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PARTER
Stockholms läns landsting och Kommunal Stockholms län, Fack-
förbundet SKTF, Vårdförbundet, Civilekonomerna, Jusek, SRAT, 
DIK-förbundet, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Sveriges 
Psykologförbund, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, För- 
bundet Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges  
Läkarförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Skolledarför-
bund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Arkitekter, Sveriges Veterinär-
förbund och Sveriges Tandläkarförbund.

§ 1
Parterna träffar överenskommelse om bilagda ”Samverkansavtal  
avseende Stockholms läns landstings beställaruppdrag”

§ 2
Avtalet grundar sig på ”Utvecklingsavtal för det landstingscentrala 
samverkansarbetet inom Stockholms läns landsting”.

§ 3
Samverkansavtalet gäller fr o m 2009-03-01 – 2010-02-28. Avtalet 
kan skriftligen sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) 
månader. Har avtalet inte sagts upp inom tre (3) månader innan  
avtalstidens utgång förlängs det med ett (1) år i sänder och med 
samma uppsägningstid.

Samverkansavtal avseende Stockholms 
läns landstings beställaruppdrag
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Avtalet utgår från den vid varje tidpunkt gällande organisationen för  
Stockholms läns landstings beställarorganisation. Den kan ändras över 
tiden, utan att avtalet ändras. Om organisationen ändras, ändras bilaga 2.  
I överläggningar mellan parterna fastställs var samverkan ska ske. 

Samverkan utgår från förvaltningens uppdrag att förverkliga den  
politiska viljan, och omfattar dess arbete för att nå de politiska målen.

1 BAKGRUND
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Genom detta avtal får vi förutsättningar för en partsgemensam samverkan. 
Avtalet ska bidra till att utveckla samverkan och tillvarata den kompetens 
som de fackliga organisationerna besitter. Målet är bättre hälso- och sjuk-
vård med goda arbetsförhållanden för personalen. Parterna har ett gemen-
samt ansvar för att samverkansformerna kontinuerligt utvecklas och de kan 
vid behov omprövas och anpassas. 

Beställaruppdraget förutsätter kompetens inom en rad olika områden.  
Omvärldskontakter och god kännedom om producenternas förhållanden 
och om marknadssituationen överhuvudtaget är av väsentlig betydelse. 

För parterna är det viktigt att det etableras och vidmakthålls goda och för-
troendefulla relationer mellan oss. Målsättningen måste vara att kontakter-
na kan ske kontinuerligt och på ett fördjupat sätt, vilket är en förutsättning 
för att den specifika kompetens vi har var och en på sitt håll, kan komma till 
nytta. 

Arbetsformerna ska ge delaktighet i processerna genom välutvecklade  
mötesformer och kommunikation parterna emellan. 

Den rättsliga grunden för avtalet är medbestämmandelagen (MBL), arbets-
miljölagen (AML) med arbetsmiljöförordningen, jämställdhetslagen (JmL) 
samt ramavtal 1993-01-01 med tillägg och ändringar beslutade 2003-01-31, 
om arbetsmiljö och medbestämmande inom Stockholms läns lansting. I 
medbestämmandefrågor som inte uttryckligen behandlas i detta samverk-
ansavtal, gäller MBL.

2 AVTALETS MÅL OCH SYFTE
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Samverkan enligt detta avtal omfattar alla de frågor som bereds och beslutas 
inom SLL:s beställarfunktion. Det är till exempel budget, upphandlingar, 
strukturella och andra viktigare beslut som påverkar arbetsförhållandena för 
anställda inom Stockholms läns landstings hälso-, sjukvårds- och tandvårds-
produktion. 

Ärenden som endast berör anställda inom landstingets beställarorganisation 
behandlas inte i denna Samverkansgrupp.

En reell och konstruktiv samverkan förutsätter att de fackliga organisationer-
na är med i beredningen av ärenden. De ska erbjudas att komma in så tidigt 
som möjligt i - och vara med under hela - processen, i syfte att de fackliga 
synpunkterna kan utgöra en tydlig del av beställarorganisationens besluts-
underlag. Utformningen av beställarorganisationens ärendehantering och 
ärendeprocesser utgör därvidlag ett viktigt instrument. 
  
Samverkan sker i första hand genom Samverkansgruppen (se vidare punkt 
5) som sammanträder regelbundet. Samverkan kan också ske till exempel i 
projekt-, arbets- eller referensgrupper samt genom informationsmöten.

3 OMRÅDEN FÖR SAMVERKAN

4 FORMER FÖR SAMVERKAN
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- Samverkansgrupp
Vid landstingets beställarorganisation ska finnas en Samverkansgrupp för 
beredning och behandling av frågor som gäller beställaruppdraget.
 
- Allmänt om omfattning och inriktning
Samverkansgruppen är ett forum för dialog kring de frågor som behandlas i 
SLL:s beställarfunktion och berör dess beställarroll. I Samverkansgruppen 
skiljs på informationsärenden och ärenden som ska förhandlas. Av dagord-
ningen ska framgå vilka ärenden som är informationsärenden och vilka  
ärenden som ska förhandlas. Ärende kan förhandlas utan föregående  
information eller beredning, om parterna är överens om det. 

Ärenden som behandlas i Samverkansgruppen ersätter förhandling enligt 
MBL §§ 11, 12, 19 och 38. Efter behandling i samverkansgruppen är arbets-
givarens förhandlings- och informationsskyldighet enligt dessa paragrafer 
fullgjord.
 
- Samverkansgruppens sammansättning
Samverkansgruppen består av företrädare för arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna.
 
Mandatfördelningen är (ordinarie+ersättare):
Vardera Kommunal, SKTF och Vårdförbundet har 2+2 mandat och SACO 
3+3 mandat.
 
Det förutsätts att parterna till ledamöter/ersättare i Samverkansgruppen  
utser personer som har mandat och befogenheter att ta ställning till de  
frågor som gruppen har att behandla.
 
De fackliga organisationerna i Samverkansgruppen har möjlighet att vid  
behandling av särskild fråga kalla person med speciell sakkunskap som  
företrädare för förbund till sammanträde i Samverkansgruppen. Sådan  
företrädare har rätt att anmäla avvikande mening eller uppfattning vid 
behandling av ärende i Samverkansgruppen. Sådan anmälan innebär att 
reglerna i MBL rörande förhandling enligt § 14 andra stycket blir tillämpliga. 

5 BESTÄMMELSER KRING SAMVERKAN



Beställarorganisationen kan också kalla sakkunnig vid behandling av särskild 
fråga. 

- Mötesfrekvens
Sammanträdena i Samverkansgruppen ska planeras så av beställarorganisa-
tionen att möjlighet finns för de fackliga organisationerna att utöva ett reellt 
inflytande över ärendena. Mötesplaneringen fastställs i Samverkansgruppen, 
vanligtvis inför varje nytt kalenderår.
 
- Kallelse
SLL:s beställarorganisation ansvarar för kallelse och fastställer dagord-
ning för sammanträdet. Av kallelsen ska framgå om ärendet gäller ny eller 
pågående samverkansfråga, eller om ärendet slutbehandlas. Lokal facklig 
organisation kan efter särskild begäran erhålla kallelse och dagordning för 
kännedom.
 
Kallelse med föredragningslista ska utsändas minst tio kalenderdagar före 
sammanträdet, till ledamöter och för kännedom till ersättare. Om särskilda 
skäl finns kan överenskommas om kortare kallelsetid. Formella handlingar 
ska så lång som möjligt biläggas kallelsen, men i annat fall alltid vara  
ledamöterna till handa senast sju kalenderdagar före sammanträdet.
 
- Minnesanteckningar och protokoll
Beställarorganisationen svarar för att kortfattade minnesanteckningar förs 
när informationsärenden behandlas.

Vid förhandlingar jämlikt MBL förs protokoll genom beställarorganisa-
tionens försorg. Protokollet ska justeras vid överenskommen tidpunkt av 
samtliga parter. 

- Oenighet
Om enighet inte kan uppnås i Samverkansgruppen, kan lokal eller central 
facklig organisation skriftligen begära central förhandling, enligt MBL § 14. 
Begäran om sådan förhandling ska vara beställarorganisationen tillhanda 
senast den sjunde kalenderdagen efter det att ärendet enligt notering i  
protokollet har justerats av parterna.
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- Elektroniskt arbetssätt
E-post, hemsidor och andra adekvata möjligheter ska användas för att 
uppnå smidig kommunikation och förenklad administration.

 

Samverkansgruppen (se punkterna 5 o 6) utgör den partssammansatta 
gruppen för samverkan kring SLL:s beställaruppdrag. Gruppen ska aktivt 
följa, stödja och bevaka tillämpningen av avtalet och stimulera och medver-
ka till en fortsatt utveckling av samverkan inom området. Utvärdering av det 
gemensamma arbetet ska ske årligen på initiativ av beställarorganisationen.

