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§ 241
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
och andre vice ordföranden samt Marie Ljungberg Schött den 27 november 2012.

§ 242
Förlängning av TioHundraprojektet
LS 1208-1034
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2012 jämte tilläggsavtal och
överenskommelse med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 november 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 22 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att ge TioHundra permanent status i landstingets organisation, att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till avtal, reglementariska föreskrifter och andra styrdokument i enlighet med vad som anförs i Sledamöternas skrivelse, att uppdra åt landstingsstyrelsen att utifrån vad som anförs i
S-ledamöternas skrivelse utarbeta förslag till hur en valfrihetskedja kan skapas inom
ramen för Tiohundras samverkansmodell (bilaga).
M-, FP-, KD- och C-ledamöternas skrivelse den 27 november 2012 med förslag att
landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att byta namn på TioHundranämnden till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 27 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå namnbyte på TioHundranämnden till
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 27 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att permanenta TioHundra, att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma
till landstingsfullmäktige med ett förslag till utformning av reglementen, avtalsförslag
och de övriga styrdokument som krävs med iakttagande av V-ledamotens synpunkter
(bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 27 november 2012.
MP-ledamöterna anmälde att de instämde i S-ledamöternas förslag.
S-ledamöterna anmälde att de instämde i MP-ledamöternas förslag om att avslå
namnbyte på TioHundranämnden.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Inger Ros, Helene Hellmark Knutsson, Helene
Öberg och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag med tillägg att byta namn på
TioHundranämnden till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
dels bifall till S- och MP-ledamöternas förslag
forts.
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forts. § 242
dels bifall till MP- och S-ledamöternas förslag om avslag på namnbyte av TioHundranämnden
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag med tillägg att byta namn på
TioHundranämnden till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje.
Landstingsstyrelsen beslutade således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att förlänga TioHundraprojektet i tre år för perioden den 1 januari 2013 till och med
den 31 december 2015
att godkänna tilläggsavtal till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd
mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
att ändra lydelsen i §§ 5 och 15 i reglemente för den gemensamma nämnden i enlighet
med förslag i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över om behov finns av att ändra i TioHundraprojektets styrdokument
att byta namn på TioHundranämnden till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att se över samt vid behov föreslå ändringar i
TioHundraprojektets styrdokument.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och MP-ledamöterna till förmån för S- och MP-förslaget
dels av MP- och S-ledamöterna för MP- och S-förslaget om avslag på namnbyte
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 243
Stiftelsernas årsredovisningar 2011
LS 1206-0833
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2012.
forts.
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forts. § 243
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att lägga till handlingarna att årsredovisningarna 2011 anmälts för stiftelserna
Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns
museum, Stockholms läns Äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science
att godkänna årsredovisningar 2011 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin.
§ 244
Genomförandebeslut av ombyggnation av Eastmanfastigheten
LS 1210-1329
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2012 med fastighets- och
investeringsberedningens beslut den 18 oktober 2012, yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 november, Folktandvården Stockholms län AB den 14 september, styrelsen för Locum AB den 27 september 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna genomförande av ombyggnation av Eastmaninstitutet om högst
120 miljoner kronor.
§ 245
Månadsrapport per september 2012 för Koncernfinansiering
LS 1210-1352
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapport per september samt prognos för helåret 2012 för
Koncernfinansiering.
§ 246
Månadsrapport per september 2012 för Stockholms läns landsting
LS 1210-1351
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2012.
forts.
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forts. § 246
S-ledamöternas skrivelse den 22 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt landstingsdirektören att mot bakgrund av senare års brister
inom trafikverksamheten genomföra en extra genomgång avseende tillförlitligheten i
nu inlämnad prognos rörande trafiknämnden samt avrapportera denna i landstingsstyrelsens arbetsutskott, att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med hälsooch sjukvårdsnämnden utarbeta förslag till justeringar av ersättningssystemet för
primärvården i enlighet med de riktlinjer som anges i skrivelsen, att därmed fastställa
månadsrapporten per september samt prognos för helåret 2012 för Stockholms läns
landsting (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 27 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att godkänna månadsrapport per september samt prognos för helåret 2012
för Stockholms läns landsting, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att göra en
grundlig analys av varför akutbesöken ökar samt återkomma till landstingsstyrelsen
med förslag på åtgärder, att uppdra åt landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta ett förslag, inklusive tidsplan, för hur Vänsterpartiets
Hälsovalsmodell ska ersätta dagens ersättningssystem (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-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 godkänna månadsrapport per september samt prognos för helåret 2012 för Stockholms läns landsting.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.

§ 247
Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms
läns landsting
LS 1211-1541
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2012 med revisionskollegiets
beslut den 20 november 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
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att utse revisorsgrupp II som lekmannarevisorer i S:t Görans sjukhus AB för den
31 december 2012
forts.
forts. § 247
att göra tillägg i revisionsreglementets bilaga Indelning i revisionsområden
att justera paragrafen omedelbart.
§ 248
Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) om akutkliniken på Karolinska
Solna
Helene Hellmark Knutsson ställde fråga till landstingstyrelsens ordförande om vilken
bedömning som görs av ett brev som inkommit till stora delar av landstingsstyrelsens
ledamöter angående förhållandena vid Akutklinken på Karolinska Solna.
Ordföranden föreslog att frågan behandlas vid nästkommande möte med arbetsutskottet.
§ 249
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 11 december 2012, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander

