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§1
Justerare och justeringsdag
Ordförande Charlotte Broberg (M) och 2:e vice ordförande Rolf Lindeli (S) utsågs
att justera protokollet. Justeringsdag den 12 maj 2011.
§2
Godkännande 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
att tillstyrka att föreliggande tjänsteutlåtande överlämnas för fortsatt beredning
och beslut
(S)- och (MP)-ledamöterna anmälde att de inte deltar i beslutet.
Rolf Lindeli (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 lans landsting och tjänsteutlåtande
2011-04-20.
Fastighets- och investeringsberedningen beslutade
att tillstyrka att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
att 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
investeringsutrymrne.
Rolf Lindeli (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 investeringsberedningen, ärende 4
Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
Socialdemokraterna är positiva till utvecklingen av en samlad investeringsstrategi for
Stockholms läns landsting. Den stora investeringsvolymen, över 60 miljarder kronor
under en femårsperiod med åtföljande kapitalkostnader, gör det nödvändigt att fmna
former för en hanteringsordning som gör det möjligt att styra, prioritera, samordna
och följa upp landstingskoncernens investeringar.
Den korta tid som stått till beredningens förfogande gör det naturligt att beredningen
hos lanstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige efterfrågar direktiv och anvisningar
för investeringsstrategins fortsatta utveckling.
Vår utgångspunkt är att beredningen via strategin skafåen aktiv roll i arbetet med de
prioriteringar som kommer att behöver göras rörande investeringarna och vi ser därförframmot ett sådant konstruktivt arbete.

