonsekvenser  ska  vara

beräknade  och  beaktade  före  beslut.  En  grundläggande  princip  är  vidare  att

en  investering  innan  genomförande  måste  godkännas  av  den  nämnd  eller

bolag  som  har  det  yttersta  ansvaret  för  den  framtida  driftskostnaden.

Fullmäktiges  beslut  ska  preciseras  ylterligare  genom  riktlinjer  för

investeringar  där  bland  annat  kraven  på  beslutsunderlag  för  investeringar

ska  tydliggöras.

Det  bör  även  understrykas  att  genom  beslutet  ilandstingsfu1lmäktige  om

Budget 2019  Så har fullmäktige  gjort  en ny bedömning  av investeringsnivån
kommande  io  år  och  därmed  upphör  tidigare  investeringsplan  i Budget

2018  att  gälla.  Det  är  av  största  vikt  att  investeringar  som  ska  genomföras

inom  Region  Stockholm  är de som  är  högst  prioriterade  och  nödvändiga  för

länsborna  samt  att  investeringarna  genomförs  effektivt,  till  så låg  utgift  och

driftskostnadskonsekvens  som  möjligt.  Samtidigt  som  det  måste  ske  en

hårdare  prioritering  av investeringar  måste  också  samtliga  underlag  vara

väl  genomarbetade  och  analyserade  och  dessutom  måste  prövas  om  det

finns  andra  aktörer  som  kan  genomföra  investeringar  istället  för  Region

Stockholm.  Det  är  bl.a.  därför  investeringsprocessen  och  uppföljning  av

investeringarna  har  utvecklats.  En  stor  investering  ska  i tidigt  skede  tas upp

i arbets-  och  personalutskottet  för  utredningsbeslut,  innan  nämndens  eller

bolagets  planering  kan  tas  till  inriktningsbeslut.  Regionstyrelse  och

fullmäktige  ska  vidare  i uppföljning  av de stora  investeringarna  kunna  följa

investeringsutgift  under  året  och  bedömd  totalutgi'ft  i jämförelse  med

genomförandebeslutet.  Processen  ska  -  som  regionledningskontoret

framhåller  i sitt  tjänsteutlåtande  -  fortsatt  utvecklas.

Efter  flera  år  av  goda  resultat  har  Region  Stocldiolms  operativa  kassaflöde

förbättrats,  vilket  även  noterats  av  Standard  & Poor's  -  som  fortsatt  ger

Region  Stockholm  kreditbetyget  AA+.  Det  är ett  kvitto  på  ordning  och  reda  i

ekonomin.  Ett  förbättrat  operativt  kassaflödet  har  möjliggjort  för  Region

Stockholm  att  inte  behöva  lånefinansiera  investeringar  i den  omfattning

som  tidigare  planerats.  Det,  tillsammans  med  de låga  räntor  som  ett  gott

kreditbetyg  och  finansiering  genom  gröna  obligationer  bidrar  till,  medför

lägre  kapitalkostnader  än  budgeterat.  Samtidigt  måste  Region  Stockholm

planera  för  att  klara  även  ett  högre  ränteläge  på  marknaden.  Investerande

nämnder  och  bolag  har  ett  stort  ansvar  för  Region  Stockholms  långsiktiga

ekonomi  och  behöver  prioritera  så att  endast  nödvändiga  investeringar

genomförs  och  att  dessa  dessutom  genomförs  så effektivt  som  möjligt  och

med  en rimlig  standard.

Vidare  vill  regionstyrelsen  påpeka  att  samtliga  objekt  iinvesteringsplanen

inte  beslutats  för  genomförande.  I flertalet  fall  finns  beslut  om  utredning

pVf
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eller  inriktning,  men  inte  genomförande.  Det  isin  tur  innebär  att  slutligt

stäIllningstagande  till  investeringsbeslut  tas  först  isamband  med

genomförandebeslut.  Därmed  kan  regionfullmäktige  göra  andra

bedömningar  och  prioriteringar  när  samtliga  underlag  för  beslut  finns

framtagna.  Regionstyrelsen  tillägger  vidare  att  det  inte  är  korrekt  att

betrakta  utredning  av  ombyggnad  av  betydligt  större  omfattning  än den

som  är  planerad  i budget  som  en känd,  tillkommande  investering.  Det  är  ett

alternativt  scenario,  som  måste  bedömas  och  prioriteras  mot  övriga

investeringsbehov  och  ekonomiska  ramar  över  tid.

Slutligen  vill  regionstyrelsen  poängtera  att  investeringsplaneringen  redan  i

dag  har  ett  tioårigt  perspektiv.

Investeringar  imarknadsfastigheter  måste  också  ifrågasättas.  De  fastigheter

som  Region  Stockholm  inte  måste  äga  bör  säljas  i enlighet  med  beslut  i

fullmäktige.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Regionrevisorernas projektrapport  nr 13/2018 -  God ekonomisk
hushållning  -  Styrning  och  kontroll  av  ökande  investeringsvolymer

Irene  Svenonius
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Ärende  8

Yttrande  över  Landstingsrevisorernas  projektrapport  13/2018  -
God  ekonomisk  hushållning

Stockholmregionen  växer  och  både  sjukvård  och  kollelctivtrafik  behöver

byggas  ut  i en takt  som  hänger  med  befolkningsökningen.  Omfattande

investeringar  och  reinvesteringar  görs  de kommande  åren,  inte  minst  på

akutsjukhusen  och  genom  utbyggnaden  av tunnelbanan.

Hur  Region  Stockholm  lyckas  hantera  investeringsverksarnheten  är

avgörande  för  vår  förmåga  att  leverera  god  vård  och  kollektivtrafik  till

medborgarna.  Nödvändiga  investeringar  behöver  komma  på plats  itid.

Regionen  måste  prioritera  rätt  satsningar.  Investeringskostnader  får  inte

tränga  ut  driftskostnader  och  gå ut  över  kvaliteten  ivåra  verksamheter.

Tyvårr  ser  vi  att  utvecklingen  ger  skäl  till  oro.  Regionens  investeringsvolym

har  successivt  ökat  de senaste  åren,  trots  fullmäktiges  uppdrag  om

motsatsen.

Därför  är det  mycket  allvarligt  att  revisionen  återigen  finner  brister  i

regionstyrelsens  kontroll  och  styrning.  Revisionen  konstaterar  bland  annat

att  regionstyrelsen  inte  efterfrågar  långsiktiga  analyser  från  nämnderna  av

vad  investeringarna  kan  komma  att  få för  effekter  på driftsekonomin.  Inte

heller  görs  tillräcklig  återrapportering  av pågående  projekt  och  iflera  fall

saknas  heltäckande  information  om  totalkostnader,  enligt  revisorerna.

Revisionen  gör  bedömningen  att  risken  har  ökat  för  att  det  uppstår

ekonomiska  underskott  på sikt.

I detta  sammanhang  finns  också  skäl  att  påminna  om  de liknande

synpunkter  revisionen  hade  i projektrapport  12  om  kostnader  i

kollektivtrafiken.  Revisorerna  konstaterar  förvisso  att  trafildörvaltningen

återkommande  gör  "en  mer  utvecklad  analys  av kostnadsutvecklingen  för

de närmaste  åren  bakåt  och  framåt".  Men  också  att  "denna  information

lämnas  informellt  till  finansroteln",  och  "inte  formellt  presenterats  för

nämnden  så att  den  tillgängliggjorts  till  samtliga  ledamöter  och  andra

intressenter".  Det  är allvarligt  kritik  och  en oacceptabel  ordning.

I sitt  svar  till  revisorerna  skriver  regionstyrelsens  förvaltning  att

budgetprocessen  för  2020  kommer  att  innehålla  kort-  och  långsiktiga

analyser  av investeringar.  Det  är ett  steg  irätt  riktning,  men  för  att  de

faktiskt  ska  kunna  leda  till  bättre  styrning  är det  viktigt  att  det  blir  en
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transparent  process,  som  inte  begränsas  till  att  "lämnas  informellt  till

finansroteln"  eller  på annat  sätt  undanhålls  en bredare  krets.  Vi  utgår  ifrån

att  samtliga  partier  kommer  att  få tillgång  till  dessa  underlag  för  att  kunna

göra  de prioriteringar  som  behövs  för  en demokratiskt  rimlig  process  i syfte

att  klara  en långsiktigt  god  ekonomisk  hushållning  för  Region  Stockholm.

Mot  bakgrund  av ovan  föreslår  vi  att  landstingsstyrelsen  beslutar:

Att uppdra  åt regiondirektören  att  se över  investeringsprocessen  i

enlighet  med  revisorernas  rekommendationer

Att uppdra  till  nämnderna  att  återkomma  med  förslag  om

förbättrad  kontroll  och  transparens  i planering  och

genomförande  av investeringar  i syfte  att  förstärka  långsiktigt

hållbar  ekonomisk  hushållning.



Jjl!! Region  Stockholm 1 (2)

SÄRSKILT  UTT  ALANDE

2019-05-21 LS 2019-0333

'/!»,5,tter0eåw/;:rmv
Regionstyrelsen

8

Yttrande  över  regionrevisorernas  projektrapport  nr

13/2018  -  God  ekonomisk  hushållning  -  Styrning  och
kontroll  av  ökade  investeringsvolymer

Sverigedemokraterna  välkomnar  revisorsrapportern  som  utvärderar  Region

Stockholms  nuläge-  och  framtidssituation  sett  till  investeringar  och  den

ekonomiska  hushållningen.

Region  Stockholm  är  en  växande  region  med  hög  landstingskatt  och  god

medelinkomst  hos  befolkningen,  det  bör  därför  vara  naturligt  att  även  ha  en

god  kreditrating  för  att  kunna  låna  upp  till  ett  förmånligt  pris.

Vi  ser  dock  flera  orosmoln,  inte  minst  när  revisionen  själva  konstaterar  att

det "sammantaget  finns  risk att landstings-/regionstyrelsens  och berörda
nämnders  investeringsstyrning  inte  är  tillräcklig  (rustade)  för  att

säkerställa  en god  ekonomisk  hushållning  på  sikt."

Vi  anser  att  vissa  av revisorernas  iakttagelser  bör  uppmärksammas  särskilt.

Exempelvis  så har  den  nästintill  ensidiga  fokusen  på  strategiska

investeringar  medfört  till  att  ersättningsinvesteringar  har  fått  stå  tillbaka,

vilket  även  återkommande  har  påpekats  av  Locum.  Vi  instämmer  därför

med  revisionen  om  att  ersättningsinvesteringar  som  skjuts  på  frarntiden

riskerar  att  generera  tillkommande  och  oförutsedda  investeringsutgifter

vars  storlek  i dagsläget  varken  är  fullt  ut  kända  eller  budgeterade.

Därutöver  riskerar  vi  att  få  stora  omkostnader  men  även  indirekta

relaterade  utgi'fter  när  vårdproduktionen  tvingas  omlokalisera  - som  ett

resultat  av alldeles  för  sena  ersättningsinvesteringar.

Det  är  även  beklagligt  att  den  tidigare  fastighets-  och

investeringsberedningen  (FIB)  under  landstingsstyrelsen,  vid  ett  flertal

tillfällen,  sedan 2015,  fått  information  om att den nya
behandlingsbyggnaden  vid  Danderyds  sjukhus  befarades  gå med  kraföga

underskott.  Men  trots  den  vetskapen,  valde  landstingsstyrelsen  att  inte  föra

vidare  informationen  till  landstingsfullmäktige  förrän  i maj :oi7,  dvs. två
år efter  att  överdraget  blev  känt.  Vilket  enligt  revisionens  bedömning  har

medfört  till  att  landstingsstyrelsen  inte  fullföljt  sin  uppsiktsplikt  gällande

den  granskade  vårdinvesteringen

Vi  noterar  att  det  även  pågår  andra  stora  infrastrukturprojekt  bl.a.  i

tunnelbanans  nuvarande  Röda  linje  och  i anslutning  till  ombyggnaden  av

Slussen  där  revisionen  bedömer  att  det  finns  stora  risker  för  ökade

investeringsutgifter.  Samtidigt  har  revisionen  tidigare  även  riktat  kritik  mot

trafiknämndens  styrning  av större  investeringsprogram,  där  en  fortsatt  risk

för  bristande  styrning  och  kontroll  förekommer.
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Slutligen  instämmer  vi  i och  hoppas  att  revisionens,  sedan  många  år

tillbaka,  gamla  förslag  om  att  investeringsredovisningen  till  fullmäktige  bör

utvecklas  så att  fleråriga  pågående  och  avslutade  investeringar  kan

stämmas av mot beräknade/beslutade  totalutgifter  kommer att
genomföras.
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Yttrande  över  Landstingsrevisorernas  projektrapport  13/2018  - God

ekonomisk  hushållning

Revisionen  har  granskat  om  stynningen  och  kontrollen  av regionens  tillkornmande

investeringsutgifter  ger förutsättningar  för  god  ekonomisk  hushållning  på  längre  sikt.

a Regionstyrelsen  bör  identifiera  behov  av tillkommande  investeringar  inom  både  vård-  och

trafikområdet  för  att ge en heltäckande  bild  av investeringsutgifterna  i förhållande  till

beräknat  ekonomiskt  utrymme

a Regionstyrelsen  bör  säkerställa  att prioriteringar  av ersättningsinvesteringar  och

underhållsåtgärder  görs  inom  ramen  för  regionens  möjliga  investeringsutryrnme.  Detta  för  att

behålla  värdet  och  funktionaliteten  i både  trafikens  och  vårdens  fastigheter  och  anläggningar

a Regionstyrelsen  bör  skapa  en hanteringsordning  för  hur  regionen  ska hantera  risken  att

Stockho1msöverenskommelsens  beslutade  investeringsutgifter  kan  komrna  att överskridas

Som  framgår  i regionledningskontorets  svar  så kornmer  kort-  och  långsiktiga  analyser  av ny-

och ersättningsinvesteringar  göras  i budgetprocessen  för  2020.  Beskrivningen  ska visa  på hur

en balans  kan  uppnås  för  att säkerställa  Region  Stockholms  befintliga  tillgångar  och  behov  i

en långsiktigt  hållbar  ekonomi.  I budgetprocessen  2020  finns  också  specifikt  uttryckt  att

ersättningsinvesteringar  ska  planeras  över  hela  perioden  2020-2029,  för  att säkerställa  Region

Stockholms  tillgångsvärde  och  erhålla  en hållbar  investeringsp1anering.  Från  och  med

delårsrapport  2018  redovisas  enskilda  specificerade  investeringsobjekt  utifrån  innevarande  års

utfall  jämfört  med  budget  och  total  prognos  i jämförelse  med  total  budget.  Det  är bra  men

hade  behövt  vara  på plats  tidigare  eftersom  investeringarna  är stora  och  får  stora  konsekvenser

för  regionens  budget  och  ekonomiska  utrymme.

Revisionen  har  sedan  många  år fram:fört  att investeringsredovisningen  bör  utvecklas  så att det

prognostiserade  totala  utfallet  för  respektive  investeringsobjekt  kan  stämmas  av mot  av

fullmäktige  beslutad  total  utgift.  Detta  skulle  ge fullmäktige  en bild  av vilket  kvarvarande

investeringsutrymme  som  faktiskt  finns  för  beslut  om  tillkoinmande  investeringsutgifter.  I

dagsläget bedömer revisionen att det i landstings-/regionstyrelsens uppfö5ning och
återrapportering  i flera  pågående  investeringsärenden  saknas  en sådan  heltäckande

information  till  fullmäktige

Revisionens  granskning  av investeringar  under  2018  visar  att fullmäktige  utöver  redan

beslutade  utökningar  av investeringsvo1ymerna  komrner  att behöva  ta ställning  till  ett antal

tillkomrnande  investeringar  på flera  miljarder  kronor  inom  kollektivtrafiken.  I anslutning  till

utbyggnaden  av den  nya  turu'ielbanan,  finns  exempelvis  kända  men  inte  budgeterade

tillkornmande  investeringsutgifter  på drygt  2,5 miljarder  kronor.  Därutöver  tillkomrner

('[Y»U'
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utgifter  för  utbyte  av turu'ielbanans  signalsystem  för  befintliga  linjer,  som  beräknas  kosta  flera

miljarder  kronor.

Av  fullmäktiges  budget  för  2018  framkornrner  att en ekonomi  i balans  är en förutsättning  för

att kunna  genomföra  de investeringar  som  krävs  när  befolkningen  i länet  växer.  Sedan  flera  år

finns  det  skrivningar  i fullmäktiges  budget  om att dels  hålla  tillbaka  investeringsvolymerna,

dels  att kostnadsökningstakten  generellt  behöver  minska.  Trots  detta  har  revisionen  kunnat

konstatera  att de beslutade  investeringsvo1ymerna  sriarare  har  ökat  än minskat  år från  år, även

om  de faktiskt  genomförda  investeringarna  inte  ökat  i samma  takt  som  de beslutade.

Revisionen  har  itidigare  granskningar  konstaterat  att varken  budget  eller  tidplan  hållits  i flera

av de stora  investeringsprojekten,  vilket  medfört  tillkornmande  investeringsutgifter  i många

av investeringsprojekten.

Det  finns  flera  förklaringar  till  att de budgeterade  investeringsvo1ymerna  ökar  från  år till  år.

En  förklaring  är att  tidigare  beslutade  investeringar  har  försenats  och/eller  medvetet  förskjutits

iviss  utsträcla'iing.  Den  faktiska  upparbetningsgraden  för  landstingets  beslutade  investeringar

landade  för  2015  och  2016  relativt  nära  budgeterade  volymer,  på 94 procent  resp.  91 procent.

Därefter har upparbetnings@aden varit lägre, 79 procent för 2017 och enligt den preliminära
årsrapporten  för  2018  är upparbetningsgraden  72 procent.  Andra  förklaringar  är att det  har

beslutats  om  helt  nya  investeringar  och  att index  för  bygg-  och  anläggningskostnader  ökat

kraftigt  vilket  kommer  att slå igenom  i investeringsutgifterna  de kommande  åren

I de senaste  årens  budgetar  frarnkommer  att landstinget  behöver  begränsa  den  underliggande

kostnadsökningstakten  för  att klara  av de framtida  investeringsrelaterade  kostnaderna.  Om

landstinget  inte  lyckas  med  detta  riskerar  landstingets  resultat,  enligt  de senaste  årens

budgetdokument,  att utvecklas  kraftigt  negativt.  Landstinget  har  uppvisat  positiva  resultat  de

senaste  åren,  men  det  har  inte  berott  på aktiva  åtgärder,  som  en stram  kostnadskontroll,  utan

snarare  på ökade  skatteintäkter  och  en låg  ränta.  Som  exempel  på kostnadsdrivande  beslut  kan

nämnas  den föa  etableringsrätten  för  vårdcentraler  och  valet  att genomföra  Nya  karolinska

Solna  med  en OPS-finansiering  och  ett fast  driftavtal.
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Yttrande  över  betänkandet  Framtidsval  -

karriärvägledning  för  individ  och  samhälle  (SOU

2019:4)
RS :oig-o378

Ärendebeskrivning

Region  Stockholm  har  beretts  möjlighet  att  lämna  yttrande  över

Utbildningsdepartementets  betänkande  Framtidsval  -  karriärvägledning

för individ  och samhälle (SOU :oig:4).

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Sammanfattning  av betänkande (SOU 2019:4)

Tillväxt-  och regionplanenämndens  yttrande  den s april 2019

Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande den 3 april 2019

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag i skrivelse : maj 2019  (bilaga).
Gabriel  Kroon  (SD)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till  tilläggsbeslut  (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden  frågar  först  på  bifall  till  regionrådsberednings  förslag  och

finner  att  regionstyrelsen  beslutat  i enlighet  med  detta.

Ordföranden  frågar  därefter  på  bifall  eller  avslag  till  Gabriel  Kroons  (SD)

förslag  till  tilläggsbeslut  och  finner  att  regionstyrelsen  beslutar  att  avslå

yrkandet.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  utgör  Region  Stockholms  yttrande

till  utbildningsdepartementet  avseende  betänkande  Framtidsval  -

karriärledning  för individ  och samhälle SOU 2019:4.

Reservation

Gabriel  Kroon  (SD)  anmäler  reservation  från  SD-ledamöterna  till  förmån

för  eget  tilläggsyrkande.

Expedieras  till

Akt

Utbildningsdepartementet

OFdförande SJuster Exp. datum Sign.
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Regionstyrelsen

Yttrande  över  befönkandet  Framtidsval  -
karriärvägledning  för  individ  och  samhälle  (SOU

2019:4)

Föredragande  regionråd:  Irene  Svenonius

Ärendebeskrivning

Region  Stockholm  har  beretts  möjlighet  att  lämna  yltrande  över

Utbildningsdepartementets  betänkande  Framtidsval  - karriärvägledning

för individ  och sarnhälle (SOU 2019:4).

Förslag  till  beslut

Regionrådsberedningen  föreslår  att  regionstyrelsen  beslutar  följande.

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  utgör  Region  Stockholms  yltrande

tin utbildningsdepartementet  avseende  betänkande  Framtidsval  -

karriärledning  för individ  och samhälle SOU 2019:4.

Ilcgionråabl»ei'eJiiiiigiiie  iuotivcring

Region  Stockholm  har  beretts  möjlighet  att  yttra  sig  över  betänkandet

Framtidsval  -  karriärväg7edning  för  individ  och samhäl7e (SOU 2019:4).
Region  Stockholm  ställer  sig  i allt  väsentligt  positiv  till  förslagen  i

betänkandet,  vilka  på  sikt  kan  förbättra  matchningen  mellan  grund-  och

gymnasieskolan  samt  arbetsmarknaden.  Detta  skulle  i sin  tur  inverka

gynnsamt  på  Region  Stockholms  möjligheter  att  säkra

kompetensförsörjningen  inom  till  exempel  hälso-  och  sjukvården.

Därutöver  kan  förslagen,  enligt  Regionledningskontoret  (RLK),  minska

betydelsen  av kön,  social  bakgrund  eller  funktionsvariation  vid  utbildnings-

och  yrkesval.  Förslagen  är även  i linje  med  den  regionala  utvecklingsplanen

för Stockholms län - RUFS 2050  (LS 2018-1120),  vilken  tar ett
helhetsgrepp  för  arbetsmarknaden  i hela  regionen.

Slutligen  vill  Region  Stoclföolm  ånyo  påpeka  betydelsen  av  tidig

karriärvägledning  för  att  eleverna  i grund-  och  gymnasieskolan  ska  kunna
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göra  välavvägda  utbildnings-  och  yrkesval  inför  framtiden,  inte  minst

utifrån  arbetsmarla'iadens  behov  av  kompetenser.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Sammanfattning  av betänkande (SOU 2019:4)

Tillväxt-  och regionplanenämndens  yttrande  den 1 april 2019

Stockholms läns sjukvårdsområdes  yttrande  den 3 april  2019

Irene  Svenonius

gV',,==l,r
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Ärendenummer  9

Yttrande  över  hptänkanr1pt  Framtidsval  -
karriärvägledning  för  individ  och  samhälle

Region  Stockholm  har  beretts  möjlighet  att  lämna  yttrande  över
Utbildningsdepartementets  betänkande  Framtidsval  -  karriärvägledning

för individ  och sarnhälle (SOU 2019:4).

I Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  kan  man  konstatera  att  Region
Stockholm  ställer  sig  iallt  väsentligt  positiv  till  förslagen  i betänkandet,  så
att  dessa  på  sikt  kan  förbättra  matchningen  mellan  grund-  och
gymnasieskolan  samt  arbetsmarknaden.  Detta  skulle  i sin  tur  inverka
gynnsamt  på  Region  Stockholms  möjligheter  att  kunna  säkra  eller
underlätta  kompetensförsörjningen  inom  till  exempel  hälso-  och
sjukvården.

Sverigedemokraterna  anser,  precis  som  i remissvaret,  att  behovet  av  en
ökad  matchning  och  ett  tydligt  nyttjande  av  individens  kompetens  är  en
stor  framtidsfråga  för  Region  Stockholm.

Att  lyfta  fram  olika  karriärer  inom  hälso-  och  sjukvården  i denna
matchningsprocess  är  något  som  kan  gynna  rekrytering  till  vårdyrkena.
Samtidigt  vill  Sverigedemokraterna  lyfta  fram  att  dagens  vårdyrken  är
avancerade  till  sin  natur,  där  både  personliga  egenskaper  och  en passande
kompetens  behövs  för  att  kunna  göra  ett  bra  arbete.

I detta  finns  naturligtvis  behovet  av att  kunna  kommunicera  med  såväl
kollegor,  patienter  som  andra  vårdtagare  på  bra  svenska.  Detta  är  ett
problem  idag,  och  svårigheterna  att  rekrytera  innebär  alltför  ofta  att  detta
viktiga  krav  åsidosätts.  Många  äldre,  med  nedsatt  hörsel  eller  andra
kognitiva  brister  upplever  idag  svårigheter  att  förstå  den  personal  som  de
möter  vid  vårdkontakten.

Att  säkerställa  adekvata  språkkunskaper  vid  rekrytering  till  vård-  och
omsorgsyrken  är  därför  något  som  vi  anser  är  mycket  angeläget.

Vi  föreslår  istället  ett  förslag  till  tilläggsbeslut  enligt  följande:

att  Region  Stockholms  yltrande  till  Utbildningsdepartementet

kompletteras  med  ett  tydligt  språkkrav  för  matchning  mot  yrken
inom  hälso-  och  sjukvården.

nVAl,=U
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Motion  2018:32  av Tove  Sander  (S) om  behovet  av
samlad  information  till  föräldrar  till  barn  som

diagnostiseras  med  neuropsykiatriska

funktionshinder

LS 2018-1192

Ärendebeskrivning

Tove  Sander  (S)  har  till  regionfullmäktige  lämnat  en motion  ivilken

fullmäktige  föreslås  uppdra  åt hälso-  och  sjukvårdsnämnden  att  ta  fram

samlad  information  om  var  föräldrar  till  barn  som  diagnostiserats  med  ett

neuropsykiatriskt  funktionshinder  kan  vända  sig  för  vård  och  stöd.

Motionärerna  föreslår  även  att  det  ska  utredas  om  det  finns  fler

patientgrupper  med  samma  behov  av samlad  information.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Motion  :oz8:32
Hälso- och sjukvårdsnämndens  protokollsutdrag  den ig februari  2019

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens  tjänsteutlåtande  den s februari  2019

Stockholms läns sjukvårdsområdes protokollsutdrag  den 3i  januari  2019

Stockholms  läns  sjukvårdsområdes  yttrande  den  12  december  :oi8

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag  till  skrivelse  8 maj  :oig  (bilaga).

Erika  Ullberg  (S)  och  Anna  Sehlin  (V)  yrkar  bifall  till  motionen.

Propositionsordning

Ordföranden  frågar  på  vart  och  ett  av  framställda  yrkanden  och  finner  att

regionstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  regionrådsberedningens  förslag.

Beslut

Regionstyrelsen  föreslår  regionfullmäktige

att  besluta  följande.

Motion  2018:32 av Tove Sander (S) anses besvarad med
hänvisning  till  regionrådsberedningens  motivering.

Reservationer

Erika  Ullberg  (S)  och  Anna  Sehlin  (V)  anmäler  reservation  från  S-

ledamöterna  respektive  V-ledamöterna  till  förmån  för  eget  yrkande  om

bifall  till  motionen.

Exp. datum Sign.
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Regionstyrelsen

Motion  2018:32  av Tove  Sander  (S) om  behovet  av
samlad  information  till  föräldrar  till  barn  som

diagnostiseras  med  neuropsykiatriska

funktionshinder

Föredragande  regionråd:  Anna  Starbrink

Ärendebeskrivning

Tove  Sander  (S) har  till  regionfullmäktige  lämnat  en motion  ivilken

fullmäktige  föreslås  uppdra  åt hälso-  och  sjukvårdsnämnden  att  ta fram

samlad  information  om  var  föräldrar  till  barn  som  diagnostiserats  med  ett

neuropsykiatriskt  funktionshinder  kan  vända  sig  för  vård  och  stöd.

Motionärerna  föreslår  även  att  det  ska  utredas  om  det  finns  fler

patientgrupper  med  samma  behov  av samlad  information.

Förslag  till  beslut

Regionrådsberedningen  föreslår  regionstyrelsen  föreslå  regionfullmäktige

att  besluta  följande.

Motion  2018:32 av Tove Sander (S) anses besvarad med
hänvisning  till  regionrådsberedningens  motivering.

RcgiouiraJsl»eretliiingens  motivering

Alla  barn  med  neuropsykiatriska  funktionshinder  och  deras  föräldrar  ska

känna  sig  trygga  med  att  man  får  en trygg  vård,  bra  information  och  stöd.

För  många  patientgrupper  inom  den  somatiska  och  psykiatriska

barnsjukvården  är vårdkedjan  samlad  och  överskådlig  inom  antingen

barnmedicin  eller  barnpsykiatri.  Däremot  har  det  tidigare  konstaterats  att

vårdkedjan  för  ADHD  är uppdelad  mellan  flera  olika  vårdgivare  och  därför

pågår  det  nu  en kartläggning  av denna  vårdkedja.

(rv$
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Hälso-  och  sjukvårdsförvaltningen  har  tidigare  uppdragit  till  Center  of

Neurodevelopmental  Disorders  (KIND)  och  Centrum  för  epidemiologi  och

samhällsmedicin  (CES)  att  kartlägga  vårdkedjan  för  barn  med  ADHD

och/eller  autismspektrumdiagnos.

Kartläggningen  har påbörjats och kommer  bli klar under hösten 2019.  Just
nu  pågår  ett  arbete  med  att  ta fram  registerdata.  Under  början  av  året  går

enkäter  ut  till  behandlare  och  chefer.  Därefter  genomförs  fördjupande

intervjuer  att  under  våren.  Slutligen  ska  kartläggningen  mynna  ut  iförslag

på hur  vårdkedjan  för  ADHD  kan  förbättras  och  bli  mer  sammanhållen.

Det  är viktigt  att  regionen  även  framöver  säkerställer  att  alla  barn  med

neuropsykiatriska  funktionshinder  och  deras  föräldrar  får  en trygg  vård,

bra  information  och  stöd.  Regionrådsberedningen  delar  dock  hälso-  och

sjukvårdsförvaltningens  bedömning  att  resultaten  från  den  utredning  som

just  nu  görs  bör  inväntas  innan  några  ytterligare  uppdrag  kring  målgruppen

lämnas.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Motion  2018:32

Hälso- och sjukvårdsnämndens  protokollsutdrag  den ig februari  2019

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens  tjänsteutlåtande  den z februari  2019

Stockholms läns sjukvårdsområdes  protokollsutdrag  den 3i  januari  2019
Stockholms  läns  sjukvårdsområdes  yttrande  den  12  december  :oi8

Irene  Svenonius Anna  Starbrink
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Skrivelse  av  Erika  Ullberg  m.fl.  (S)  om  skanr1a1pn  med

öppen  patientdata  hos  1177  Vårdguiden
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Ärendebeskrivning

Ärendet  omfattar  förslag  till  svar  på  skrivelse  från  Erika  Ullberg  (S)  m.fl.

om skandalen  med öppna  patientdata  hos ii77Vårdguiden.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Skrivelse  av  Erika  Ullberg  (S)

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag  i skrivelse  :  maj  :oig  (bilaga).

Erika  Ullberg  (S)  och  Caföarina  Wahlgren  (V)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till

beslut  (bilaga).

Propositionsordning

Ordföranden  frågar  på  vart  och  ett  av  framställda  yrkanden  och  finner  att

regionstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  regionrådsberedningens  förslag.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  fö5ande.
Skrivelse  av  Erika  Ullberg  (S) m.fl.  anses  besvarad  med  hänvisning  till

regionrådsberedningens  motivering.

Reservationer

Erika  Ullberg  (S)  och  Caföarina  Wahlgren  (V)  anmäler  reservation  från  S-

ledamöterna  respektive  V-ledamöterna  till  förmån  för  eget  förslag  till

beslut.

Expedieras  till

Akt

Strategisk  IT

lästerare Exp. datum Sign.
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Regionstyrelsen

Skrivelse  av  Erika  Ullberg  m.fl.  (S)  om  skanr1q'!'n  med

öppna  patientdata  hos  1177  Vårdguiden

Föredragande  regionråd:  Anna  Starbrink

Ärendebeskrivning

Ärendet  omfattar  förslag  till  svar  på  skrivelse  från  Erika  Ullberg  (S) m.fl.

om skandalen  med öppna patientdata  hos ii77Vårdguiden.

Förslag  till  beslut

Regionrådsberedningen  föreslår  att  regionstyrelsen  beslutar  följande.

Skrivelse  av  Erika  Ullberg  (S)  m.fl.  anses  besvarad  med  hänvisning  till

regionrådsberedningens  motivering.

Regionrådsberedningens  motivering

1177  Vårdguiden  erbjuder  sjukvårdsrådgivning  dygnet  runt  i hela Sverige.
Inom  Region Stockholm  hanterar  tjänsten  cirka i,3  miljoner  samtal om året
genom  den  upphandlade  vårdgivaren  MedHelp.  Tjänsten  är en mycket

viktig  del  av  hälso-  och  sjukvården  och  underlättar  dagligen  för  patienter

att  hitta  rätt  i vården.  Tjänsten  avlastar  också  akutvården.  Tidigare

undersökningar  har  visat  att  28  procent  av  de tillfrågade  skulle  ha  vänt  sig

till  akutmottagningen  om de inte ringt  1177.

I februari  uppmärksammade  tidningen  Computer  Sweden  att  inspelningar

av vissa samtal  i sz77  Vårdguidens  sjukvårdsrådgivning  på telefon  varit
tillgängliga  över  internet  för  obehöriga.  När  detta  uppmärksammades

kopplades  den  aktuella  servern  omedelbart  bort  och  flertalet  granskningar

påbörjades  av  Region  Stockholm,  av  den  ansvariga  vårdgivaren  och  berörda

tillsynsmyndigheter.  En  omedelbar  konsekvens  av det  inträffade  blev  att

vårdgivaren  MedHelp  beslutade  avveckla  företaget  Voice  Integrate  som

underleverantör  av  växellösningar.  Samtliga  samtal  hanteras  nu  via

MedHelp.
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Region  Stoclföolm  har  haft  kännedom  om  och  godkänt  användningen  av

MedHelps  underleverantör  MediCall.  Regionen  har  också  haft  kännedom

om  att  den  tekniska  lösningen  levereras  av  MediCalls  underleverantör

Voice  Integrate.  MediCall  godkändes  av  nämnden  som  underleverantör

2013.  För att säkerställa  en bred genomlysning  av händelsen  har hälso- och
sjukvårdsnämnden  beslutat  göra  en oberoende  granskning  av  vårdgivarens

efterlevnad  av  avtalet,  om  kraven  i avtalet  är  ändamålsenliga  och  om

förvaltningens  avtalsuppföljning  behöver  stärkas.  Granskningen  ska

avgränsas  till  området  informationssäkerhet.

Den  största  risken  för  patientsäkerheten  har  bedömts  vara  om  förtroendet

för ii77Vårdguiden  skulle skadas, och om människor  därmed  skulle
minska  sitt  användande  av  tjänsten.  Därför  vidtogs  flertalet  åtgärder  i form

av  stöd-  och  informationsaktiviteter  för  att  säkerställa  förtroendet  för

tjänsten  i samband  med  händelsen.  Exempelvis  infördes  ett  särskilt

knappval  för  invånare  som  hade  frågor  om  händelsen  i

te1efonrådgivningstjänsten.  Enligt  mätningarna  som  görs  löpande  har

antalet  samtal  inte  påverkats  av  händelsen.  I en  genomförd  enkät  uppgav

merparten  av inringade  personer  att  de hade  fortsatt  förtroende  för

tjänsten.

Alla  vårdgivare  ska  enligt  lag  skydda  sin  information  mot  otillbörlig

åtkomst  samt  ha  ett  ledningssystem  för  kvalitet  och  patientsäkerhet.  Utöver

det  ska  vårdgivaren  ha  ett  ledningssystem  för  informationssäkerhet.

MedHelp  är  i det  här  fallet  ansvarig  vårdgivare  som  har  patientrelationen

och  därmed  enligt  lag  har  det  fulla  juridiska  ansvaret  för  de aktuella

patientuppgifterna  och  deras  hantering.

Hälso-  och  sjukvårdsnämnden  ansvarar  för  finansiering  och  styrning  av

hälso-  och  sjulcvården  genom  avtal  och  överenskommelser  med  utförare

samt  Region  Stockholms  nämnder  och  bolag.  I ansvaret  ingår  att

säkerställa  att  tätt  krav  ställs  isamband  med  upphandlingar  samt  att  avtal

följs  upp  och  att  vårdgivarna  följer  alla  krav  i avtalen.  Till  den  vård  som

hälso- och sjukvårdsnämnden  ansvarar  för  hör tjänsten  ii77Vårdguiden  på
telefon.

Vårdens  kunskapsstyrningsnämnd  utövar  ledning  av  kunskapsstyrnings-

organisationen  inom  regionens  hälso-  och  sjukvård  samt  tandvård.

Nämnden  ansvarar  för  kunskapsstödet  till  hälso-  och  sjukvården  och  leder

nivåstruktureringsarbetet.  Nämnden  sätter  strukturer  som  alla  vårdgivare,

inklusive  MedHelp,  verkar  inom  men  har  ingen  primär  roll  vad  gäller

förhållande  till  den  aktuella  händelsen  eller  avta1suppfö1jningen.



Fel!  Hittar  inte  referenskälla.

3 (4)

SKRIVELSE

2019-05-02 RS 2019-0312

Regionstyrelsen  leder  och  samordnar  regionens  nämnder  och  bolag  samt

deras  verksamheter.  Regionstyrelsen  följer  också  upp  att  fullmäktiges

beslut  förverkligas  samt  säkerställer  också  den  övergripande  strategiska

styrningen  och  utvecklingen  av Region  Stockholm  som  helhet.  I det  aktuella

fallet  innebär  det  att  regionstyrelsen  ansvarar  för  uppföljning  av hur  hälso-

och  sjukvårdsnämnden  arbetar  med  informationssäkerhet.  Vidare  ansvarar

regionstyrelsens innovations-  och utvecklingsutskott  för den del av ss77

Vårdguiden  som  berör  digitala  tjänster  och  infrastruktur,  hanteringen  av

patient-  och  hälsodata  samt  informationssäkerhet  kopplat  till  dessa.

