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§ 53
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 22 april 2013.
§ 54
Ärenden för kännedom
LS 1301-0037
Förteckning den 27 mars 2013 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.

§ 55
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1301-0038
Förteckning den 27 mars 2013 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.

§ 56
Årsbokslut 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1301-0141
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 februari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslut 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 57
Årsbokslut 2012 för Skadekonto
LS 1301-0045
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 februari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisningen för år 2012 för Skadekonto.
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§ 58
Årsbokslut 2012 och internkontroll- och åtgärdsplan 2013 för koncernfinansiering
LS 1301-0143
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 5 mars 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslut 2012 för koncernfinansiering
att fastställa intern kontroll- och åtgärdsplan 2013 för koncernfinansiering.
§ 59
Årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting
LS 1210-1379
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 11 mars 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 9 april 2013 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-ledamöternas förslag (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 9 april 2013 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 9 april 2013 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisningen för Stockholms läns landsting för år
2012
att reservera 2 100 000 000 kronor av årets resultat enligt balanskravet för att täcka
framtida kostnader för omstrukturering i samband med genomförande av framtidens
hälso- och sjukvård
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilagda Resultatdispositioner
år 2012 för resultatenheter inom förvaltningar
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks årsstämma att
under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
forts.
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forts. § 59
att fastställa de i AB Storstockholms Lokaltrafiks årsredovisning för år 2012 intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks förlust för 2012 om 475 182 117
kronor samt SL-koncernens vinst om 55 215 326 kronor balanseras i ny räkning
att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter och verkställande
direktör ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma
samt dess dotterbolag att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB:s årsredovisningar
för år 2012 intagna resultat- och balansräkningarna
att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning enligt bilagda Resultatdispositioner år 2012 inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB
att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseledamöter (inklusive dotterbolag)
och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB, enligt underlag i bilagda Underlag beräkning
aktieägartillskott Landstingshuset i Stockholm AB ska lämna villkorade aktieägartillskott till AB SLL Internfinans med 6 000 kronor, Waxholms Ångfartygs AB med 131
000 kronor, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB med 400 000 kronor, MediCarrier AB med 4 100 000 kronor, Danderyds Sjukhus AB med 22 100 000 kronor,
S:t Eriks Ögonsjukhus AB med 950 000 kronor och till Folktandvården Stockholms
län AB med 42 200 000 kronor i enlighet med gällande sanktions- och vinstdispositionsregler
att koncernfinansiering ska lämna villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms
Lokaltrafik med 74 103 636 kronor i enlighet med gällande sanktions- och vinstdispositionsregler samt årets kompensation för nettoeffekten av AFA Försäkring och räntesänkning för pensionerna
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s årsstämma att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande rösta för
att fastställa de i TioHundra AB:s årsredovisning för år 2012 intagna resultat- och
balansräkningarna
att balansera TioHundra AB:s förlust för 2012 på 53 474 881 kronor i ny räkning
att TioHundra AB:s styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 28 359 832 kronor till Sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje (tidigare TioHundranämnden) med anledning av landstingets del i nämndens resultat
forts.
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forts. § 59
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 17 000 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg som bidrag för täckande av
underskott 2012 i TioHundra AB (12 500 000 kronor kostnadsfördes 2012 inom SLL
och 4 500 000 kronor kostnadsförs 2013)
att godkänna återrapportering av uppdrag givna i budget 2012
att godkänna Underlag för hantering av negativt resultat
att godkänna trafiknämndens justerade indikator för nöjda resenärer från ”Kunder i
tid” till att avse ”Nöjda kunder tidshållning”.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
§ 60
Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för
4 D – ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och
Karolinska Institutet
LS 1303-0356
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 mars 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att öka landstingsbidraget för 2013 till hälso- och sjukvårdsnämnden med
30 000 000 kronor för samverkansprojektet 4D
att finansiering ska ske inom ramen för koncernfinansiering.
§ 61
Sammanträdestider för landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen år
2014
LS 1303-0360
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
forts.
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forts. § 61
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med landstingsfullmäktige
2014
18 februari
18 mars
6 maj (årsredovisning)
10 juni
7 oktober
4 november (nyvalda LF)
18 november (val)
16 december (budget)
17 december (budget)
dels för egen del besluta
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med
landstingsstyrelsen 2014
4 februari
4 mars
8 april
20 maj
17 juni
26 augusti
16 september
21 oktober
25 november (budget)
9 december

