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§ 99
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 20 juni 2012.

§ 100
Ärenden för kännedom
LS 1201-0108
Förteckning den 14 juni 2012 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.

§ 101
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1201-0107
Förteckning den 14 juni 2012 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.

§ 102
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1201-0001
Rapport 6 den 7 juni 2012 lades till handlingarna.

§ 103
Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning
LS 1201-0037
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 maj 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 maj 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den 4 december 2012 återkomma till
landstingsfullmäktige med dels förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, dels förslag
till ändringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv, utifrån inriktningen att AB Storstockholms Lokaltrafik endast ska fatta beslut
när avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter
uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta
forts.
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forts. § 103
att uppdra åt trafiknämnden att i samarbete med AB Storstockholms Lokaltrafik fortsätta förberedelsen att överföra AB Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet till trafiknämnden i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och
nämnder, dels förslag till ändringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning
och specifika ägardirektiv, utifrån inriktningen att AB Storstockholms Lokaltrafik
endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning eller kontraktsskrivning och liknande
juridiska omständigheter uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta.

§ 104
Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp I
LS 1205-0649
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 maj 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 maj 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anta garantiförbindelse för revisorerna i revisorsgrupp I enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 105
Årsredovisning 2011 för landstingets stiftelser (donationsfonder)
LS 1202-0219
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 maj 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 21 maj 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisning 2011 för landstingets stiftelser (donationsfonder).

§ 106
Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2011 för landstingsstyrelsen
LS 1204-0552
Landstingsrådsberedningens skrivelse 30 maj 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 maj 2012.
forts.
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forts. § 106
S-ledamöternas skrivelse den 19 juni 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad som anförs i Sledamöternas skrivelse samt i övrigt i tillämpliga delar enligt landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.

§ 107
Tertialrapport per april 2012 för Koncernfinansiering
LS 1205-0680
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 maj 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 28 maj 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna tertialrapporten per april samt prognos för helåret 2012 för Koncernfinansiering
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 108
Tertialrapport per april 2012 för Stockholms läns landsting
LS 1205-0679
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 maj 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 28 maj 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 19 juni 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 juni 2012 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt sjukhusen att genomföra en grundlig analys av bemanningssituationen under sommaren och återkomma till landstingsstyrelsen med en redovisning av denna samt förslag på åtgärder som minskar behovet av inhyrd personal (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
dels bifall till V-ledamotens tilläggsförslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna tertialrapport per april samt prognos för helåret 2012
att uppdra åt styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB,
Danderyds Sjukhus AB, TioHundra AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med
delårsrapporteringen återkomma till landstingsstyrelsen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå
det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet.
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.
§ 109
Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende bostadsbyggandet i Stockholms län
LS 1206-0842
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 juni 2012.
forts.
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forts. § 109
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra till landstingsdirektören att senast den 15 oktober 2012 återkomma med
förslag på redovisning av regeringens uppdrag avseende behovet av nya bostäder i
länets kommuner.
§ 110
Yttrande över remissen Patientrörlighet i EU – förslag till ny lag
(Ds 2012:6)
LS 1203-0509
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 maj 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 22 maj och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24
maj 2012.
V-ledamotens skrivelse den 19 juni 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med vad V-ledamoten anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 111
Lägesbeskrivning och revidering av handlingsplanen för CEMRdeklarationen
LS 1105-0720
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 maj 2012 med produktionsutskottets
beslut den 13 mars 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 februari
2012.
V-ledamotens skrivelse den 19 juni 2012 (bilaga)
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga lägesbeskrivning av handlingsplanen för CEMR-deklarationen till handlingarna
forts.
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forts. § 111
att revidera handlingsplanen
att uppdra åt landstingsdirektören att under 2013 återkomma med ny rapport
att uppdra åt landstingsdirektören att under 2014 återkomma med förslag till ny revidering av handlingsplanen.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
§ 112
Yttrande över Högskoleverkets rapport En ny psykoterapeutexamen
(2011:20R)
LS 1203-0415
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 maj 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 maj 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens
förslag.
§ 113
Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag till intressepolitisk verksamhet
LS 1112-1712
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 maj 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 maj 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 19 juni 2012 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt MP-förslaget (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade således
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta ny modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att anta nya riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 114
Fyllnadsval
LS 1205-0701
Ordförandens skrivelse den 5 juni 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Thomas Bengtsson (MP) från uppdraget som ledamot i styrgrupp företagsklimat
att bordlägga val av ledamot (MP) i styrgrupp företagsklimat.
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§ 115
Upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna
Universitetssjukhuset (NKS)
LS 1104-0614
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 juni 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avbryta den pågående upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska
Solna Universitetssjukhus.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 116
Anmälan av skrivelser
LS 1206-0878, 1206-0879
Anmäldes skrivelser
från Torbjörn Rosdahl (M) om uppdrag att se över integriteten i journalsystemet
från Birgitta Sevefjord (V) om Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska situation.

§ 117
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 28 augusti 2012, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander

