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§ 48
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 10 april 2012.
§ 49
Ärenden för kännedom
LS 1201-0108
Förteckning den 22 mars 2012 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.
§ 50
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1201-0107
Förteckning den 22 mars 2012 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.
§ 51
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1201-0001
Rapport 3 den 13 mars 2012 lades till handlingarna.
§ 52
Organisation för den fortsatta planeringen av Östra Karolinskaområdet
LS 1202-0256
Landstingsrådsberedningen skrivelse den 22 februari 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 10 februari 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 27 mars 2012 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen
beslutat i enlighet med landstingsrådsberedningens förslag, att därutöver även besluta
att uppdra åt trafiknämnden att återuppta det avbrutna arbetet med framtagande av
systemhandling och järnvägsplan för tunnelbana till Hagastaden och Nya Karolinska
Solna och därmed avsluta parallella utredningar av kapacitetssvagare alternativ (bilaga).
Birgitta Sevefjord (V) anmälde att hon instämde i S-ledamöternas tilläggsförslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas tilläggsförslag.
forts.
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forts. § 52
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens
förslag.
Därefter ställde ordföranden propositioner om bifall till S- och V-ledamöternas
tilläggsförslag och om avslag därpå och fann att landstingsstyrelsen avslagit S- och Vledamöternas tilläggsförslag.
S- och V-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut till förmån för sitt tilläggsförslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, med utvecklingsplanen som inriktningsdokument, ansvara för den fortsatta planeringen för Östra Karolinska
att uppdra åt Locum AB, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden att bistå
landstingsstyrelsen i arbetet med den fortsatta planeringen för Östra Karolinska
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt arbetsutskottet att ansvara för arbetet med fortsatt utveckling av Östra
Karolinskaområdet
att fastighets- och investeringsberedningen ansvarar för beredning av frågor angående fortsatt utveckling av Östra Karolinskaområdet inför arbetsutskottet.
§ 53
Förslag på kategori A-upphandlingar som beräknas påbörjas under
år 2012
LS 1202-0245
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 mars 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 27 mars 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för omarbetning i enlighet med vad S-ledamöterna anfört
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag om återremiss.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag
därpå och fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
S-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
forts.
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forts. § 53
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsstyrelsens förslag
och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att fastställa upphandlingarna enligt förteckning den 7 mars 2012 som kategori Aupphandlingar.
S-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.

§ 54
Återrapportering av samordnade kategori A-upphandlingar som slutförts
under år 2011
LS 1202-0246
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 mars 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna rapporten den 7 mars 2012 om genomförda samordnade kategori
A-upphandlingar under år 2011.

§ 55
Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2012
LS 1203-0376
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 jämte avtal med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 8 mars 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns
landsting
att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna avtal om samverkan mellan
AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting
att belasta Koncernfinansiering kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans
avseende år 2012.
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§ 56
Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut
LS 1112-1630
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med arbetsutskottets beslut
den 21 februari och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att den samlade uppföljningen av ekonomi och verksamhet samt återrapportering av
Mål och budget till landstingsfullmäktige från och med 2012 ska utgöras av delårsrapport per augusti samt bokslut
att rapporteringen därutöver ska utgöras av tertialrapport per april och månadsrapporter per februari, mars, maj, juli, september och oktober till landstingsstyrelsen.
§ 57
Årsbokslut 2011 för koncernfinansiering
LS 1201-0102
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 27 februari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslut 2011 för koncernfinansiering.
§ 58
Årsbokslut 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska
Solna förvaltningen
LS 1201-0205
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 29 februari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslutet för landstingsstyrelsens förvaltning
att fastställa årsbokslutet för Nya Karolinska Solna förvaltningen.
§ 59
Årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting
LS 1110-1404, 1103-0308, 1105-0671
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 mars 2012.
forts.
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forts. § 59
MP-ledamöternas skrivelse den 22 mars 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-ledamöternas förslag (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 22 mars 2012 (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 27 mars 2012 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting för år
2011 som framgår av bilagan i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att reservera 1 200 000 000 kronor av årets resultat enligt balanskravet för att täcka
framtida kostnader för omstrukturering i samband med genomförande av Framtidens
hälso- och sjukvård
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att
under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta att AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust om 570 672 305
kronor samt SL-koncernens förlust om 155 945 142 kronor balanseras i ny räkning
att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och verkställande
direktör ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma
samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt
resultatdispositioner i enlighet med förteckning enligt bilaga 3 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseledamöter (inklusive dotterbolag) och
verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet
forts.
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forts. § 59
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt underlag i bilaga 4 i landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande ska lämna villkorade aktieägartillskott till Södersjukhuset AB med
2 961 000 kronor, Folktandvården Stockholms län AB med 14 300 000 kronor,
MediCarrier AB med 9 000 000 kronor, Locum AB med 11 800 000 kronor,
Waxholms Ångfartygs AB med 158 000 kronor samt till AB SLL Internfinans med
54 000 kronor i enlighet med gällande sanktions- och vinstdispositionsregler
att koncernfinansiering ska lämna villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms
Lokaltrafik med 155 945 142 kronor i enlighet med gällande sanktions- och vinstdispositionsregler
att godkänna årets avsättning avseende pensioner med 440 000 000 kronor i koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel gällande landstingets bolag samt att medel för detta ändamål avsätts även i fortsättningen
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att balansera TioHundra AB:s förlust på 38 979 751 kronor i ny räkning
att bevilja TioHundra AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet
att uppdra åt koncernfinansiering, att utbetala 26 000 kronor till TioHundranämnden
(Norrtälje kommun) med anledning av landstingets del av nämndens resultat
att uppdra åt Danderyd Sjukhus AB och Södersjukhuset AB att i enlighet med gällande regler för hantering av negativt resultat jämfört med resultatkrav återrapportera i
samband med delårsrapportering 2012
att godkänna förslag till Genomförandestrategi för landstingets åtaganden i regionala
utvecklingsplanen, RUFS 2010
att godkänna 2011 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
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§ 60
Yttrande över betänkandet Framtidens högkostnadsskydd i vården
(SOU 2012:2)
LS 1201-0178
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 mars 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 mars 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 27 mars 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med vad S-ledamöterna anfört
(bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 22 mars 2012 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
§ 61
Yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändring i bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen
LS 1112-1674
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med trafiknämndens yttrande den 21 februari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt trafiknämndens förslag.
§ 62
Yttrande över Trafikverkets remiss om transportsystemets behov av
kapacitetshöjande åtgärder
LS 1202-0295
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 mars 2012 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut respektive landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
13 mars 2012.
forts.
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forts. § 62
MP-ledamöternas skrivelse den 22 mars 2012 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsstyrelsen besluta att som remissyttrande till Trafikverket överlämna
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt med de ändringar och tillägg som MPledamöterna föreslagit (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 22 mars 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Trafikverket i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt med vad V-ledamotens anfört i sin skrivelse (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Trafikverket enligt landstingsdirektörens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
dels av V-ledamoten för V-förslaget.

§ 63
Fyllnadsval
LS 1203-0439
Ordförandens skrivelse den 21 mars 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Anders Johansson (S) från uppdraget som ledamot i tillväxtoch regionplaneringsutskottet
att intill utgången av 2012 välja Anders Lönnberg (S) som ledamot i tillväxt- och
regionplaneringsutskottet.

§ 64
Anmälan av skrivelse
LS 1203-0495
Anmäldes skrivelse från Helene Hellmark Knutsson och Dag Larsson (S) om avsaknaden av politisk insyn i NKS-projektet.
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§ 65
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 17 april 2012, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander
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