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§ 161
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 9 oktober 2012.

§ 162
Ärenden för kännedom
LS 1201-0108
Förteckning den 13 september (reviderad den 24 september) 2012 över ärenden som
anmälts för kännedom lades till handlingarna.

§ 163
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1201-0107
Förteckning den 13 september 2012 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.

§ 164
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1201-0001
Rapport 8 den 13 september 2012 lades till handlingarna.

§ 165
Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälardalstrafik
MÄLAB AB
LS 1206-0839
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 jämte bolagsordning
och aktieägaravtal med arbetsutskottets beslut den 28 augusti, trafiknämndens yttrande den 19 juni 2012 och stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 9 juli 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ny bolagsordning för Mälardalstrafik MÄLAB AB i enlighet med ny bolagsordning
att godkänna att konsortialavtalet från 1995 avseende Mälardalstrafik MÄLAB AB
upphör att gälla och ersätts av ett nytt aktieägaravtal i enlighet med nytt aktieägaravtal
forts.
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att uppdra åt stämmoombudet att vid bolagsstämma för Mälardalstrafik MÄLAB AB
rösta för antagande av ny bolagsordning
att uppdra åt förvaltningschefen vid trafiknämndens förvaltning att underteckna det
nya aktieägaravtalet
att samtycka till att ägandet flyttas från Länstrafiken Sörmland AB, Länstrafiken Örebro AB, Västmanlands Lokaltrafik AB samt Upplands Lokaltrafik AB till dessa läns
respektive nya regionala kollektivtrafikmyndighet
att godkänna att Stockholms läns landsting inte utnyttjar hembudsmöjligheten enligt
nu gällande bolagsordning.
§ 166
Ändring i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms
läns landsting avseende NKS-beredningen
LS 1208-1088
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 augusti 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms läns landsting
i enlighet med vad som framgår av förslag till ändrat reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i Stockholms läns landsting
att ändringen i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms läns
landsting ska gälla från och med den 1 januari 2013.
§ 167
Ändringar i arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns landsting
LS 1205-0730
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 september 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra arbetsordningen för fullmäktige i Stockholms läns landsting i enlighet med
vad som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att ändringarna i arbetsordningen för landstingsfullmäktige ska gälla från och med
den 1 november 2012
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och lämna förslag till de förtydliganden i
arbetsordningen som bedöms nödvändiga beträffande landstingsfullmäktiges valberedning
forts.
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dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda och återkomma till landstingsstyrelsen
med förslag till de förtydliganden i arbetsordningen som bedöms nödvändiga beträffande landstingsfullmäktiges valberedning.

§ 168
Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret
LS 1206-0891
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 augusti 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna fortsatt bidrag till den nationella finansieringen av biobanken för navelsträngsblod för åren 2012-2015 med 1,50 kronor och till Tobiasregistret med 0,43
kronor per invånare med start andra halvåret 2012 i enlighet med SKL:s rekommendation
att finansiering av biobanken för navelsträngsblod samt av Tobiasregistret fortsatt
ska hanteras inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden budget för åren 20122015.

§ 169
Månadsrapport per juli 2012 för koncernfinansiering
LS 1208-1052
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 31 augusti 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapprot per juli månad samt prognos för helåret 2012 för koncernfinansiering.

§ 170
Månadsrapport per juli 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1208-1082
Ärendet utgick.
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§ 171
Månadsrapport per juli 2012 för Stockholms läns landsting
LS 1208-1051
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 september 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 20 september 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att erinra om uppdraget till styrelserna för Karolinska universitetssjukhuset
och Danderyds sjukhus AB att i samband med delårsrapporteringen återkomma till
landstingsstyrelsen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder i syfte att
uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet, att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden utarbeta förslag till
justeringar av ersättningssystemet för primärvården i enlighet med de riktlinjer som
S-ledamöterna anfört, att därmed fastställa tertialrapporten per april samt prognos
för helåret 2012 för Stockholms läns landsting (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 20 september 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna månadsrapport per juli samt prognos för helåret 2012 för
Stockholms Läns Landsting, att uppdra åt förvaltningen att analysera och återkomma
med en ekonomisk redovisning om vilken beredskap SLL har för framtida ekonomiska risker och hur landstingets överskott fortsatt kan säkerställas, att uppdra åt förvaltningen att analysera varför landstingets investeringsplan inte följts och hur de
eftersläpande investeringarna kan genomföras enligt plan (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas 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
att godkänna månadsrapport per juli månad 2012 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 MP-ledamöterna för MP-förslaget.

§ 172
Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till
Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset
LS 1203-0460
Ärendet utgick.
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§ 173
Yttrande över betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29)
LS 1206-0773
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 jämte avtal med arbetsutskottets beslut den 28 augusti och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
14 augusti 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 174
Yttrande över betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30)
LS 1205-0703
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 31 augusti 2012.
V-ledamotens skrivelse den 20 september 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt stf förvaltningschefens
tjänsteutlåtande samt i enlighet med vad V-ledamoten anfört (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 25 september 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 25 september 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande, att därutöver anföra enligt MP-ledamöternas förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas 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 Finansdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
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§ 175
Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden av Nya Karolinska
Solna Universitetssjukhus (NKS)
LS 1206-0931
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna Tilläggsavtal nr 4 till Projektavtalet ÄF 06- Life Science-garage
att godkänna Tilläggsavtal nr 5 till Projektavtalet ÄF 07- Anslutningsrör/Media
att uppdra till SLL:s ombud att underteckna tilläggsavtalen i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS).
§ 176
Motion 2011:38 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om tidssatta mål för ökad
patientmakt, utökade e-tjänster i vården samt fördjupad och jämförande
vårdinformation
LS 1112-1616
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 24 april 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och V-ledamöterna om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
§ 177
Motion 2011:44 av Helen Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen
av psykisk ohälsa i primärvården
LS 1112-1622
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 24 april 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj 2012.
forts.
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 178
Yttrande över Att angöra en kulturbrygga (SOU 2012:16)
LS 1207-0939
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september (med reviderad sid 1 den
24 september) 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 31 augusti
2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 179
Svar på skrivelse av Torbjörn Rosdahl (M) om uppdrag att se över integriteten i journalsystemet
LS 1206-0878
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 september 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att fortsätta arbetet med att förbättra informationssäkerhet och integritetsskydd i de system som används i landstinget
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till arbetsutskottet, under våren
2013, med information om hur arbetet med att förbättra informationssäkerheten och
integritetsskyddet fortlöper
att anse skrivelsen besvarad.
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§ 180
Motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker
LS 1110-1331
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med produktionsutskottets beslut den 4 september och hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den
27 mars 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-ledamöterna om bifall till motionen
dels av V-ledamoten om bifall till första att-satsen i motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 181
Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Minska riskerna
med farliga ämnen (SOU 2012:38)
LS 1206-0928
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2012 med tillväxt- och
regionplaneringsutskottets beslut den 4 september 2012 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 24 augusti 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 20 september 2012 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen beslutat att fastslå att landstingets ansvar för miljökonsekvenserna av användandet av farliga ämnen, inte endast kan avgränsas till den egna verksamheten,
att därutöver anföra vad MP-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 182
Bordlagt val av ledamot i styrgrupp företagsklimat
LS 1205-0701
Ordförandens skrivelse den 5 juni 2012.
Bordlagd den 19 juni och 28 augusti 2012 § 114 och 155.
Landstingsstyrelsen beslutade
att välja Anneli Rönnblom (MP) som ledamot i styrgrupp företagsklimat till och med
31 december 2012.
§ 183
Fyllnadsval
LS 1208-1080, 1209-1192
Ordförandens skrivelse den 13 september 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Raymond Wigg (MP) från uppdraget som ledamot i NKSberedningen
att medge befrielse för Christian Stener (S) från uppdraget som ledamot i miljö- och
skärgårdsberedningen
att välja Helene Öberg (MP) som ledamot i NKS-beredningen till och med 31 december 2012
att bordlägga val av ledamot (S) i miljö- och skärgårdsberedningen.
§ 184
Fråga om Arbetsmiljöverkets föreläggande om Södertälje sjukhus och
Södersjukhuset
På Birgitta Sevefjords fråga om information angående föreläggande från Arbetsmiljöverket gällande Södertälje sjukhus och Södersjukhuset svarade ordföranden att information kommer att ske i arbetsutskottet.
§ 185
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 2 oktober 2012, kl 09.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander

