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Sammanträde med landstingsstyrelsens fastighets- och
investeringsberedning
Datum för justering: 2011-05-12

Charlotte Broberg
Plats

Rolf Lindell

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande
Ledamöter
Ordförande Charlotte Broberg (M)
2:e vice ordf. Rolf Lindell (S)
ErikLangby(M)
Gustaf Stjernberg (C)
SaraRydefjärd (KD)
Erika Ullberg (S)
Mikael Adersteg (MP)
Ej närvarande
Ledamöter
i:e vice ordf. Samuel Danofsky (FP)
Anders Johansson (S)
Närvarande
Politiska tjänstemän
Tjänstemän
Jeppe Samuelsson (M)
Toivo Heinsoo
Hans Lundin (MP)
Susanne Ek, sekreterare
Manne Schmitz (V)
Henrik Gaunitz (§ 3)
Fredrik Bojerud(C)
Johanna Munter (§ 4)
§1
Justerare och justeringsdag
Ordförande Charlotte Broberg (M) och 2:e vice ordförande Rolf Lindell (S) utsågs
att justera protokollet. Justeringsdag den 12 maj 2011.
§2
Godlcännaiide och fastställande avföredragningslistan
Föredragningslistan godkändes och fastställdes.
Rolf Lindell (S) anmälde en fråga till punkten övriga frågor.
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§3
Framtidens hälso- och sjukvård
LS 1104-0574
Chefscontroller Henrik Gaunitz, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning,
informerade om ärendet och en diskussion fördes bl.a. avseende prioritering av
framtida investeringar.
Landstingsstyrelsens Fastighets- och investeringsberedning beslutade
af t tillstyrka att föreliggande tjänsteutlåtande överlämnas för fortsart beredning
och beslut
(S)- och (MP)-ledamöterna anmälde att de inte deltar i beslutet.
Rolf Lindell (S) anmälde ett särskilt uttalande, bilaga 1.

§4

Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
LS 1101-0096
Johanna Munter, enhetschef SLL Ekonomi och Finans, föredrog ärendet
avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting och tjänsteutlåtande
2011-04-20,
Fastighets- och investeringsberedningen beslutade
att tillstyrka att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
art godkänna investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
arf ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på ansvars- och
beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på tidplan för
implementéring av investeringsstrategi, etapp 1 till 3
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med översyn av framtida
investeringsutrymme.
Rolf Lindell (S) anmälde ett särskilt uttalande, bilaga 2.
§5
Övriga frågor
Rolf Lindell (S) ställde en fråga huruvida det fmns en investeringsplanering för
trafikområdet och när beredningen i så fall kan ta del av denna.
Ordföranden svarade att SL AB för närvarande arbetar med en investeringsplan
och att denna förhoppningsvis kan presenteras vid Fastighets- och
investeringsberedningens nästa sammanträde, den 9 juni.
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§6
Nästa möte
Nästa sammanträde i Fastighets- och investeringsberedningen är den 9 juni kl.
09.00.

Vid protokollet
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Fastighets- och investeringsberedningeii, ärende 3

Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Ärendet om framtidens hälso- och sjukvård är ett av de största och viktigaste som
landstinget har att hantera under lång tid. I dagens ärende anges en prioritetsordning
för investeringar i sjukvårdsstrukturen för lång tid framåt. Det hade varit rimligt med
en ordentlig tid för beredningens ledamöter att värdera underlaget samt upprätta
verkliga blocköverskridande överläggningar mellan de politiska partierna V i beklagar djupt att den tiden inte ges av den politiska majoriteten.
V i Socialdemokrater deltar inte i dagens beslut av ovan nämnda skäl. Socialdemokraterna återkommer i landstingsstyrelsen med sitt samlade ställningstagande till den
nu framlagda framtidsplanen.

