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§ 195
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 2 december 2013.
§ 196
Ärenden för kännedom
LS 1301-0037
Förteckning den 6 november 2013 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.
§ 197
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1301-0038
Förteckning den 6 november 2013 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.
§ 198
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1301-0001
Rapport 8 den 4 november 2013 lades till handlingarna.
§ 199
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive
placeringspolicy för pensionsmedel
LS 1305-0743
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2013 jämte policy med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna finanspolicy inklusive placeringspolicy för pensionsmedel för
Stockholms läns landsting.
§ 200
Samverkansavtal och ägardirektiv Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland AB
LS 1307-0923, 1307-0932
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2013 med arbetsutskottets
beslut den 8 oktober 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2013.
forts.
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forts. § 200
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
AB (556141-8392)
att godkänna ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland
AB
att utfärda instruktion till Stockholms läns landstings stämmoombud att på bolagsstämma i Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB rösta för ägardirektiv
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna samverkansavtal avseende Almi
Företagspartner Stockholm Sörmland AB.
§ 201
Ändringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige, i reglemente för
landstingsstyrelse och nämnder samt i reglemente för landstingsråd
LS 1303-0365, 1309-1089
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med arvodesberedningens beslut den 30 oktober 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
18 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsråd
att ändra arbetsordningen för fullmäktige i Stockholms läns landsting
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder avseende landstingsstyrelsens arbetsutskott
att ändringarna i arbetsordningen för fullmäktige och reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt reglemente för landstingsråd ska gälla från och med den
1 januari 2014.
§ 202
Budget 2014 inklusive planering samt investeringsplan 2014-2018 för
Skadekonto
LS 1308-0976
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2014 års budget samt investeringsplan 2014-2018 för Skadekonto.
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§ 203
Budget 2014 samt investeringsplan 2014-2018 för landstingsstyrelsens
förvaltning
LS 1309-1166
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2014 års budget samt investeringsplan 2014-2018 för landstingsstyrelsens förvaltning
att överföra 10 200 000 kronor i landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen från landstingsstyrelsens förvaltning, gällande systemet Web Care och överföring av tjänster från SLL IT till följd av organisations-förändringar mellan landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
att överföra 5 978 000 kronor i landstingsbidrag till landstingsstyrelsens förvaltning
från Koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning av FoUU-medlen för
2013
att bevilja stiftelser, föreningar och organisationer bidrag för år 2014 i enlighet med
bilagan i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
S-, MP-ledamöterna och V-ledamoten anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut med hänvisning till sina respektive budgetar i juni 2013.
§ 204
Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting
LS 1305-0679
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att lägga anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting till handlingarna
dels för egen del besluta
att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting
att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2014 till 2 910 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering
att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2014 till
49 489 100 000 kronor, med anledning av teknisk justering

forts.
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forts. § 204
att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2014 till 8 423 100 000 kronor,
med anledning av teknisk justering
att fastställa resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
S-, MP-ledamöterna och V-ledamoten anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut med hänvisning till sina respektive budgetar i juni 2013.

§ 205
Delårsrapport per augusti 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1309-1118
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsrapporten per augusti 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 206
Delårsrapport per augusti 2013 för Skadekonto
LS 1310-1270
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsrapporten per augusti 2013 för Skadekonto.

