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Avsändare Landstingsstyrelsen 

Landstingets kansli – organisatorisk 
förändring 

Bakgrund 
I samband med landstingsstyrelsens beslut 2012-10-16 om att inrätta 1177 och ett 

gemensamt kundcenter beslutades att en översyn ska göras av Landstingets kanslis 

verksamhet med mål att landstingsgemensam service samlas i en förvaltning. 

Därutöver ska prövas om verksamhetsstöd som inte är direkt kopplat till strategisk 

ledning organiseras på annat sätt än som del av Landstingets kansli. Utgångpunkt för 

översynen är att en ökad kostnadseffektivitet ska uppnås. 

Genom beslut i landstingsstyrelsen 2013-06-11 har från och med 2013-09-01 en 

ny förvaltning Verksamhetsstöd och service bildats. Förvaltningen omfattar för 

närvarande  

 inköps- och förrådsverksamhet 

 läkemedelsförsörjning  

 kundcenter med sjukvårdsrådgivning 1177 

 telefoni 
 

Beslut har därefter tagits i landstingsstyrelsen 2013-11-12 att från 2014-01-01 också 

inordna 

 hjälpmedelsförsörjning 

 

Kansliets uppgifter - inriktning 
Genom årens lopp har Landstingets kanslis uppgifter förändrats. Uppgifter har 

tillkommit och uppgifter har avknoppats. Kansliet verksamhet har med tiden blivit 

relativt diversifierad och kommit att omfatta såväl strategisk ledning som ren 

transaktionshantering. 

I en organisation med starkt diversifierade uppgifterna finns risk att inte optimala 

förutsättningar ges före vare sig ledning och styrning av hela det 

landstingsfinansierade systemet eller den delen av verksamheten som har 

inriktning på service och verksamhetsstöd. Det arbete och de beslut som hittills 

tagits har inriktats på att avgränsa och till ny förvaltning överföra verksamhet med 
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inriktning service och verksamhetsstöd för att därigenom få en mer ändamålsenlig 

och effektiv organisation. 

Arbetet med pågående regionbildning och organisering av regionledningskontor har 

ytterligare stärkt behovet och vikten av den kansliöversyn som nu pågår. 

Detta innebär att utöver de förslag som här redovisas att genomföras 2014-01-01 så 

kommer behov att finnas av ytterligare förändringar som tydliggör roll och uppgift för 

ledningskontorets som företrädare för all den verksamhet som Landstinget 

finansierar. 

Fortsatt renodling 
Under hösten har pågått ett arbete inom samtliga avdelningar på Landstinget kansli i 

syfte att beskriva avdelningens kunder, vilka behov som ska tillgodoses och vilka 

krav som ställs på resultat. För varje avdelning finns en första bedömning vilka 

uppgifter som omfattar den strategiska rollen och därtill kopplat behov av 

verksamhetsstöd och å andra sidan vilka uppgifter som är verksamhetsstöd till delar 

av verksamheten eller är av servicekaraktär. För avdelningarna ekonomi, personal och 

kansli finns underlag för att redan 2014-01-01 överföra vissa uppgifter till 

förvaltningen för Verksamhetsstöd och service.  

För övriga avdelningar kommer förslag att läggas framöver 

Kommande översynsarbete kan innebära att fler verksamheter förs till den nya 

förvaltningen alternativt till andra förvaltningar. 

Ekonomiavdelningen 
Avdelningens arbetsområde omfattar fyra huvudprocesser 

  

o Ekonomistyrning (för en god hushållning) 

- Budget- och uppföljningsprocessen   

- Bedömning resursbehov, effektivitet, produktivitet 

- Controllerarbete i verksamhetsteam 

- Utveckling/drift av ersättningssystem 

 

o Ekonomiredovisning (underlag för styrning o kontroll) 

- Enhetlig kostnads- och intäktsredovisning (extern- o internredovisning) 

- Ekonomisystemutveckling 

 

o Ekonomiadministration 

- Leverantörsreskontra/betalningar (hela Landstinget) 

- Kundreskontra/inkasso (vissa förvaltningar)  

- Ekonomistyrning/service (Landstingets kansli) 

 

o Finansförvaltning 

- Kapitalförvaltning -finanspolicy 

- Cash management 
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Ekonomiadministration som omfattar ca 10 medarbetare överförs från årsskiftet 

till förvaltningen Verksamhetsstöd och service 

 

Personalavdelningen 
Avdelningens arbetsområden omfattar: 

 

o Övergripande strategier och mål, utredning och analys   

o Systemförvaltning av Heroma  (lön- och pa-system) 

o Löneadministration 

o Pensionsadministration 

o Personalenhet (stöd till sex förvaltningar) 

o Företagshälsovård (AME) 

 

De arbetsområden som omfattar löneadministration och personalenhetens stöd till 

flera förvaltningar överförs från årsskiftet till förvaltningen Verksamhetsstöd och 

service. Totalt omfattas ca 5 medarbetare.  
 

Kansliavdelningen 
Avdelningens arbete kan redovisas i följande områden: 

o Fullmäktige/styrelse/nämndadministration (kallelser, ärendehantering, 

protokoll mm)  

o Informationssäkerhet 

o Diarium och arkiv 

o IT-administration och administrativ utveckling,  

o Service – vaktmästeri, kopiering, bilpool, cafeteria och städ 

Servicedelen som omfattar cirka 10 medarbetare överförs från årsskiftet till 

förvaltningen Verksamhetsstöd och service 

Verksamhetsstöd och service - utveckling 
Genom att viss ekonomi- och personaladministration nu organiseras i förvaltningen 

Verksamhetsstöd och service så läggs grunden för en fortsatt utveckling där flera 

förvaltningars motsvarande uppgifter kan effektiviseras genom att tjänst tillhandhålls 

av den nya förvaltningen. Många uppgifter inom dessa områden och även andra 

områden är sådana som inte nödvändigtvis måste organiseras nära förvaltnings-

ledningar. Professionalitet och en tillräcklig resurs för att säkra verksamhet vid 

frånvaro väger tyngre än krav på närhet och kunskap om verksamhet. Mot den 

bakgrunden är inriktningen för fler förvaltningars kraftsamlingsarbete att personal 

och ekonomiadministration men även annat verksamhetsstöd ska tillhandhålls av 

Förvaltningen verksamhetsstöd och service. 

I samband med att kansliets personalenhet överförs så kommer motsvarande 

verksamheter på Folktandvården, ITC och Länstrafiken att flyttas till förvaltningen 

Verksamhetsstöd och service. En gemensam personalenhet bildas. Från 

Folktandvården, ITC och Länstrafiken överförs 6 medarbetare. 
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Diskussion pågår med Jönköpings sjukvårdsområde att inför 2014-01-01 även 

organisera förvaltningens ekonomiadministration i förvaltningen Verksamhetsstöd 

och service. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna redovisade organisatoriska förändringar och inriktning för fortsatt 

arbete 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 

  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen § 163-180 

Tid: 2013-12-03, kl 09:00-12:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 173 

Dnr 

LJ2013

/746 

Landstingets kansli – organisatorisk förändring  

Föreligger förslag till en organisatorisk förändring av 

Landstingets kansli.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att godkänna redovisade organisatoriska förändringar och 

inriktning för fortsatt arbete.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


