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Regionfullmäktige

• Regionfullmäktige 
- 149 folkvalda ledamöter
• Blågrön majoritet
• Cecilia Löfgreen (M) är 

ordförande
• Total budget Region 

Stockholm: 104 miljarder
• Följ regionfullmäktiges  

möten direkt på play.sll.se
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http://www.play.sll.se/


Regionstyrelsen
• 20 ledamöter, 20 ersättare
• Ordförande: Irene 

Svenonius (M)
• Regionstyrelsens uppdrag är 

att leda och samordna 
regionens nämnder och 
bolag

• Utskott och beredningar
- Arbets- och 

personalutskottet 
- Miljö- och 

hållbarhetsutskottet
- Produktionsutskottet/LISAB
- Läns-/Regionplane- och 

samhällsplaneringsutskottet
- Innovations- och 

utvecklingsutskottet
- Forskningsberedningen
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
• 18 ledamöter, 18 ersättare 
• Ordförande: Anna Starbrink 

(L)
• Budget: 62,2 miljarder
• Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen

• Utskott och beredningar
- Avtalsutskottet
- Valfrihets- och 

tillgänglighetsberedningen
- Kompetensförsörjningsrådet
- Kvalitetsrådet
- Seniorvårdsberedningen
- Folkhälsoberedningen
- Tandvårdsberedningen
- Psykiatriberedningen
- Långtidsutredningen
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Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (ny)

• 11 ledamöter, 11 ersättare
• Ordförande: Ella Bohlin (KD) 
• Budget: 427 miljoner
• Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen
• Nämnden ansvarar för 

vårdens kunskapsstyrning: 
kunskapsstöd, vårdprogram, 
läkemedelsfrågor och frågor 
om vårdens prioriteringar
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Trafiknämnden
• 11 ledamöter, 11 

ersättare
• Ordförande: Kristoffer 

Tamsons (M)
• Budget: 23 miljarder 
• Trafikförvaltningen
• Nämnden har ansvar för 

att planera och 
upphandla trafiktjänster 
samt uppföljning av 
verksamheterna

• Utskott och beredningar
- Sjötrafikutskottet
- Sjötrafikberedningen
- Tillgänglighets- och 

framkomlighetsberedning
en

- Beredningen för 
pilotförsök inom 
kollektivtrafiken
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Färdtjänstnämnden (ny)
• 9 ledamöter, 9 ersättare
• Ordförande: Fredrik 

Wallén (KD) 
• Budget: 1 674 miljoner
• Trafikförvaltningen
• Nämnden har i uppdrag 

att följa upp avtal och 
samverka med 
organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning och 
pensionärer

• Utskott och beredningar
- Färdtjänstutskottet
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Kulturnämnden

• 9 ledamöter, 9 ersättare
• Ordförande: Cecilia 

Elving (L)
• Budget: 574,9 miljoner
• Kulturförvaltningen
• Nämnden har ansvar för 

att främja och verkställa 
regionens kulturpolitik
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Fastighets- och servicenämnden (ny)

• 11 ledamöter, 11 
ersättare

• Ordförande: Charlotte 
Broberg (M)

• Budget: 360 miljoner
• Nämnden ansvarar för 

regionens fastigheter 
och 
regiongemensamma it-
och servicetjänster

• Utskott och beredningar
- Fastighetsomställnings-
beredningen
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Tillväxt- och regionplanenämnden
• 18 ledamöter, 18 ersättare
• Ordförande: Gustav 

Hemming (C)
• Budget: 190,6 miljoner
• Nämnden ansvarar för 

ansvaret för den regionala 
utvecklingsplaneringen 
(RUFS) samt utvecklingen i 
landsbygden och skärgården

• I och med regionbildningen 
tog nämnden över ansvaret 
för vissa frågor från 
Länsstyrelsen

• Utskott och beredningar
- Beredningen för regional 

arbetskraft
- Klimatberedningen
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Patientnämnden
• 9 ledamöter, 9 ersättare
• Ordförande: Marie Ljungberg 

Schött (M)
• Budget: 323 miljoner
• Patientnämndens förvaltning 
• Nämnden har i uppdrag att 

hantera frågor kring offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård 
och tandvård från patienter, 
anhöriga och personal 

• Patientnämnden ska även utse 
stödpersoner åt patienter som 
får tvångsvård inom psykiatrin 
eller är isolerade med stöd av 
smittskyddslagen
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Övriga nämnder och bolag

• Nämnder
- Regionrevisorerna
- Kommunalförbundet 

Norrtälje, TioHundra

• Bolag
- Locum AB
- Stockholms läns 

sjukvårdsområde
- Waxholmsbolaget
- Akutsjukhusen drivs 

som bolag
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Hela Region Stockholm
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Regionfullmäktige
(Svenonius)

Regionstyrelsen

Tillväxt- och region-
planenämnden
(Hemming)

Fastighets- och 
servicenämnden 
(Broberg)

Kulturnämnden 
(Elving)

Patientnämnden 
(Ljungberg Schött)

Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
(Starbrink)

Vårdens kunskaps-
nämnd (Bohlin)

Trafiknämnden 
(Tamsons)

Färdtjänstnämnden 
(Wallén)



Regionråd
• Irene Svenonius (M) 

finansregionråd
• Anna Starbrink (L) hälso-

och sjukvårdsregionsråd
• Kristoffer Tamsons (M) 

trafikregionråd
• Tobias Nässén (M) vård- och 

valfrihetsregionråd
• Charlotte Broberg (M) 

fastighets- och 
serviceregionråd

• Gustav Hemming (C) 
tillväxt-, samhälls- och 
skärgårdsregionråd

• Ella Bohlin (KD) 
vårdutvecklingsregionråd

• Tomas Eriksson (MP) miljö-
och kollektivtrafikregionråd

• Oppositionsregionråd: Erika 
Ullberg (S), Jens Sjöström 
(S), Talla Alkurdi (S) och 
Anna Sahlin (V)
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Mer information

• https://www.sll.se/polit
ik/politiska-organ/ finns 
dagordningar, 
handlingar och 
protokoll

• På www.sll.se kan du 
prenumerera på 
nyheter och 
sammanträden 
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