Långt  innan  den  aktuella  händelsen  har  regionstyrelsen  anmodat  samtliga

nämnder  och  bolag  att  se över  och  intensifiera  arbetet  med  informations-

och  it-säkerhet.  Hälso-  och  sjukvårdsförvaltningen  har  under  året  bland

annat  antagit  en ny  handlingsplan  för  informationssäkerhet  isyfte  att

stärka  arbetet  under  2018-2020.  Regionstyrelsens  uppföljning  av nämnden

visar  överlag  på  en positiv  utveckling  av  nämndens  arbete  med

informationssäkerhet.  Oversynen av den aktuella händelsen kring 1177  som
nu  inletts  kommer  sannolikt  kunna  ge nämnden  ytterligare  råd  om  hur

organisationen  för  informationssäkerhet  kan  förstärkas.

Vidare  kommer  regionstyrelsen  även  fortsättningsvis  genomföra

regelbunden  uppföljning  och  uppsikt  av  hur  samtliga  nämnder  och  bolag

arbetar  med  sin  informationssäkerhet.  Dessutom  görs  en analys  av  den

aktuella  händelsen  av  regionstyrelsens  funktion  för  informationssäkerhet,  i

syfte  att  se om  det  finns  lärdomar  att  dra  utifrån  det  inträffade  som  ger  skäl

att  utveckla  regionens  ledningssystem  för  informationssäkerhet.

Vad  gäller  frågan  om  hur  händelsen  påverkar  de diskussioner  som  förs  med

Inera och andra regioner om z:i77  Vårdguiden  så har den berörda delen av
tjänsten  inte  någon  direkt  teknisk  koppling  till  Ineras  övriga  tjänster  inom

varumärket  ii77.  u77Vårdguiden  omfattar  en stor mängd nationella  och
regionala  tjänster,  och  Region  Stockholm  för  en  dialog  med  Inera  om  att

kontinuerligt  se över  och  stärka  informationssäkerheten  idessa.

Händelsen kring ii77  har ingen koppling  till  Framtidens
vårdinformationsmiljö  (FVM)  och  har  därför  inte  någon  direkt  inverkan  på

programmet.  FVM  har  redan  från  början  fokuserat  på  att  framtida

lösningen  ska  leda  till  en patientsäker  lösning  där  patientdata  hanteras  på

bästa  möjliga  sätt.  Om  utvärderingen  av  den  aktuella  händelsen  leder  till

förändringar  iregionens  ledningssystem  för  informationssäkerhet  eller

rekommendationer  som  rör  området  kommer  dessa  självklart

implementeras  i programmet  för  FVM.

(T)'=ö=)"
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Regionstyrelsen

Ärende  13

Skrivelse  av  Erika  Ullberg  m.fl.  (S)  om  skandalen  med  öppen

patientdatahos  ii77Vårdguiden

Socialdemokraterna  vill  tacka  för  svaret.  Samtidigt  vill  vi  konstatera  att

frågan  hanterats  otillfredsställande.  Sörmland,  Värmland  och  Stockholm  är

drabbade  och  har  alla  agerat  olika.  Skandalen  uppdagades  efter  ett

avslöjande  i nättidningen  Computer  Sweden  den  i8  februari.  Både

Värmland  och Sörmland  har  e'fter  detta  valt  att  återta  telefonrådgivningen  i

egenregi, detvill  säga att region/landsting  själva driververksarnheten.  Så
har även övriga i8 regioner/landsting  valt att ha det. Stockholm har
däremot  valt  motsatt  väg,  iregion  Stockholm  förlängs  nu  avtalet  med

Medhelp  utan  att  tillräcklig  analys  har  gjort.

Inga  åtgärder  har  tagits  för  att  förändra  det  nya  avtalet  som  träder  ikraft  till

hösten.  Dessutom  kan  vi  konstatera  att  den  externa  utredning  som  nu

påbörjas  sker  mycket  saktfärdigt  och  borde  ha  tillkommit  tidigare,  då

resultatet  av utredningen  kommer  att  komma  under  sommaren  finns  inte

heller  rimliga  förutsättningarna  att  göra  justeringar  iavtal  eller  välja  att

återta  i egen  regi  före  det  nya  avtalet  träder  ikraft.

De insatser  som  nu  hänvisas  till  fanns  redan  på plats  före  skandalen

uppdagades.  Det  moderatstyrda  Region  Stockholm  har  hittills  inte

presenterat  några  konkreta  nya  förslag  för  att  liknande  situationer  ej ska

inträffa  igen.

För  att  stärka  regelverk  eller  på något  annat  vis  säkerställa  att  detta  ej kan

hända  igen  hos  annan  aktör  som  hanterar  känsliga  uppgifter.

Med  bakgrund  iovanstående  föreslårvi  regionstyrelsen  besluta:

Att

Att

Att

Uppdra  åt hälso-  och  sjukvårdsnämnden  att  utreda

förutsättningarna  för att återta ii77-telefonrådgivningen  i
egen  regi.

återkomma  med  förslag  på  beslutsunderlag  för

regionstyrelsen  eller  hälso-  och  sjukvårdsnämnden  att  kunna

fatta beslut om återtagande av ii77-te1efonrådgivningen  i egen
regi.

ge regiondirektören  i uppdrag  att  säkerställa  att  förändringar  i

nytt  avtal  med  MedHelp  genomförs  för  att  dels  säkerställa

möjligheten  att  återta  verksamheten  iegen  regi  under  den

fastslagna  avtalsperioden.

V.v=F-
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Att

Att

ge regiondirektören  iuppdrag  att  säkerställa  möjlighet  till

avtalsförändringar  i xt77-telefontjänstavtalet  med MedHelp
efter det att den externa granskningen av u77-skanda1en  är
genomförd.

ge regiondirektören  i uppdrag  att  återkomma  med

beslutsunderlag  för  en genomlysning  av  alla  Region

Stockholms  avtal  där  känsliga  uppgifter  hanteras  isyfte  att

säkerställa  att  liknande  skandaler  ej sker  igen.

V=aJ"
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Motion  2018:12  av  Sven-Inge  Nylund  (S)  om  fördtjänst

till  Bålsta

LS 2018-0274

Ärendebeskrivning

Sven-Inge  Nylund  (S)  föreslår  i en motion,  2018:12,  att  färdtjänstresenärer

ges möjlighet  att  resa  till  Bålsta  på  samma  villkor  som  inom  Stoclföolms

län.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Motion  :oi8:12

Färdtjänstnämndens  protokollsutdrag  den i3  mars  2019

Trafikförvaltningens  tjänsteutlåtande  den 26 februari  2019

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag  i skrivelse  : maj 2019.

Beslut

Regionstyrelsen  föreslår  att  regionfullmälctige  beslutar  följande.

Motion  2018:12  av  Sven-Inge  Nylund  (S) anses  besvarad  med

hänvisning  till  vad  som  sägs  iregionrådsberedningens

motivering.

Expedieras  till

Akt

Regionfullmäktige

M  4L
N!J'  ((J"

OYdförande  Justerare Exp. datum Sign.
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Yttrande  över  Slutbetänkandet  Tydligare  ansvar  och

regler  för  läkemedel  (SOU  2018:89)

RS 2019-0259

Ärendebeskrivning

Region  Stockholm  har  i remiss  från  Socialdepartementet  beretts  möjlighet

att  lämna  ett  yttrande  över  slutbetänkandet  Tydligare  ansvar  och  regler  för

läkemedel  (SOU 2018:89).

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Sammanfattning  av Slutbetänkandet  Tydligare  ansvar  och  regler  för

läkemedel  (SOU 2018:89).

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds  protokollsutdrag  den 28 mars 2019

Hälso-  och sjukvårdsförvaltningens  tjänsteutlåtande  den i3  mars 2019

Karolinska  Universitetssjukhusets  yttrande  den  22 mars

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag  i skrivelse :  maj 2019.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  utgör  Region  Stockholms

yttrande  över  Slutbetänkandet  Tydligare  ansvar  och  regler  för

läkemedel  (SOU 2018:89).

Särskilt  uttalande

Anna  Sehlin  (V)  anmäler  särskilt  uttalande  från  V-ledamöterna  (bilaga).

Expedieras  till

Akt

Socialdepartementet

L  (J'Er':k Exp. datum Sign.



Jlll= Region  Stockholm
SÄRSKILT UTT  ALANDE

REGIONSSTYRELSEN 2019-04-21

Vänsterpartiet  e
Ärende  nr 15

RS 2019-0259

Yttrande  över  utredningen  Tydligare  ansvar  och  regler  för  läkemedel  SOU

2018:89

Vänsterpartiet  ställer  sig  inte  bakom  alla  delar  av förvaltningens  svar.  Vi  menar  att

förvaltningens  svar  på  utredningen  innehåller  en del  bra  aspekter  som  vi  ställer  oss  bakom

men  också  en del  osäkerheter  som  vi  inte  är eniga  med.  Vi  instärnmer  t.ex.  i förvaltningens

förslag  på avslag  av utredningens  förslag  på att  nuvarande  särskilda  bidrag  för

1äkemede1skostnaderna  överförs  till  det  generella  statsbidraget  utan  framtida  indexuppräkning

eller  möjlighet  till  omförhandling.  Vi  anser  att  förslagen  om  att  vissa  läkemedel  ska  kuru'ia

förskrivas  kostnadsfött  till  patienter  med  en allvarlig  psykisk  sjukdom  liksom  att

åldersgränsen  för  kostnadsföa  preventivmedel  höjs  till  25 år är positiva.

Vänsterpartiet  förstår  komplexiteten  med  dagens  system  där  regioner  är ansvariga  för

organiseringen  av  hälso-  sjukvården  där  läkemedelsanvändningen  är en central  del  men  där

staten  (som  inte  har  ansvar  för  hälso-  sjukvården)  har  en stor  del  av  finansieringsansvaret  för

1äkemede1skostnaderna.  Vår  utgångspunkt  är att  kostnader  för  läkemedel  inte  är något  som

ska  drabba  den  enskilda  patienten.  Det  finns  gott  om  exempel  från  andra  länder  där  en större

del  av 1äkemedelskostnaderna  vältras  över  på  den  enskilda  i en större  utsträckning  med

förödande  konsekvenser  som  följd,  t ex avseende  möjligheterna  till  att fullfölja  behandlingar

Det  är svårt  att  helt  känna  sig  trygg  med  att  detta  utredningsförslag  inte  kornmer  iru'iebära

ökade  kostnader  för  patienterna  eller  regionerna.  Förutom  förslaget  om  generella  bidrag  utan

indexuppräkning  iutredningen  står  bland  annat:

"I  utredningens översyn har flera  speciallösningar för  vissa läkemedel eller för  vissa
patientgrupper identifierats. I en del fall  finns goda skäl till  lösningarna, meniandra  fall
leder de till  ojämlika förutsättningar  för  olika patienter. Speciallösningarna leder ofta till
merarbete för  vården och apoteken. Vi föreslår  därför att läkemedel som innehåller insulin
samt vissa fijrbrukningsartiklar  inom läkemedel4örmånertxa inte längre ska vara helt
kostnadsfria. De ska hanteras som andra varor inom läkemedelsförmånerna."

Hälso-  sjukvårdsförva1tningens  svar  på  detta  är:

"Hälso-och sjukvårdsförvaltningen ser positivt  på förslaget  om att läkemedel som innehåller
insulin och vissa f'jrbrukningsartiklar  inom läkemedelsförmånerna inte längre ska vara helt
kostnadsfria. Vi ser dock att förändringen  kan innebära ekonomiska svårigheter fijr  vissa
patienter och någon form av stegvis reduidion av subventionen vore önskvärt."

Å ena  sidan  är det  en jämlikhetsfråga  att alla  patientgnipper  erhåller  likvärdiga  förmåner  och

ingen  gnipp  får  en särskild  gräddfil.  Att  för  patienter  med  typ  2-diabetes  hamna  under  det
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vanliga  högkostnadsskyddet  skulle  kanske  inte  innebära  jättestora  problem  då man  ofta  även

intar  annan  medicinering  också  vilket  gör  att man  snabbt  kommer  upp  i högkostnadsbeloppet.

Insulin  är inte  heller  alltid  behandlingen  vid  typ  2-diabetes.  Men  för  unga  patienter  med  typ  l-

diabetes  där  insulin  är den  viktigaste  behandlingen  under  hela  livet  behöver  en sådan  här

åtgärd  ordentligt  konsvekvensana1yseras.  Det  kan  bli  stora  belopp  för  19-åringar  som  precis

ska flytta  hemifrån.  Det  rirnmar  illa  med  utredningens  ambition  om  utökad  jämlikhet.  Men  om

insulinet  i framtiden  ska ingå  ihögkostnadsskyddet  så behöver  dessa  unga  personer  skyddas

från  kostnader.  Det  borde  därför  utredas  om  en höjning  av åldersgränsen  av föa  läkemedel

från  18 år till  t.ex.  23 år alt. Iängre.  Då  kan  den  konsekvensanalys  göras  som  vi  Mnvisar  till

ovan.

Även  om  utredningsförslaget  innehåller  en del  kompensationsstöd  vid  sidan  av de generella

bidragen  till  regionerna  är det oklart  ifall  dessa  kornmer  att vara  tillräckliga  för  att det  inte  ska

drabba  patienter  eller  regioner.  Läkemede1skostnaderna  är stora  och  en anledning  till  statlig

finansiering  av dem  är att  regionerna  själva  inte  har  ekonomiska  muskler  att kunna  möta

utvecklingen.  Vi  ställer  oss inte  heller  bakom  tankegången  iutredningen  om  att ett ökat

kostnadsansvar  för  regionerna  skulle  bidra  till  ökad  effektivisering  i att pressa  ner

1äkemedelskostnaderna.  Vi  vill  inte  få en situation  där  regionerna  inte  får  tillräckliga  resurser

att  hantera  läkemedelskostnader  och  där  man  väljer  att lösa  det genom  att göra  det  dyrare  för

patienterna  eller  genom  att skära  ner  i sjukvårdsverksamhet.

Förslaget  om att  bedömning  av nya  läkemedel  ska kunna  nomineras  av läkemedelsföretag

tycker  vi  inte  alls  är tillfredsställande.  När  läkemedelsbolag  globalt  fått  sådan  inverkan  har  det

snarare  skapat  ordentliga  fördröjningar  av tillgängligheten  av de viktigaste  läkemedlen.

Vi  ser också  en möjlighet  i att samordna  högkostnadsskydden  mer  om  regionerna  får  ett ökat

ansvar  för  1äkemede1skostnader.  Idag  erhåller  man  olika  fökort  för  sjukvård  och  för

läkemedel.  Vi  menar  att läkemedel  och  sjukvårdsbesök  borde  gå mer  hand  i hand  och  därmed

omfattas  av ett gemensamt  högkostnadsskydd  istället.

([Y4u-
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Yttrande  över  Europeiska  läkemedelsmyndighetens

riktlinjer  för  miljökonsekvensbedömningar

RS 2019-0169

Ärendebeskrivning

Den  Europeiska  läkemedelsmyndigheten,  EMA  (European  Medicines

Agency),  har  publicerat  ett  förslag  till  uppdaterad  riktlinje  för

miljöriskbedömning  av  läkemedel  för  humant  bruk.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Förslag  till  Region  Stockholms  yttrande  över  "Submission  of  comments  on

'Guideline  on  the  environmental  risk  assessment  of  medicinal  products  for

human  use' (EMEA/CHMP/SWP/4447/oo  Rev. i)."
Sammanfattning  Europeiska  läkemedelsmyndighetens  riktlinjer  för

Miljökonsekvensbedömningar.

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag  i skrivelse  8 maj 2019.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

Region  Stockholm  yttrar  sig  över  Europeiska  1äkemedelsmyndighetens

riktlinjer  för  miljökonsekvensbedömningar  enligt  förslag  till  yttrande  i

föreliggande  svarsformulär.

Expedieras  till

Akt

Den  Europeiska  läkemedelsmyndigheten,  EMA

oZ  2E' Exp. datum Sign.
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Sammanträdestider  och  sammanträdesdagar  för

regionfullmäktige  oclx  rcgionslyrelsen  år  2020

Ärendebeskrivning
Fastställande  av datum  för  sammanträden  med  regionfullmäktige

respektive  regionstyrelsen  år  2020.

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag i skrivelse i5  maj 2019  (bilaga).
Erika  Ullberg  (S)  och  Anna  Sehlin  (V)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till  beslut

(bilaga).

ri  uposiliunsordning

Ordföranden  frågar  på  vart  och  ett  av  framställda  yrkanden  och  finner  att

regionstyrelsen  beslutar  ienlighet  med  regionrådsberedningens  förslag.

Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige  beslutar fö5ande.

Föreslagna  dagar  för  sammanträden  med  regionfullmäktige  2020  fastställs.

Vår

1l  februari

24  mars

5 maj
g juni

Höst

i5  september
i3  oktober
i7-i8  november
8 december

Regionstyrelsen  beslutar  för  egen  del  följande.

Föreslagna  dagar  för  sammanträden  med  regionstyrelsen  2020  fastställs.

Vår

28  januari

i8  februari

10  mars

i4  april
ig  maj

+6  juni

Höst

25 augusti
22  september

:o  oktober

24 november
15 december

Exp.  datum Sign.
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Reservationer

Erika  Ullberg  (S)  och  Catharina  Wahlgren  (V)  anmäler  reservation  från  S-

ledamöterna  respektive  V-ledamöterna  till  förmån  för  eget  förslag  till

beslut.

Antpraknin33
Det  förs  till  protokollet  att  regionstyrelsen  ber  regionfullmäktiges

presidium  att  samtala  om  mötesformer  och  ta  initiativtill

gruppledarberedning  i frågan  om  fullmäktiges  arbetsformer.

Exprdicr.is  lill

Akt

Regionfullmäktige

ee  (5 Exp. datum Sign.
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Regionstyrelsen

Ärende  17

Sammanträdestider  och sammqntrör1pqdaB.,i  fur
regionfullmäktige  och  regionstyrelsen  år  2020

Redan  idag  är regionfullmäktiges  sammanträden  överbelastade,  och  många

ärenden  hinner  inte  behandlas  utan  måste  bordläggas.  Det  är inte  bra,

varken  demokratiskt  eller  kvalitativt.

Det  är bättre  att  lägga  in  ett  möte  "för  mycket"  och  ställa  in  det  om  det  inte

behövs,  än att  sent  itiden  tvingas  lägga  in  ett  extra  möte  för  att  det  blir

nödvändigt.

Med  bakgrund  iovanstående  föreslår  vi  regionstyrelsen  besluta:

Att regionfullmäktige  även  har  ett  sammanträde  den  21 april

2020

(pl
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Valärende

Ärendebeskrivning

Beslut  om  val,  avsägelser  och  fyllnadsval  avseende  ledamöters  och

ersättares  förtroendeuppdrag  i organ  under  regionstyrelsen.

Heltidsförtroendevald  (V)

Thomas Magnusson  6o % fr o m s maj t o m 3i  augusti 2019

Catarina  Wahlgren  4o % fr o m I maj t o m 3i  augusti  2019

Regionstyrelsens  pensionärsråd

Ersättare

(C)  Kent  Ivarsson

Samverkansråd  med  handikapporganisationerna

Ersättare

(C)  Ulla-Britt  Öhman

L  lSa'!\' Exp.  datum Sign.
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Övrigt

1.  Skrivelse  om  utvärdering  av  Region  Stockholms  nya  politiska

organisation

Vid  regionstyrelsens  sammanträde  överlämnas  en skrivelse  av Erika

Ullberg  (S)  om  utvärdering  av  Region  Stockholms  nya  politiska

organisation  för  beredning  (bilaga).

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  föreslår  att  regionstyrelsen  beslutar  att

överlämna  skrivelsen  till  regionledningskontoret  för  beredning.

Propositionsordning

Ordföranden  frågar  om  regionstyrelsen  bifaller  ordförandens  förslag  och

finner  att  så är  fallet.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

Skrivelsen  av Erika  Ullberg  (S) om  utvärdering  av  Region  Stockholms  nya

politiska  organisation  överlämnas  till  regionledningskontoret  för

beredning.

2.  Önskemål  om  föredragning  om  Karolinska

Universitetssjukhuset  med  anledning  av  underskott,  varsel  och

Regionstyrelsens  uppsiktsplild

Erika  Ullberg  (S)  framför  önskemål  om  föredragning  av Björn  Zoöga,

sjukhusdirektör  för  Karolinska  universitetssjukhuset.  Irene  Svenonius  (M)

svarar  att  en  sådan  kommer  att  äga  rum  på  nästkommande  Arbets-  och

personalutskott,  att  denna  information  borde  ha gått  ut  med  kallelsen  till

nämnda  sarnmanträde  och  beklagar  att så ej skett.

Expedieras  till

Akten

rande Exp. datum Sign.
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Skrivelse  om  utvärdering  av Region  Stockholtns  nya  politiska

organisation

På regionfullmäktige  den  20 november  2018  beslutades  om  Region

Stockholms  nya  politiska  organisation.  Flera  centrala  förändringar  trädde  i

kraft  den  s januari  iår  såsom  exempelvis  avskaffande  av ägarutskottet

under  Regionstyrelsen,  införandet  av Fastighets-  och  servicenämnden,

avskaffande  av de geografiska  sjukvårdsstyrelserna  mm.  Detta  samtidigt

som  exempelvis  en  beredningsstruktur  kvarstår  som  tidigare  inte  upplevts

optimal.  Dessvärre  infördes  den  nya  organisationen  också  utan  sedvanlig

diskussion  mellan  opposition  och  majoritet.  Det  finns  alltid  goda  skäl  att

vara  en lärande  organisation  och  att  redan  efter  det  första  året  med  den  nya

organisationen  utvärdera  den.  Utgångspunkten  i en sådan  översyn  bör  vara

att utvärdera  hur  den  nya  organisationen  främjar  effektivitet  och  transparens

iden  politiska  verksarnheten.

Av  årsredovisningen  för  2018  som  behandlades  på regionfullmäktige  imaj

2019  framgår  att kostnadsutveck1ingen  inom  Region  Stockholm  ger stor

anledning  att fokusera  på en effektivare  stynning  och  användning  av

regionens  resurser.  I sin årsrapport  som  behandlades  på sarnma

regionfullmäktige,  pekade  därtill  revisorerna  på konkreta  brister  i

ägarstyingen.  De  efterfrågade  bland  annat  starkare  styming  över

framtidens  hälso-  och  sjukvård  (FHS)  och  tydligare  ansvarsfördelning

mellan  Mlso-  och  sjukvårdsnäinnden  och  styrelsen  gällande  investeringar,

kompetensförsörjning  och  produktionsstynning.  Vi  delar  deras  problembild,

och  anser  att den  organisationsmodell  som  det  blågröna  styret  infört  bör

utvärderas  och  utvecklas  i syfte  att ge en tydligare  politisk

ansvarsfördelning  mellan  regionens  politiska  organ.

Till  bilden  hör  också  att efter  snart  fem  månader  med  den  nya

organisationen  råder  alltjämt  osäkerhet  i flera  organ  om  dess beslutsmandat,

uppdrag  och  kompetensoinråde.

1 (2)
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Med  anledning  av  ovanstående  vill  vi  att  det  e'fter  den  20 november  2019

påbörjas  en översyn  av Region  Stockholms  nuvarande  politiska

organisationsmode1l,  med  specifikt  fokus  på  effektivitet  och  transparens.

Erika  Ullberg
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Nästa  sammanträde

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsens  nästa sammanträde  äger rum tisdagen  den i8  juni  2019.

oee  (EL Exp.  datum Sign.
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Motion  2018:31  av Talla  Alkurdi  (S) om  att  kartlägga
vårdbehovet  ilänet

LS 2018-1191

Ärendebeskrivning

I motion  2018:31  föreslår  TallaAlkurdi  (S) att hälso- och
sjukvårdsnämnden  ges iuppdrag  att  kontinuerligt  ta  fram  beräkningar  över

behovsindex  i Stockholms  stadsdelar  samt  länets  övriga  kommuner  och

jämföra  detta  mot  vårdkonsumtionen.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Motion  :oi8:3i
Hälso-  och sjukvårdsnämndens  protokollsutdrag  den 19  februari  2019

Hälso-  och sjukvårdsförvaltningens  tjänsteutlåtande  den 1 februari  2019

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag  i skrivelse  i5  maj 2019  (bilaga).
Erika  Ullberg  (S)  och  Anna  Sehlin  (V)  yrkar  bifall  till  motionen.

Propositionsordning

Ordföranden  frågar  på  vart  och  ett  av framställda  yrkanden  och  finner  att

regionstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  regionrådsberedningens  förslag.

Beslut

Regionstyrelsen  föreslår  att  regionfullmäktige  beslutar  följande.

Motion  2018:31  av Talla Alkurdi  (S) om att kartlägga
vårdbehovet  i länet  avslås  med  hänvisning  till  regiondirektörens

tjänsteutlåtande.

Reservationer

Erika  Ullberg  (S)  och  Anna  Sehlin  (V)  anmäler  reservation  från  S-

ledamöterna  respektive  V-ledamöterna  till  förmån  för  eget  yrkande  om

bifall  till  motionen.

Expedieras  till

Akt

Regionfullmäktige

Exp. datum Sign.
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Regionstyrelsen

Motion  2018:31  av Talla  Akurdi  (S)  om  att  kartlägga
vårdbehoveti  länet

Föredragande  regionråd:  Anna  Starbrink

Ärendebeskrivning

I motion  2018:31  föreslår  Talla Akurdi  (S) att hälso- och sjukvårdsnämnden
ges i uppdrag  att  kontinuerligt  ta  fram  beräkningar  över  behovsindex  i

Stockholms  stadsdelar  samt  länets  övriga  kommuner  och  jämföra  detta  mot

vårdkonsumtionen.

Förslagtill  beslut

Regionrådsberedningen  föreslår  regionstyrelsen  föreslå  att

regionfullmäktige  beslutar  följande.

Motion  2018:31 av Talla Alkurdi  (S) om att kartlägga
vårdbehovet  i länet  avslås  med  hänvisning  till

regiondirektörens  tjänsteutlåtande.