6

Landstingsstyrelsen

Protokoll 3/2013

7

2013-04-09
§ 62
Upphandling av multiplace-kammare till Nya Karolinska Solna (NKS)
LS 1212-1721
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 12 mars 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 4 april 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att inleda upphandling av multiplace-kammare till Nya Karolinska Solna, att upphandling av multiplace-kammare ska ske genom förfarandet öppen upphandling, att
ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag
till förfrågningsunderlag, att i övrigt besluta i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 4 april 2013 (bilaga).
M-, FP-, KD- och C-ledamöternas skrivelse den 9 april 2013 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Helene Hellmark Knutsson, Helen Öberg, Håkan
Jörnehed och Birgitta Sevefjord.
V-ledamoten anmälde att han 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 inleda upphandling av multiplace-kammare till Nya Karolinska Solna
att upphandling av multiplace-kammare ska ske genom öppen upphandling
att delegera godkännande av förfrågningsunderlag avseende multiplace-kammare till
Nya Karolinska Solna till landstingsdirektören.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av M-, FP-, KD- och C-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 63
Upphandling av undersökningslampor till Nya Karolinska Solna (NKS)
och andra sjukvårdsproducenter
LS 1301-0137
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 12 mars 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 9 april 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att inleda upphandling av undersökningslampor, att upphandling av undersökningslampor ska ske genom förfarandet öppen upphandling, att ge landstingsdirektören i
uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till förfrågningsunderlag,
att i övrigt besluta i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 4 april 2013 (bilaga).
V-ledamoten anmälde att han 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 inleda upphandling av undersökningslampor
att upphandling av undersökningslampor ska ske genom öppen upphandling
att delegera till landstingsdirektören att godkänna förfrågningsunderlag avseende
undersökningslampor.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades medelbart justerad.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 3/2013

9

2013-04-09
§ 64
Yttrande över delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94)
LS 1302-0198
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 1 mars 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 65
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 12/2012 – Sponsring inom trafik- och fastighetsverksamheter
LS 1302-0195
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 5 mars 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 66
Motion 2012:16 av Gunilla Roxby Cromwall och Anna Sehlin (V) om
inrättande av whistleblowing-funktion hos SL
LS 1205-0670
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 mars 2013 med trafiknämndens beslut
den 16 oktober 2012 och stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2012.
V-ledamotens skrivelse den 9 april 2013 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 9 april 2013 (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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 66
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 67
Motion 2012:21 av Gunilla Roxby Cromwall (V) om försök med klimattaxa
på linjer med lågt resande
LS 1209-1222
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 mars 2013 med trafiknämndens beslut
den 5 februari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2013.
V-ledamotens skrivelse den 9 april 2013 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla mopionen (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 68
Motion 2012:22 av Gunilla Roxby Cromwall m.fl. (V) om behovet av ökade
investeringar i kollektivtrafiken
LS 1209-1223
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med trafiknämndens beslut
den 5 februari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2013.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av V-ledamoten 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.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 69
Inrättande av ett Akademiskt centrum för äldretandvård
LS 1203-0404
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 mars 2013 med forskningsberedningens beslut den 27 februari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
19 februari 2013.
MP-ledamöterna anmälde sin reservation i forskningsberedningen som särskilt uttalande i landstingsstyrelsen (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna den föreslagna inriktningen av det planerade Akademiskt centrum för
äldrevård (ACT).
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin reservation i
forskningsberedningen.

§ 70
Översyn av riktlinjer för miljö-, skärgårds- och fraktbidrag
LS 1209-1229
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 mars 2013 med beslut från tillväxt- och
regionplaneringsutskottet den 31 januari, miljö- och skärgårdsberedningen den 15
januari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 december 2012.
S-, MP, och V-ledamöternas skrivelse den 9 april 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att se över riktlinjerna för stöd till livsmedelsbutikers varutransporter
i Stockholms skärgård och riktlinjerna för fraktbidrag till företag i Stockholms skärgård och i Mälaren i syfte att bidra till att stödja näringslivsverksamhet och förbättra
levnadsmöjligheterna i skärgården, att i övrigt bifalla förvaltningens förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att fastställa ändring av riktlinjer för skärgårdsanslaget
att fastställa ändring av riktlinjer för miljöanslaget.
S-, MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till
förmån för sitt förslag.
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§ 71
Patientnämndens årsrapport 2012
LS 1303-0373
Landstingsstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande den 13 mars 2013 och patientnämndens beslut den 4 mars 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade föreslå landstingsfullmäktige besluta
att lägga patientnämndens årsrapport till handlingarna.
§ 72
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 23 april 2013, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander
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