§ 207
Delårsrapport per augusti 2013 för Koncernfinansiering
LS 1309-1095
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsrapport per augusti samt prognos för helåret 2013 för Koncernfinansiering.
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§ 208
Delårsrapport per augusti 2013 för Stockholms läns landsting
LS 1306-0827
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-förslaget (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 november 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 delårsrapporten för januari-augusti 2013
att godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2013
att godkänna att uppdraget som gavs till landstingsdirektören i samband med tertialrapporten per april om att uppnå ett positivt resultat för 2013 är uppfyllt
att godkänna återrapportering av det uppdrag som gavs till trafiknämnden i samband
med tertialrapporten per april
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma med redogörelse för den fortsatta intäktsutvecklingen samt effekter av vidtagna åtgärder i samband med årsbokslut 2013
att uppdra till styrelserna för Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, TioHundra
AB och Södertälje Sjukhus AB att i samband med årsbokslut 2013 återkomma med
redovisning av genomförda åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att
uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet för år 2013 för att möjliggöra att rätt kostnadsnivå återfinns vid ingången av år 2014
att godkänna återrapportering av uppdrag som gavs till hälso- och sjukvårdsnämnden
och styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset i samband med tertialrapporten
per april att i samråd analysera antagandena för intäkter och kostnader i syfte att eliminera differensen
att godkänna avrapportering av vidtagna åtgärder och effekter av dessa vid Sjukvårdsoch omsorgsnämnden i Norrtälje
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 69 000 kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje med anledning av korrigering av resultat avseende år 2012
forts.
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forts. § 208
att godkänna förtida avslut av leasingarrangemang, avseende 111 tunnelbanevagnar
av typen C20 och 22 tvärbanevagnar av typen A32, med konsekvens att borgensansvar kvarstår såsom beskrivits närmare i delårsrapporten den 9 oktober 2013
att kostnader på cirka 90 000 000 kronor för förtida avslut av leasingarrangemang
finansieras inom ramen för koncernfinansiering och regleras i samband med fastställande av årsredovisning 2013
att överföra 3 700 800 000 kronor från trafiknämndens investeringsbudget till koncernfinansierings investeringsbudget 2013
att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till 4 990 000 000 kronor
att fastställa 2013 års investeringsbudget för koncernfinansiering till 4 127 800 000
kronor
att anse hemställan från trafiknämnden om flytt av budgetmedel, daterad den 1 oktober 2013, besvarad (LS 1310-1227)
att omedelbart justera beslutet.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
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§ 209
Ändringar i landstingsstyrelsens delegationsordning avseende rätt att
besluta i fastighetsstrategiska frågor
LS 1310-1351
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avslå ändringar i delegationsordningen, att därutöver anföra vad MPledamöterna föreslagit (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avslå landstingsrådsberedningens förslag till beslut, att därutöver anföra
vad S-ledamöterna föreslagit (bilaga).
V-ledamoten anmälde att han instämde i MP-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att delegera till landstingsdirektören rätten att fatta beslut rörande strategiska fastighetsfrågor och därtill hörande investeringar med ett värde på högst 50 000 000 kronor
att godkänna ändring av delegationsordning för landstingsstyrelsen
att ändringen ska gälla omedelbart.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP- och V-ledamöterna för MP- och V-förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 210
2013 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010
LS 1301-0094
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med beslut från tillväxtoch regionplaneringsutskottet den 24 oktober och miljö- och skärgårdsberedningen
den 15 oktober 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna 2013 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt
återkomma till utskottet med förslag på aktiva åtgärder som kan bryta den negativa
utvecklingen inom flera av de utpekade områdena men med särskilt fokus på den låga
takten för bostadsbyggande samt kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna
(bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-förslaget (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 14 november 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
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 godkänna 2013 års uppföljning av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
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§ 211
Upphandling av takhängda mikroskop till Nya Karolinska Solna
LS 1309-1109
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att inleda upphandling av takhängda mikroskop till Nya Karolinska Solna,
att upphandling av takhängda mikroskop 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 den 6 november 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 takhängda mikroskop till Nya Karolinska Solna
att upphandling av takhängda mikroskop till Nya Karolinska Solna ska ske genom
öppet förfarande
att delegera till landstingsdirektören godkännande av förfrågningsunderlag avseende
takhängda mikroskop till Nya Karolinska Solna.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 212
Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av integrationslösning och tjänster för operationssalar på Nya Karolinska Solna
LS 1301-0081
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förfrågningsunderlag avseende integrationslösning och tjänster till NKS
operationssalar till Nya Karolinska Solna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 213
Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av utrustning till
en sterilteknisk enhet med därtill hörande tjänster till Nya Karolinska
Solna
LS 1301-0082
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förfrågningsunderlag avseende utrustning till en sterilteknisk enhet
med vissa därtill hörande tjänster, till Nya Karolinska Solna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 214
Godkännande av förfrågningsunderlag om upphandling av Bild och
Funktion till Nya Karolinska Solna
LS 1203-0460
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förfrågningsunderlag avseende Bild och Funktion till Nya Karolinska
Solna.
S-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut och lät som
särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 215
Tilldelningsbeslut för IKT-Infrastruktur till Nya Karolinska Solna
LS 1206-0906
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att tilldela Hewlett-Packard Sverige AB med organisationsnummer 556084-2139,
kontrakt för leverans av IKT-Infrastruktur till NKS, innehållande fast och trådlöst
nätverk, datahallar, integration och leveranssamordning.
att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med vinnande anbudsgivare.
S-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut och lät som
särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 216
Tilldelningsbeslut för upphandling av takhängda personlyftar till Nya
Karolinska Solna
LS 1304-0614
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anta Liko Aktiebolag, 556202-6004, som leverantör av takhängda personlyftar till
Nya Karolinska Solna
att uppdra åt landstingsdirektören teckna avtal med antagen leverantör.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 217
Yttrande över delbetänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta
bostadsbyggandet (SOU 2013:57) och slutbetänkandet flygbuller och
bostadsbyggande (SOU 2013:67)
LS 1309-1113
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 24 oktober 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2013.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av V-ledamoten om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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.
§ 218
Yttrande över remissen Framställan om förändrad trängselskatt i
Stockholm
LS 1309-1137
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 oktober 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 medförslag att landstingsstyrelsen
beslutar att ansöka hos regeringen att bilda Region Stockholm, att utöver lagda förslag på trängselavgifter också inkludera innerstads- och Saltsjö-Mälarsnittet,
att undanta all vägbaserad kollektivtrafik från trängselskatten, att avge yttrande till
Finansdepartementet i enlighet med vad MP-ledamöterna anfört (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrandet till Finansdepartementet i enlighet med vad V-ledamoten
anfört (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.

forts.
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forts. § 218
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 MP-ledamöterna för MP-förslaget.
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 219
Yttrande över betänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)
LS 1308-0986
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 8 oktober 2013 och biträdande förvaltningschefens
tjänsteutlåtande den 17 oktober 2013.
V-ledamotens skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet enligt V-ledamotens förslag
(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.
§ 220
Yttrande över promemorian Informationsförfaranden i samband med
organtransplantationer (Ds 2013:58)
LS 1309-1199
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 221
Motion 2012:8 av Dag Larsson m.fl. (S) om krav på insyn och offentlighet
hos anlitade privata vårdleverantörer
LS 1203-0465
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 6 december 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2013.
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.

§ 222
Motion 2012:13 av Kristina Söderlund och Inger Ros (S) om vårdgarantin
och en utveckling för en patientfokuserad vård
LS 1205-0667
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 18 mars 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 mars 2013.
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.
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§ 223
Motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården
LS 1205-0669
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 18 mars 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 mars 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 avslå motionen.
MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 224
Motion 2012:17 av Helene Hellmark Knutsson och Dag Larsson (S) om
reformering av primärvårdens ersättningssystem
LS 1206-0854
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 18 mars 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 mars 2013.
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 avslå motionen.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
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§ 225
Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med
migrationsinriktning i Skärholmen
LS 1209-1220
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 18 juni 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 7 augusti 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 (bilaga).
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.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 226
Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett
närsjukhus i Nynäshamn
LS 1209-1221
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 18 juni 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 7 augusti 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 (bilaga).
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.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 227
Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kommission
som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning
LS 1302-0272
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2013 med produktionsutskottets beslut den 1 oktober, yttranden från hälso- och sjukvårdsnämndens den 3 september, programberedningen för folkhälsa och psykiatri den 2 september 2013 och
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 september 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att utifrån motionens intentioner genomföra en
översyn av kvalitetssäkringen av psykiatrin i hela Stockholms län, att översynen får i
uppdrag att föreslå förebyggande och kvalitetssäkrande åtgärder för att säkerställa en
långsiktigt god psykiatrisk vård över hela länet, att med detta anse motionen besvarad
enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
MP- och V-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att därutöver
anföra vad MP- och V-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas 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.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP- och V-ledamöterna för MP- och V-förslaget.

§ 228
Motion 2012:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda förutsättningarna för ett kvinnohistoriskt museum
LS 1212-1652
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 oktober 2013 med kulturnämndens
yttrande den 26 september 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
9 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 (bilaga).

forts.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 9/2013

2013-11-19

22

forts. § 228
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.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 229
Hantering av avtal om kostförsörjning
LS 1310-1258
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 oktober 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 14 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt MP-förslaget (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
att avtalet med avtalsnummer 1860801, objektnummer SLL 1860, om kostförsörjning
för Stockholms läns landsting inte ska förlängas att gälla efter det att ordinarie avtalstid löper ut den 31 mars 2015
att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde,
Danderyds sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB att senast den 31 mars 2014 återkomma till landstingsstyrelsens produktionsutskott med en redovisning om hur arbetet med att skapa lokala lösningar för måltidsförsörjningen, i syfte att uppnå måltidsvisionen för Stockholms läns landsting, fortlöper.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 230
Svar på skrivelse från Lars Dahlberg och Helene Hellmark Knutsson (S)
om arbetstagarorganisationernas medverkan i arbetet med landstingets
kompetensförsörjning
LS 1309-1077
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2013.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och V-ledamöterna om bifall till skrivelsen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.

§ 231
Landstingens medverkan i finansiering av klinisk behandlingsforskning
LS 1304-0583
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2013 med forskningsberedningens yttrande den 26 september 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
17 september 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 14 november 2014 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att landstinget ska tillföra FoUU-medel om 11,1 mkr för år 2014, samt 16,7
miljoner kronor för år 2015 respektive år 2016 för medfinansiering av nationell satsning på behandlingsforskning utifrån förslag i regeringens forsknings- och innovationsproposition (prop. 2012/13:30) istället för att omprioritera inom liggande FoUUbudget (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 14 november 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.
forts.
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forts. § 231
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna Stockholms läns landstings medfinansiering för åren 2014-2016, med
11 100 000 kronor år 2014, 16 700 000 kronor år 2015 och 16 700 000 kronor år 2016
som bidrag till den nationella satsningen på klinisk behandlingsforskning.
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.
§ 232
Fördelning av bidrag för intressepolitisk verksamhet till organisationer
som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län
2014
LS 1305-0725
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november (med reviderad sid 1 den 18
november) 2013 med biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt framlagt förslag
att fastställa fördelningen av bidrag till organisationer i länet som företräder personer
med funktionsnedsättning för år 2014 i enlighet med bidragsgruppens förslag.
§ 233
Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under
landstingsstyrelsen 2014
LS 1311-1393
Ordförandens skrivelse den 4 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att fastställa antalet ledamöter och förrätta val i de utskott, beredningar, styrelser som
upptagits i förteckning
att uppdra åt landstingsdirektören att förordna sekreterare i utskotten och beredningarna i dialog med utskottsordförandena.
§ 234
Ändring av sammanträdesdagar 2014 för landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige
LS 1311-1427
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013.
forts.
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forts. § 234
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att – under förutsättning av riksdagens beslut om ändring i kommunallagen – flytta
sammanträdet den 7 oktober till den 21 oktober, och sammanträdet den 4 november
till 11 november 2014
dels för egen del besluta
att – under förutsättning av riksdagens beslut - flytta landstingsstyrelsens sammanträde den 21 oktober till den 4 november och hålla ett extra sammanträde den
14 oktober 2014.

§ 235
Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds
sjukhus
LS 1310-1216
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013 med arbetsutskottets
beslut den 5 november 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fatta inriktningsbeslut för objektet Teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om maximalt 170 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta den utökade investeringsutgiften för
investeringsobjektet på 50 000 000 kronor i investeringsbudgeten för Landstingsfastigheter Stockholm för år 2015 och plan för åren 2016-2019
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att för Landstingsfastigheter Stockholms räkning fatta nödvändiga beslut för att påbörja programarbete och andra arbeten som
underlag för ett eventuellt senare genomförandebeslut.