Regionrådsberedningens  motivering

Motionären  önskar  ge hälso-  och  sjukvårdsnämnden  iuppdrag  att  ta  fram

beräkningar  över behovsindex  i Stockholms  läns stadsdelar/kommuner  och
jämföra  detta  mot  vårdkonsumtion.  Det  geografiska  behovsindex  som

tidigare  beräknades  i Stockholms  läns  landsting  fyller  inte  längre  någon

funktion  som  det  tidigare  fyllde,  när  landstinget  var  indelat  i geografiska

sjukvårdsområden  med  politiska  sjukvårdsstyrelser  som  ansvarade  för  all

den  sjukvård  som  befolkningen  i respektive  område  konsumerade.

Vårdvalet  ger  alla  invånare  i region  Stockholm  valfrihet  ivården  - att

oavsett  bostadsadress  söka  vård  var  hen  vill.  Det  medför  att  en kartläggning

av  behov  som  ligger  till  grund  för  planeringen  av  vården  inte  bör  baseras

enbart  på  invånarnas  bostadsort.  Analyser  av  vårdutfallet  visar  dessutom

att  patienter  ofta  söker  sjukvård  utanför  sitt  eget  närområde.

W,;z$
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Vård  ska  ges efter  behov  och  inte  efter  bostadsort.  Regionen  anpassar  dock
redan  den  ekonomiska  ersättningen  till  vårdgivare  utifrån  premisser  som
exempelvis  socioekonomiska  förutsättningar,  men  också  efter  vårdtyngd.
Detta  görs  bland  annat  genom  att  ersättningen  till  länets

husläkarmottagningar  är  viktad  utifrån  de listade  patienternas  Care  Need
Index  (CNI)  men  också  via  Adjusted  Clinical  Groups  (ACG),  som  då
kompenserar  för  vårdtyngd.

Primärvården  ska  finnas  nära  och  vara  tillgänglig  för  alla  länets  invånare.
Med  tillgänglighet  avses  förutom  den  geografiska  närheten  även
transportmöjligheter,  hur  enkelt  det  är  att  få en  tid  samt  vilken

tillgänglighet  som  erbjuds  i övrigt,  exempelvis  iform  av  digitala  kallelser
och  möjlighet  till  videobesök.

I koalitionens  budget för 2019  samt den politiska  plattform  för
mandatperioden  tydliggörs  primärvårdens  centrala  roll  i hälso-  och
sjukvårdssystemet,  detl:a  arbete  förs  bland  annat  genom  den
primärvårdstrategi  som  ska  beslutas  om  i hälso-  och  sjukvårdsnämnden

under  våren.  I primärvårdsstrategin  ska  det  bland  annat  analyseras  hur
tillgängligheten  till  vårdcentral,  BVC  eller  barn-  och  ungdomsmedicinsk

mottagning  ser  ut.  Nya  mottagningar  ska  tillkomma  genom  förenkling  för
mindre  vårdgivare  eller  filialverksamheter,  eller  genom  att  regionen  själv
etablerar  vårdverksamheter  på  platser  där  det  idag  saknas  nära  vård.  I
arbetet  för  nämnden  en nära  dialog  med  vårdens  aktörer  och  förslagen  tar
tillvara  patientens  perspektiv  och  behov  av  sammanhållning.

Vården  ska  vara  jämlik,  ha  god  tillgänglighet  samt  ha  en god  geografisk
spridning  över  hela  länet,  detta  ses också  över  i det  uppdrag  hälso-  och
sjukvårdsnämnden  gett  till  hälso-  och  sjukvårdsdirektören.

Det  är  viktigt  att  värna  om  patienters  valfrihet,  att  inte  behöva  begränsas  av
sin  bostadsort  vid  vårdbehov.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Motion  2018:31

Hälso- och sjukvårdsnämndens  protokollsutdrag  den ig februari  2019
Hälso- och sjukvårdsförva1tningens  tjänsteutlåtande  den z februari  2019

Irene  Svenonius Anna  Starbrink
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KI. 10:OO  - 10:23 jj  99, 104-105  och 114

Sammanträde  med  Regionstyrelsen

Datum för  ering av jj  gg, io4-io5  och 114:  2019-05-21

Irene  Svenonius  (M)

Hats Gjörwellsalen

Nän»arande  iedamöter

Irene  Svenonius  (M),  ordförande

Gustav  Hemming  (C),  i:e  vice  ordförande

Erika  Ullberg  (S),  z:e  vice  ordförande

Kristoffer  Tamsons  (M)

Pehr  Granfalk  (M)

Tobias  Näss6n  (M)  ersätter  Rickard  Wessman  (M)

Martina  Mossberg  (M)

Charlotte  Broberg  (M)

Ella Bohlin (KD), fifi 94-g6 och g8-u5

Samuel Klippfalk  (KD) ersätter Ella Bohlin (KD) fi 97

Tomas  Eriksson  (MP)

Michaela  Haga  (C)

Daniel  Forslund  (L)

Talla  Alkurdi  (S)

Jens  Sjöström  (S)

Robert  Johansson  (S)

Tove  Sander  (S) ersätterVictor  Harju  (S)

Catarina  Wahlgren  (V)

Anna  Selin  (V)

Gabriel  Kroon  (SD)

Mikael  Stigenberg  (SD)
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Närvarande  ersättare

Leif  Gripestam  (M)

Fredrik  Saweståhl  (M)

Samuel Klippfalk  (KD), gg g4-g6 och 98-115
Susanne  Nordling  (MP)

Malin  Fijen  Pacsay  (MP)

Tage  Gripenstam  (C)

Anna  Starbrink  (L)

Anna-Lena  Johansson  (L)

Hans  Andersson  (L)

Petra  Larsson  (S)

Lars  Bryntesson  (S)

Johan  Sjölander  (S)

Staffan  Norberg  (V)

Lisa Rasmussen ( o
Helen  Schoultz  (SD)

Britt-Mari  Canhasi  (SD)

Övriga  närvarande

Carina  Lundberg  Uudelepp,  regiondirektör

Anne  Rundquist,  chefsjurist

Katarina  Winell,  kommunikationsdirektör

Katarina  Wästlund,  sekreterare

Veronica  Sjöberg,  sekreterare

Tobias  Sjö,  politisk  sekreterare  (M)

Jesper  Svensson,  politisk  sekreterare  (L)

Sofia  Jöngren,  politisk  sekreterare  (C)

Michaela  Hollis,  politisk  sekreterare  (KD)

Veronica  Eriksson,  politisk  sekreterare  (MP)

Lydia  Wefer,  politisk  sekreterare  (S)

Jessica  Nilsson,  politisk  sekreterare  (V)

Sekreterare

v

rande Exp. datum Sign.
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Protokoll  för sammanträde den 2019-05-21  med regionstyrelsen har
justerats.

Bevis/Anslag

Datum  för  justeringen

Datum  för  anslags  uppsättande

Datum  för  anslags  nedtagande

Förvaringsplats  för  protokollet

Underskrift

Bevis  om  anslag

Underskrift

Justeringen  har  tillkännagivits

genom  anslag  på  regionens

anslagstavla.

2019-05-21

jj  gg, io4-io5  och ii4

2019-05-22

:oig-o6-i3

V  ni  Sjöberg

ronica  jöberg

rdförande Exp. datum Sign.
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Innehållsförteckning

!3 99
Yttrande  över  betänkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av kostnadsutjämningen
för kommuner  och landsting (SOU 2018:74)

io4 Yttrande  över landstingsrevisorernas  projektrapport  14/2018  -  Framtidens
hälso-  och  sjukvård  -  Genomförande  2018

+o5

Yttrande  över  promemorian  Förslag  om  dataskyddsbestämme1ser  som
komplettering  till  propositionen  Ny  ordning  för  att  främja  god  sed  och
hantera  oredlighet  i forskning

fi :u4
Mottagande  av testamentariskt  förordnande  samt  inrättande  av  två
avkastningsstiftelser  iMiklos  och  Katalin  Zsuppans  namn

rande Exp. datum Sign.
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Yttrande  över  befönkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av

kostnadsutjämningen  för  kommuner  och  landsting

(SO'U 2018:74)
RS 2019-0260

Ärendebeskrivning

Region  Stockholm  har  iremiss  från  Finansdepartementet  beretts  möjlighet
att  lämna  ett  yltrande  över  betänkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av

kostnadsutjämningen  för kommuner  och landsting (SOU 2018:74).

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Sammanfattning  av  betänkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av

kostnadsutjämningen  för kommuner  och landsting (SOU 2018:74).

Yrkanden

Ordföranden  Irene  Svenonius  (M)  yrkar  bifall  till  regionrådsberedningens

förslag i skrivelse 8 maj 2019  (bilaga).
Anna  Sehlin  (V)  yrkar  bifall  till  eget  förslag  till  beslut  (bilaga).

Propositionsordning

Ordförande  frågar  på  vart  och  ett  av  framställda  yrkanden  och  finner  att
regionstyrelsen  beslutar  i enlighet  med  regionrådsberedningens  förslag.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

z. Regionrådsberedningens  förslag  till  yttrande  över  betänkandet  Lite  mer
lika  -  översyn  av  kostnadsutjämningen  för  kommuner  och  landsting  (SOU

2018:74)  antas.
2. Region  Stockholm  föreslår  regeringen  att  staten  tar  över
kostnadsansvaret  för  kostnadsutjämningen.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Resemation

Anna  Sehlin  (V)  anmäler  reservation  från  V-ledamöterna  till  förmån  för
eget  förslag  till  beslut.

Expedieras  till

Akt

Finansdepartementet

Exp.  datum Sign.
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Regionstyrelsen

Yttrande  över  betänkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av
kostnadsutjämningen  för  kommuner  och  landsting

(SOU  2018:74)

Föredragande  regionråd:  Irene  Svenonius

Ärendebeskrivning

Region  Stockholm  har  iremiss  från  Finansdepartementet  beretts  möjlighet
att  lämna  ett  yttrande  över  betänkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av
kostnadsutjärnningen  för kommuner  och landsting  (SOU 2018:74).

Förslag  till  beslut

Regionrådsberedningen  föreslår att regionstyrelsen  beslutar fö5ande.

s. Regionrådsberedningens  förslag  till  yltrande  över  betänkandet  Lite  mer
lika  -  översyn  av kostnadsutjämningen  för  kommuner  och  landsting  (SOU
2018:74)  antas.

2. Region  Stockholm  föreslår  regeringen  att  staten  tar  över
kostnadsansvaret  för  kostnadsutjämningen.

3. Paragraferna justeras omedelbart.

Regionrådsberedningens  motivering

Regionstyrelsen  instämmer  iregiondirektörens  tjänsteutlåtanden,  men  vill
tillägga  följande:

Opåverkbara  regionala  skillnader  och  förutsättningar  runt  om  ilandet  ska
och  behöver  utjämnas.  Det  är både  angeläget  och  nödvändigt  att  alla  delar
av Sverige  ges möjlighet  att  lösa  välfärdsuppdraget  för  sina  invånare.  Det
finns  ingen  motsättning  mellan  stad  och  land.  Grundläggande  offentlig
service  ska  finnas  och  fungera  för  medborgarna,  oavsett  var  man  bor.
Utjämningssystemet  bygger  på idfö  att  varje  individ,  oavsett  var  man  bor
eller  befinner  sig, ska  ha  möjlighet  till  likartad  tillgång  till  offentligt
finansierad  välfärd.  Ansvaret  för  att  skapa  likvärdiga  förutsättningar  för
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samtliga  regioner  iSverige  borde  dock  fullt  ut  bäras  av staten.  Statens
budget  omfattar  över  s ooo  miljarder  kronor.  Att  fullt  ut  finansiera  den
mellanregionala  utjämningen  skulle  innebära  en ökad  statlig  finansiering
med ca 2-3  promille  av statens budget, eller 2-3  miljarder  kronor.  Oavsett
om  det  är en glesbygdsregion  eller  en region  med  stark  tillväxt  så brottas
samtliga  regioner  med  utmaningar  utifrån  sina  förutsättningar.  Den
mellanregionala  utjämningen  vinner  inte  ilegitimitet  när  stora,  och  allt
större,  belopp  uppfattas  omfördelas  med  förenklade  modeller  som  grund
ochivissa  fall  även  med  parametrar  med  låg  förklaringsgrad.

Vidare  bör  staten  betrakta  utjämningssystemet  isin  helhet.  Region
Stockholm  är idag  den  enda  region  som  är nettobetalare  till
utjämningssystemet  totalt.  Med  detta  förslag  förstärks  den  bilden  och
Region  Stockholm  förlorar  ytterligare  i,6  miljarder  kronor,  utöver  de 1,2
miljarder  kronor  som  regionen  2018  betalar  i inkomstutjämningen.  Dessa
pengar  behövs  för  att  finansiera  en utvidgad  kollektivtrafik  och  sjulcvård  för
den  kraftigt  ökande  befolkningen  i Stockholms  län.  Region  Stockholm  får
den  största  negativa  konsekvensen  av samtliga  regioner.  Möjligheten  att
genomföra  planerade  investeringar  i utbyggd  tunnelbana  är avgörande  för
att  klara  regionens  och  Sveriges  klimatmål.