6 UTVECKLING OCH UPPFÖLJNING AV AVTALET

Tvister om tolkning och tillämpning av detta avtal handläggs enligt  
bestämmelserna i det Kommunala Huvudavtalet (KHA).

7 TVIST OM TOLKNING OCH TILLÄMPNING

Samverkansavtalet gäller fr o m 2009-03-01 – 2010-02-28. Avtalet kan 
skriftligen sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid av tre (3) månader. 
Har avtalet inte sagts upp inom tre (3) månader innan avtalstidens utgång 
förlängs det med ett (1) år i sänder och med samma uppsägningstid.

8 AVTALETS GILTIGHETSTID



 
Ur Reglementet för landstingets nämnder LF 26 november 2006: 
 
Det åligger hälso- och sjukvårdsnämnden särskilt

att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett över-
gripande beställarperspektiv,
att utveckla landstingets insatser för förbättrad folkhälsa inom 
ramen för fullmäktiges beslut,
att följa upp verksamheten och ekonomin ur ett beställar- 
perspektiv och att redovisa därmed förknippade rapporter  
(bl a prognoser, månads-, delårs-, och årsbokslut) till landstings-
styrelsen,
att samverka med andra huvudmän i fråga om planering av  
regionsjukvården.

 
 
Landstingsfullmäktiges beslut om en ny politisk organisation fr o m år 2007 
innebär att det till stöd för hälso- och sjukvårdsnämnden finns tre sjuk-
vårdsstyrelser och tre sjukvårdsutskott.
 
 
Ur Arbetsordning för hälso- och sjukvårdnämndens utskott,  
sjukvårdsstyrelser, HSN 25 september 2007:

Det åligger särskilt respektive sjukvårdsstyrelse att inom sitt  
geografiska område:

bereda uppdrag som läggs till grund för nämndens beställningar 
och avtal
följa upp den samlade sjukvårdsverksamheten utifrån ett  
medborgarperspektiv
samverka med kommunerna

 
 

 

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

STOCKOLMS LÄNS LANDSTINGS 
BESTÄLLARORGANISATION ÅREN 2007-2010 
(exklusive Norrtälje)
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Den nya organisationen innebär vidare att det inom nämnden utses 
tre sjukvårdsutskott som svarar för samma geografiska områden 
som sjukvårdsstyrelserna. Till ledamöter i utskottet förutsätts utses  
ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordförandena i sjukvårdsstyrelser-
na. Det åligger respektive utskott att efter delegation från nämnden 
besluta om lokala avtal inom sitt geografiska område. 

Det åligger särskilt respektive programberedning att inom sitt 
programområde följa upp hälso- och sjukvården utifrån ett patient-
grupps- och sektorsperspektiv, medverka i nämndens gemensamma 
planering och beställningar samt att vidareutveckla hälso- och sjuk-
vårdssystemet.

Inför beslut i HSN och utskotten sker samverkan mellan parterna i  
Samverkansgruppen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukvårdsstyrelse Norr Utskott Norr

Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö Utskott Stockholm Ekerö

Sjukvårdsstyrelse Söder Utskott Söder

Programberedningar:  
1) Äldre och multisjuka  
2) Kroniskt sjuka m m
3) Psykiatri och missbruk  
4) Barn och unga 
5) Tandvård
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Justeras:

Catarina Andersson Forsman  Tommy Setzman
Hälso- och sjukvårdsdirektör  Kommunal Stockholms län

Anna Lund    Anette Johansson
Fackförbundet SKTF   Vårdförbundet

Anders Wahlqvist    Ewa-Marie Ås
Civilekonomerna    Jusek

Ann Garö    Magnus Berg
SRAT     DIK

Gérard Démery    Kjell Lindqvist
Legitimerade Sjukgymnasters  Sveriges Psykologförbund
Riksförbund

Gunilla Bonnalt    Vincent Paciello Lundvall
Akademikerförbundet SSR   Naturvetarna
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Vivianne Tånneryd   Maria Bryntesson
Förbundet Sveriges   Sveriges Ingenjörer
Arbetsterapeuter

Kenneth Olausson   Mats Olson
Sveriges Läkarförbund   Sveriges Tandläkareförbund

Christer Borg    Björn Ohlsson
Sveriges Farmacevtförbund  Sveriges Skolledarförbund

Lisbeth Wållberg    Ulrik Östling
Lärarnas Riksförbund   Sveriges Arkitekter

Amelie Lothigius    Camilla Brown
Sveriges Veterinärförbund   Sveriges Universitetsledarförbund
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