§ 236
Inriktningsbeslut för investering för ökat vårdinnehåll, vårdavdelningar
och behandling vid S:t Görans sjukhus
LS 1310-1296
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013 med arbetsutskottets
beslut den 5 november, hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 6 november 2013
och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
forts.
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forts. § 236
MP-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fatta ett inriktningsbeslut för investeringar som skapar lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en investeringsutgift
om totalt 240 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende att skapa lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus till en investeringsavgift om totalt 12 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB, att genom teknisk justering inrymma investeringsutgiften om totalt 12 000 000 kronor för förberedande arbeten för att skapa lokalmässiga förutsättningar för att bedriva förlossningsvård vid S:t Görans sjukhus,
inom Landstingsfastigheter Stockholms fastställda investeringsutrymme för åren
2014-2015
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att i samband med kommande budgetprocess
inarbeta den utökade investeringsutgiften om totalt 240 000 000 kronor för åren
2015-2019 i investeringsplanen för Landstingsfastigheter Stockholm.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av MP-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
§ 237
Förberedande arbeten avseende vårdavdelningar och behandling vid S:t
Görans sjukhus
LS 1309-1169
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013 med arbetsutskottets
beslut den 5 november 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013.
forts.
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forts. § 237
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten avseende vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans sjukhus
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att genom en teknisk justering inom det beslutande investeringsutrymmet för Landstingsfastigheter Stockholm, budgetåren 20132014, avsätta 89 000 000 kronor för förberedande arbeten av vårdavdelningar och
behandling vid S:t Görans sjukhus.
§ 238
Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för
patienthotell
LS 1310-1371
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 november 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att inte föreslå landstingsfullmäktige besluta att försälja del av fastigheten
Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att försälja del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell, utbildning, kontor och centrumändamål
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra försäljningen
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra försäljning av fastighet till ett
marknadsvärde med hänsyn tagen till kommande planering för tunnelbana, samt underteckna avtal för del av fastigheten Haga 4:18, mark för patienthotell, utbildning,
kontor och centrumändamål i enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.
forts.
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forts. § 238
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 239
Månadsrapport per september 2013 för Stockholms läns landsting
LS 1310-1262
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapporten per september samt prognos för helåret 2013 för
Stockholms läns landsting.
§ 240
Införande av Ungdomsbiljett 6 månader i Waxholmsbolagets biljettsortiment
LS 1311-1436
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att upphäva sitt fattade beslut, den 22 oktober 2013, § 162, om att införa terminskort,
skolbiljetter och fritidsbiljetter för skolelever motsvarande dem som erbjuds av SL
även i Waxholmsbolagets biljettsortiment
att från och med den 1 januari 2014 införa en ”Ungdomsbiljett 6 månader” som ska
gälla dygnet runt och som ersätter skol-, termins- och fritidsbiljetter i Waxholmsbolagets sortiment
att priset för en Ungdomsbiljett 6 månader ska vara 1 290 kronor.
§ 241
Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik
LS 1311-1437
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 19 november 2013 (bilaga).
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forts. § 241
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att innehavare av färdtjänstkort utfärdade av Stockholms läns landsting skall vara
berättigade till fri resa inom Waxholmsbolagets trafik från och med den 1 maj 2014.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 242
Förvärv av Älvsjödepån
LS 1311-1440
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 november 2013 med arbetsutskottets
beslut den 19 november och trafiknämndens yttrande den 19 november 2013 och
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att AB Storstockholms Lokaltrafik förvärvar bolag innehållande fastigheten Varubudet 1, Stockholms kommun (Älvsjödepån) till ett belopp om högst
500 000 000 kronor
att godkänna att förvärvet finansieras inom ramen för koncernfinansieringens investeringsbudget för år 2013
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till
bolagsordning och övriga nödvändiga åtgärder med anledning av förvärvet
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 243
Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen
år 2014
LS 1311-1433
Ordförandens skrivelse den 11 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att utse Anna-Britt Weiss som sekreterare och Elisabeth Angard Levander som ersättare för denne i landstingsstyrelsen intill utgången av 2014.
§ 244
Anmälan av skrivelse
LS 1311-1475
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning inom akutsjukvården i
länet.
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§ 245
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 10 december 2013, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander
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Bilaga § 233
Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser
Arbetsutskott för tiden 1 januari 2014 – intill det sammanträde då nytt val av landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige
Ledamöter
M
Torbjörn Rosdahl
M
Christer G Wennerholm
M
Filippa Reinfeldt
FP Birgitta Rydberg
KD Stig Nyman
S
Helene Hellmark Knutsson
S
Dag Larsson
S
Erika Ullberg
MP Raymond Wigg

Ersättare
M
Lars Joakim Lundquist
M
Charlotte Broberg
M
Annika Sandström
FP Anna Starbrink
C
Gustav Andersson
S
Olle Burell
S
Lars Dahlberg
MP Yvonne Blombäck
V
Birgitta Sevefjord

M
KD
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Torbjörn Rosdahl
Stig Nyman
Helene Hellmark Knutsson