Region Stockholm är den enda region som är nettogivare. År 2019  handlar
det  om  ganska  precis  en miljard  kronor.  Ovriga  regioner  får  nettotillskott
om totalt  33 miljarder.  Att  staten alltså är beredd att lämna ett stort bidrag
och  samtidigt  ändå  låta  en ensam  region  få röda  siffror  iomfördelningen
sticker  i ögonen.  Utan  utredningens  förslag  till  justeringar  kommer  Region
Stockholms  nettoinbetalningar  till  systemet  att  utvecklas  från  omkring  s
miljard  kronor  2019  till  knappt 3,2  miljarder  2026.  Detta kan knappast ha
varit  någons  avsikt  när  systemet  senast  kalibrerades  om,  vilket  talar  för  att
förändringar  behövs.

Utredningens  förslag förvärrar  dock utfallet  för Region Stockholm med 692
kronor  per  invånare  och  år. Tidigare  var  regionens  nettoutfall  (i  just
kostnadsutjämningsdelen  av systemet)  ett  bidrag  om  281 kronor  per
invånare.  Med  utredningens  förslag  skulle  nettoutfallet  istället  bli  en avgift
om  411 kronor  per invånare. Totalt  sett innebär det att  Region  Stockholms
nettoinbetalning  till  systemet  ökar  med  omkring  i,6  miljarder  kronor.  Det
är de föreslagna  förändringarna  idelmodellen  för  hälso-  och  sjukvård
(boföagande  av kompensation  för  befolkning  iflerfamiljshus  samt  tillägg  av
en variabel  för  utbildningsnivå)  som  ger  de största  effekterna.  Totalt  i
denna delmodell  handlar det om s oo5  kronor  per  invånare  i ökad  avgifl  tin
systemet.  Detta  balanseras  till  ungefär  hälften  av den  kompensation  för
stora  befolla'iingsförändringar  som  införs.  Att  särskilt  snabbväxande  län
gynnas här innebär att Stockholms län får ett utfan som är 5o5  kronor  per
invånare  bättre  än tidigare.  Denna  kompensation  är dock  otillräcklig.
Under  den  senaste  tioårsperioden  har  Stockholms  bruttoregionalprodukt
(BRP) ökat med 48  procent medan bruttonationalprodukten  ökat med 38
procent.  Bruttoregionalprodukten  (BRP)  per  invånare  i Stockholm  är cirka

7fl'
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4o  procent  högre än riket  igenomsnitt.  Utjämningssystemets
tillväxthämmande  faktorer  behöver  därför  också  utredas,  då  det  kan  få
nationalekonomiska  konsekvenser.  Den  nuvarande  modellen  skapar
konsekvenser  där  en region  som  uppvisar  tillväxt  kan  få  behålla  bara  cirka
en  femtedel  av  de relativa  skatteintäktsökningarna  som  genereras  i
regionen.  Det  innebär  för  region  Stockholm,  som  har  en  utmanande
befolla'iingsökning,  att  8o  procent  av  ökningen  av skatteunderlaget  lämnar
regionen  samtidigt  som  tillväxten  har  genererat  höga  tillkommande
driftskostnader  för  såväl  regionen  som  de ingående  kommunerna.

Även en fullt  ut  statligt  finansierad  utjämning  måste  dock  ha  stabila
beräla'iings-  och  fördelningsparametrar  som  skapar  goda  förutsättningar
för  såväl  regioner  med  långa  avstånd  och  avfolla'iing  som  regioner  med
framkomlighetsproblem  och  hög  befolkningstillväxt.  Ryckighet  och
oförutsägbarhet  genom  utredningar  med  ständigt  nya  förutsättningar
skapar  onödiga  motsättningar  mellan  olika  delar  av  Sverige.  Detta  måste
ersättas  med  tydliga  långsiktiga  förutsättningar  och  stabilavillkor.  Flera  av
de  föreslagna  förändringarna  är ur  det  perspektivet  både  en förbättring  och
en  förenkling.  Dock  inte  samtliga.  Overlag  behövs  djupare  analyser  inom
kostnadsutjämningens  delmodeller  med  en utredning  av  inkomstutjämning
och  tillväxtaspekter.  Som  ett  exempel  är  kostnaden  för  att  bygga  och  driva
tunnelbana  är  väsentligt  mycket  högre  än dagens  kompensation  i
kollektivtrafiksparametern.

Höga  kostnader  för  irföyrd  personal  i sjukvården  är ett  nationellt  problem.
Det  finns  gemensamma  mål  inom  ramen  för  Sveriges  Kommuner  och
tandsting  att  hålla  inhyrningskostnaderna  till  maximalt  2 procent  av
bemanningskostnaderna.  Det  förefaller  då  märkligt  att  införa  en särskild
kompensation  i utjämningssystemet  för  inhyrning  av  personal.  Denna
parameter  har därtill  en förklaringsgrad  på 55 procent,  vilket  måste anses
vara  för  lågt  för  att  ingå  i ett  utjämningssystem,  även  om  det  finansieras
fullt  ut  av  staten.

Den  föreslagna  hälso-  och  sjukvårdsmodellen  skulle  för  Region  Stockholms
del innebära  en förlust  på orimliga  2,7  miljarder  kronor.  Att  helt  negligera
tunnelbanan  iutjämningsparameter  kollektivtrafik  -  trots  att  den  har  hög
förklaringsgrad  - är  märkligt.  Det  är  precis  den  utvecklade  lösning  som
behövs  för  att  hantera  både  trängsel  och  miljöpåverkan  i kollektivtrafiken.
Det  har  också  bekräftats  av staten,  både  i Stockholmsförhandlingen  och
Sverigeförhandlingen.  Stockholms  kollektivtrafik  missgynnas  även  på  andra
plan av staten. I senaste Nationell  plan går endast i5  procent  av de
namngivna  investeringarna  till  Stockholms  län, trots att vi utgör  cirka 23
procent  av befolkningen  ilandet  och trots  att cirka 5o  procent  av den
statliga  inkomstskatten  genereras  här.  Flertalet  av  de problem  som  uppstår
ipendeltågstrafiken  är därtill  spårrelaterade,  dvs.  ett  statligt  ansvar.

Regeringens  förslag  får  för  Region  Stockholms  del  orimliga  konsekvenser
Därmed  avstyrker  Region  Stockholm  förslaget  och  föreslår  i stället
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regeringen  att  staten  tar  över  det  fullständiga  ansvaret  för
utjämningssystemet.  Tillsätt  därför  en ny  utredning  som  ges i uppdrag  att
utforma  en helstatlig  finansiering  av  utjämningen  av  såväl  kostnader  som
inkomster  mellan  Sveriges  regioner

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande
Sammanfattning  av  betänkandet  Lite  mer  lika  -  översyn  av

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74).

Irene  Svenonius
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Vänsterpartiet  e
Ärende  nr  6

RS 2019-0260

Yttrande  över  betänkandet  Lite  mer  lika  - översyn  av  kostnadsutjämningen
för  kommuner  och  landsting  (SOU2018:74)

Vänsterpartiet  föreslår  regionstyrelsen  besluta

1.  att  Remissen  besvaras  med  Vänsterpartiets  yttrande  enligt  nedan.
2. att  Paragrafen  justeras  omedelbart

Det  kornrnunala  utjämningssystemet  är en av förutsättningarna  för  att ha en fungerande
välfärd  i hela  landet.  Regioner  som  Stockholm  med  snabb  befolkningsökning  avlastas  av att
det finns  fullvärdig  vård  och  omsorg,  utbildning  och  arbetstillfällen  ihela  landet.  Region
Stockholm  står  inför  stora  investeringar  för  att möta  upp  det  behov  av utökad  infrastruktur
och  utökat  vårdbehov  som  kornmer  av den  ökande  befolkningen.  Region  Stockholms
kommuner  måste  även  bygga  bostäder  för  att svara  upp  mot  behovet.  Region  Stockholm
"tjänar"  på att  trycket  på regionen  inte  ökar.  Med  det perspektivet  är det  inte  så fel  att Region
Stockholm  får  betala  mer  som  kommer  regioner  med  lägre  befolkning  till  del.

Vänsterpartiet  anser  att hela  skatteutjämningssystemet  måste  ses över.  Det  behövs  en ny
övergripande  strategi  som  ger  långsiktiga  förutsättningar  för  kornmunerna,  en utvecklad
samverkan,  ett större  regionalt  inflytande  och  ett  tydligt  ansvar  för  staten  att se till  att det finns
gnundläggande  sarnhällsservice  ihela  landet.  De  så kallade  rättvisemiljarder  som
Vänsterpartiet  drev  igenom  förra  mandatperioden  är statlig  politik  i den  riktningen.

Vi  anser  att en översyn  av utjämningssystemet  borde  utredas  och  föreslås  i ett sammanhang,
istället  för  att endast  föreslå  förändringar  i kostnadsutjämningen.

Det  räcker  emellertid  inte  med  att se över  utjämningssystemet,  det  krävs  också  en omläggning
av den ekonomiska  politiken  för  att pressa  tillbaka  den ökade  ojämlikheten.  Incitament  för  en
rättvis  klimatomställning  måste  ha en framträdande  roll  i en ny  ekonomisk  politik,  och
därmed  även  i ett  reformerat  utjämningssystem.  För  att bygga  ett  samhälle  som  håller  ihop
behövs  också  ett nytt  skattesystem  som  omfördelar  från  hög-  till  låginkomsttagare,
beskattning  av kapitalinkomster  och  förmögerföeter,  långsiktiga  satsningar  på förbättrade

löner och arbetsvillkor i välförden, ett statligt bostadspro@am samt förbättrad sjuk- och
arbets1öshets'försäkring  som  ger ekonomisk  trygghet  och  inte  som  idag  skapar  otrygghet  för
människor  iutsatta  livssituationer.



FöRSLAG  TILL  BESLUT

Vänsterpartiet  avstyrker  således  det  remitterade  förslaget  och  anser  att regeringen  istället
snarast  bör  tillsätta  en parlamentarisk  utredning  för  att  ta ett  helhetsgrepp  om

utjämningssystemet  och  återkomma  med  ett samlat  förslag  för  alla  delar  av systemet.
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Yttrande  över  landstingsrevisorernas  projektrapport

14/2018  -  Framtidens  hälso-  och  sjukvård  -
Genomförande  2018

RS 2019-0332

A Pi'ndPbeJlaiviiiiig

Landstingsrevisorerna  har överlämnat  projektrapport  nr i4/:oi8  -
Framtidens  hälso-  och  sjukvård  -  Genomförande  2018  till  regionstyrelsen
för  yttrande.

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Landstingsrevisorernas  projektrapport  nr 14/2018 -  Framtidens hälso- och
sjulcvård,  Genomförande  2018

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

s. Yttrande  avges  till  Regionrevisorerna  avseende  projektrapport

14/2018, Framtidens  hälso- och sjukvård -  Genomförande 2018,  i
enlighet  med  regiondirektörens  tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen  justeras  omedelbart.

Beslut

Erika  Ullberg  (S) anmäler  särskilt  uttalande  från  S-ledamöterna  (bilaga).
Anna  Sehlin  (V)  anmäler  särskilt  uttalande  från  V-ledamöterna  (bilaga).
Gabriel  Kroon  (SD)  anmäler  särskilt  uttalande  från  SD-ledamöterna
(bilaga).

Expedieras  till

Akt

Revisorsgrupp  s

Regionrevisorerna

rande Exp.  datum Sign.
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Ärende  1l

RS 2019-0332

Särskilt  uttalande  gällande  landstingsrevisorernas  projektrapport
14/2018  Framtidens  hälso-  och  sjukvård  -  genomförande  2018

Vi  socialdemokrater  ser med  stor  oro  på  de allvarliga  brister  som
landstingsrevisorerna  beskriver  i sin  rapport.  Trots  de stora  förändringarna
som  framtidens  hälso-  och  sjukvård  (FHS)  innebär  så konstaterar
revisorerna  att  inget  politiskt  organ  har  en samlad  bild  av utvecklingen  av
FHS.  Vi  ser  nu  att  framtidsplanen  ej gått  i mål  som  planerat  -  utan  att  flera
centrala  delar  fortsatt  inte  är helt  genomförda.  Vi  ser  fortsatt  att  en stor  del
av  omställningen  pågår  och  att  övriga  processer  i regionen  inte  alltid  går  i
takt  med  att  framtidsplanen  delvis  är försenad.  Aven  arbetet  med  Framtidens
vårdinformationsmi1jö  (FVM)  är tydligt  försenat  och  flera  risker  finns
avseende  implementeringen.

Den  framtida  kompetensförsörjningen  är en av hälso-  och  sjukvårdens
absolut  största  utmaningar.  Därför  är det  allvarligt  att  revisorerna  visar  på
otydligheter  när  det  kommer  till  vilket  ansvar  hälso-  och  sjukvårdsnämnden
har  för  denna  fråga  samt  att samverkan  mellan  landstingsstyrelsen  och
hälso-  och  sjukvårdsnämnden  brister.  Vidare  konstateras  att
kompetensförsörjning  i stor  utsträckning  har  decentraliserats  till
verksarnheterna  men  att  det  trots  detta  saknas  en samlad  bild  kring
vårdgivarnas  arbete  på detta  ornråde.  Vi  efterlyser  att ansvaret  för
kompetensförsörjningen  tydliggörs  och  att  politiken  tar  ett  helhetsgrepp  om
frågan.

Revisorerna  lyfter  även  en tilltagande  personal-  och  vårdplatsbristen  på
akutsjukhusen  som  en stor  utmaning.  Detta  samtidigt  som  ägarstynningen  av
akutsjukhusen  via  LISAB  enligt  revisorerna  "mer  har  fungerat  som
informationsmöten  än som  en aktiv  dialog  för  styrning  och  uppföljning".
Det  är tydligt  att  regionen  behöver  ta ett  betydligt  större  ansvar  för  att
stoppa  personalflykten  på  akutsjukhusen  genom  aktiva  och  offensiva
satsningar  på  bättre  arbetsvillkor  och  löneutveckling.

Vi  Socialdemokrater  ser  vidare  med  oro  på den  höga  årliga
kostnadsökningstakten  som  under  flera  år överstigit  den  nivå  på  3,3 procent
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som  behövs  för  att klara  framtida  investeringskostnader.  Istället  konstaterar
revisorerna  att den genomsnittliga  kostnadsö1aiingstakten  för  perioden  2014
-  20181egat  på 5 procent.  Vi  menar  att den  blågröna  majoritetens  inriktning
att  lägga  ut så mycket  som  möjligt  av vården  i kostnadsdrivande
vårdvalsmarknader  är en bidragande  orsak  till  detta.

Revisorerna  pekar  slutligen  på stora  brister  gällande  förutsättningarna  för
klinisk  forskning,  samt  att flera  privata  vårdgivare  inte  bidrar  med
patientdata.  Därför  menar  vi  i enlighet  med  revisorerna  att kraven  på
medverkan  iklinisk  forskning  behöver  förtydligas  ivårdavtalen.

(rv',;?
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REGIONSTYRELSEN 2019-05-21

Vänsterpartiet  0
Ärende  nr 1l

RS 2019-0332

Yttrande  över  landstingsrevisorernas  projektrapport  14/2018  Framtidens
hälso-  och  sjukvård  - genomförande  2018

Vänsterpartiet  konstaterar  att revisorerna  liksom  vi noterat  att det är oerhört  svårt att mäta
produktivitet  och effektivitet  i vården. Vi  menar  att tron  att man kan använda  industrins  mått
för sjukvård  bottnar  iregionens  stymodell  med bestä1lar-utförar-tänk.  Vi  har många  gånger
frågat  vad man egentligen  menar  när man pratar  om produktionivårdsarnrnanhang.
Revisorerna  har precis  som vi flera  gånger  uppmärksammat  att produktionsrelaterade
ersättningar  inom  våra vårdvalssystem  :försvårar  forskning  och utbi1dningsinsatser.  Dessa
åtaganden anses inte bidra  till  produktion  och kan inte mätas på det sätt som vår stywodell
kräver.  Detta  får förödande  konsekvenser.  Vi  menar  att det är djupt  olyckligt  att forskningen
och utbildningsfrågorna  tycks  ha negligerats  fönge under  omstruktureringen  till  framtidens
nätverkssjukvård.  Själva  förutsättningen  för  att kunna  arbeta enligt  senaste evidens och
kunskap  (som vår nya kunskapsstyming  kräver)  är att vården  måste kunna  få möjlighet  att
"andas"  och "fredas"  från  produktionstänk  och ges tid till  ständig  forskning  och utveckling.
Vi  ser nu tydligt  att marknadsmekanismer  inte tar Mnsyn  till  detta. Här behövs  brådskande
insatser.

Vi  har också efterfrågat  ett samlat  grepp om FHS -  precis som revisorerna  har gjort  i många
av sina rapporter.  Det fungerar  inte att landstingets  olika  grenar  agerar  i stuprör  utan

samordning.  Detta  har i hög grad bidragit  till  att mycket  av sjukvården  som  ska flyttas  ut från
alaitsjukhusen  till  annan slutenvård  försenats  ordentligt.  Att  ansvaret  för

kompetensförsörjningen  tycks  sakna tydlig  hemvist  bidrar  också till  att det går så trögt  med
satsningar  på att förbättra  arbetsmiljön  inom  delar av sjukvården  -  i synnerhet  akutsjukhusen.
Lägger  vi samrnan revisorernas  slutsatser  i denna rapport  med andra mpporter  de släppt

(bland  annat om Karolinska  universitetssjukhuset)  är det tydligt  att vi  har en svag  ägarstynning
och svag regionledning  som inte förmår  koordinera  sjukvårdssystemet  på ett optimalt  sätt.  Vi
tycker  också att det är olyckligt  att införandet  av närakuter  varit  hastigt  och ogenomtänkt  och
att samarbetet  med och gränsdragtffngen  gentemot  husläkarjourerna  inte är helt  tydlig.  Vi
menar att det är orimligt  att vissa ornråden  i regionen  inte omfattas  av husläkarjourer  utan  att
patienter  istället  Mnvisas  direkt  till  rförakuter  där. Närakuterna  är en högre  vårdnivå  som
primärt  ska avlasta  slutenvårdens  akutmottagningar  -  inte på bekostnad  av att primärvårdens
akuta  åtagande  försärnras.

Uppseendeväckande  är också de problem  som revisorerna  varnar  för  när  det  handlar  om
framtidens  vårdinformationsmiIjö  (FVM).  Det är en av de största satsningarna  regionerna  gör
nu och det anses vara förutsättningen  för att aktörerna  inom  nätverkssjukvården  ska  lainna
samverka  och kornmunicera  sinsemellan.  Andå  är det just  detta som  revisorerna  nu  menar
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riskerar  att inte  hända.  Systemet  kan  innehålla  stora  kompatibi1itetsrisker  och  bli  svårt  att
sjösätta.

Revisorerna slaiver  bland annat "Det  finns  även risk  för  att kompatibiliteten  mot andra IT-
satsningar inte är tillräckligt  säkerställd  vilket kan innebära att information  om patienter
inte kommer att kunna följa  med patienten genom vården. Sammantaget finns därmed en risk
för  att FVM  inte kommer att genomföras på ett sådant sätt som nätverkssjukvården
fijrutsätter  ".

Detta  måste  föranleda  åtgärder.  Det  är helt  orimligt  att med  en sådan  risk  gå vidare  med
åtgärder  för  mer  nätverkssjukvård  om vi  inte  kan  tillhandahålla  ett system  som  ska hålla  ihop
alla  nätverksgrenar.

Vi  är också  bekymrade  över  att revisorerna  sett att processen  kring  FVM  inte  är helt
transparent  utan  att  beslut  som  minst  borde  tas av styrgnupper  istället  tas i andra  forum.  Detta
är inte  acceptabelt.  Vi  vill  ha en ökad  återkoppling  till  politiken  om  hur  arbetet  med  FVM  går
för  att inte  misstag  som  vi  tidigare  fått  se vid  stora  satsningar  i regionen  ska upprepas.



:Jjll Region  Stockholm

SÄRSKILT  UTT  ALANDE

2019-05-14

*3'ttmuy,dtw:ikierttb
Regionstyrelsen

RS 2019-0333

Ärende  1l

Yttrande  beträffande  Revisorsrapport  Framtidens
hälso-  och  sjukvård.

Sverigedemokraterna  välkomnar  revisorsrapporten  om  Framtidens  hälso-
och  sjukvård  (FHS).

FH8-projektet  innebär  en omfattande  omställning  för  en betydande  del  av
verksamheterna  inom  hälso-  och  sjukvården  iRegion  Stockholm.
Utgångspunkten  för  FHS-projektet  finns  inätverkssjukvården.

I ljuset  av tidigare  projekt  - så som  införandet  av den  tematiska
vårdmodellen  - och  den  nyavårdstrukturen  är det  av största  vikt  att  arbete
med  FHS  bör  ske med  tydliga  aktörer  och  hanteras  inom  avgränsade
nämnder  och  förvaltningar.

Bristen  på  detta  har  påpekats,  och  även  medfört  till  oklarheter  i
ansvarsfördelning  mellan  Hälso-  och  sjukvårdsnämnden  och
Regionstyrelsen  inom  vissa  områden.

Vi  instämmer  därför  i Regionrevisorernas  kritik  om  att  det  inte  finns  ett
politiskt  organ  som  har  en samlad  bild  över  FHS.  Erfarenheter  från  tidigare
mega-projektvisar  att  insyn,  transparens  och  politiskt  ansvarstagande  är
grundläggande  faktorer  för  en legitim  och  kostnadseffektiv  implementering.

Majoriteten  anför  i yttrandet  att  det  nya  reglementet  ska  tydliggöra
ansvaret.  Vi  avser  att  följa  upp  detta  vid  nästkommande  årsuppföljning.
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Yttrande  övei  piouit.nacuiau  Förslag  om

dataskyddsbestämmelser  som  komplettering  till

propositionen  Ny  ordning  för  att  främja  god  sed  och
hantera  oredligheti  forskning

RS :oig-0393
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Utbildningsdepartementet  har  genom  remiss  bjudit  in  Region  Stockholm
att  lämna  synpunkter  på  promemorian  Förslag  om

dataskyddsbestämme1ser  som  komplettering  till  propositionen  Ny  ordning

för att främja god sed och hantera oredlighet iforskning  (U2019/00970/F).

Beslutsunderlag

Regiondirektörens  tjänsteutlåtande

Sammanfattning  av promemorian  Förslag  om  dataskyddsbestämmelser

som  komplettering  till  propositionen  Ny  ordning  för  att  främja  god  sed  och

hantera  oredlighetiforskning  (U2019/00970/F).

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

1. Regiondirektörens  tjänsteutlåtande  utgör  Region  Stockholms

yttrande  över  promemorian  Förslag  om  dataskyddsbestämmelser

som  komplettering  till  propositionen  Ny  ordning  för  att  främja  god

sed och hantera oredlighet iforskning  (U2019/00970/F).
2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

Expedieras  till

Akt

Utbildningsdepartementet

ee Justerare Exp. datum Sign.
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Mottagande  av  testamentariskt  förordnande  samt
inrättande  av  två  avkastningsstiftelser  i Miklos  och
Katalin  Zsuppans  namn
RS 2019-0334

Ärendebeskrivning

Mottagande  av  testamenterade  donationer  till  Karolinska
Universitetssjukhuset,  erkännande  av  ansvar  som  förvaltare  samt
inrättande  av  två  avkastningsstiftelser  iMiklos  och  Katalin  Zsuppans  namn
enligt  förordnade  i testamente.

Beslut

Regionstyrelsen  beslutar  följande.

s. Mottagande  av donationer  enligt  testamentariskt  förordnande,
Miklos  och  Katalin  Zsuppans  testamente  daterat  :oio-og-i8,
erkänns  och  Region  Stockholm  ikläder  sig  ansvaret  som  förvaltare.
2. Godkänna  inrättande  av  stiftelsen  Miklos  och  Katalin  Zsuppans
fond  för  forskning  om  stroke  vars  avkastning  ska  användas  i
enlighet  med  testamentet  och  gå till  neurologen  vid  Karolinska
Universitetssjukhuset  8o1na  för  forskning  om  stroke,  förutom  tio
procent  som  ska  reserveras  för  fondens  egna  kapital.

3. Godkänna inrättande  av stiftelsen Miklos och Katalin Zsuppans
fond  för  forskning  om  cancer  i njurarna  vars  avkastning  ska
användas  i enlighet  med  testamentet  och  gå till  Radiumhemmet  vid
Karolinska  Universitetssjuföuset  Solna  för  forsla'iing  om  cancer  i
njurarna,  förutom  tio  procent  som  ska  reserveras  för  fondens  egna
kapital.

4. FoU-direktörens  vid Karolinska  Universitetssjukhusets  beslut den
3o olctober 2017  om godkännande av arvskifte efter Katalin Zsuppan
godkänns.

5. Erkänna att tillgångarna  överförs till  Region Stockholm som
förvaltare  och  att  Region  Stockholm  gerAB  SLL  Internfinans  i
uppdrag  att  administrera  och  förvalta  donationsmedlen  som
särskilda  stiftelser  inom  ramen  för  Region  Stockholms
donationsfondsförvaltning  enligt  avtal  med  AB  SLL  Internfinans.
6. AB  SLL  Internfinans  ska  företräda  stiftelserna  med  bemyndigande
att  teckna  firma  och  förordna  om  revisorsuppdrag.

7. Uppdra till  regiondirektören  eller den regiondirektören  utser att
vidta  de åtgärder  som  erfordras  med  anledning  av  detta  beslut.
8. Paragrafen  justeras  omedelbart.

Exp. datum Sign.
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