Krisledningsutskott för tiden 1 januari 2014 – intill det sammanträde då nytt val
av landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige
Ledamöter
M
Torbjörn Rosdahl
M
Christer G Wennerholm
M
Filippa Reinfeldt
FP Birgitta Rydberg
KD Stig Nyman
S
Helene Hellmark Knutsson
S
Dag Larsson
S
Erika Ullberg
MP Raymond Wigg

Ersättare
M
Charlotte Broberg
M
Lars Joakim Lundquist
M
Annika Sandström
FP Anna Starbrink
C
Gustav Andersson
S
Olle Burell
S
Lars Dahlberg
MP Yvonne Blombäck
V
Håkan Jörnehed

M
KD
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Torbjörn Rosdahl
Stig Nyman
Helene Hellmark Knutsson

Produktionsutskott för tiden 1 januari 2014 – intill det sammanträde då nytt val av
landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige
Ledamöter
M
Annika Sandström
M
Paul Lindquist
M
Natasha Ringblom
FP Anna Starbrink
KD Malin Appelgren

Ersättare
M
Rickard Wessman
M
Harry Bouveng
FP Jessica Eriksson
FP Hans Åberg
C
Hans Lindqvist
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forts...Bilaga § 233
S
S
S
MP

Lars Dahlberg
Johan Sjölander
Inger Ros
Raymond Wigg

S
S
MP
V

Nanna Wikholm
Nils Vikmång
Helene Öberg
Håkan Jörnehed

FP
M
S

Anna Starbrink
Annika Sandström
Lars Dahlberg

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tillväxt- och regionplaneringsutskott för tiden 1 januari 2014 - intill det sammanträde då nytt val av landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna
val av landstingsfullmäktige
Ledamöter
M
Charlotte Broberg
M
Lars-Erik Salminen
M
Lennart Kalderén
FP Jessica Eriksson
C
Gustav Andersson
S
Nanna Wikholm
S
Anders Lönnberg
S
Erika Ullberg
MP Raymond Wigg

M
M
M
FP
KD
S
S
S
V

M
C
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Charlotte Broberg
Gustav Andersson
Nanna Wikholm

Ersättare
Natasha Ringblom
Rickard Wessman
Paul Lindquist
Hans Åberg
Malin Appelgren
Dag Larsson
Johan Sjölander
Nils Vikmång
Sverre Launy

Arvodesutskott för tiden 1 januari 2014 – intill det sammanträde då nytt val av
landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige
M
S

Lennart Kalderén, ordförande
Johan Sjölander, ledamot

Arvodesberedning för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
M
Fredrik Saweståhl, ordförande
FP Carl-Anders Ifvarsson
KD Michael Stjernström
C
Gustaf Stjernberg
S
Majvi Andersson
MP Jan Demuth
V
Thomas Magnusson
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forts. Bilaga § 233
Rese- och representationsutskott för tiden 1 januari 2014 – intill det sammanträde då nytt val av landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna val av
landstingsfullmäktige
M
M
S

Torbjörn Rosdahl
ordförande
Christer G Wennerholm
ledamot
Helene Hellmark Knutsson ledamot

Forskningsberedning för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
M
Shashika Padmaperuma
M
Lena Kanström
FP Ulf Öfverberg
KD Stig Nyman
C
Hans Lindqvist
S
Anders Lönnberg
S
Dag Larsson
MP Michel Silvestri
V
Petteri Louhema
KD
M
S

Stig Nyman KD
Shashika Padmaperuma
Anders Lönnberg

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Miljö- och skärgårdsberedning för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
M
Mikael Freimuth
M
Elisabeth Dingertz
FP Lars Wedén
KD Carl Johan Schiller
C
Gustav Andersson
S
Håkan Jonsson
S
Mattias Sääksjärvi
S
Krister Nilsson
MP Cecilia Obermüller
C
Gustav Andersson
M
Mikael Freimuth
MP Cecilia Obermüller

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
forts.
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forts. Bilaga § 233
Samverkansråd med handikapporganisationerna för tiden
1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
KD Stig Nyman
M
Marie Ljungberg Schött
FP Hans Åberg
C
Hans Lindqvist
S
Erika Ullberg
MP Helene Öberg
V
Håkan Jörnehed

ordförande

Beredningen för bidrag till handikapporganisationerna för tiden
1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
KD Stig Nyman
M
Marie Ljungberg Schött
FP Hans Åberg
C
Hans Lindqvist
S
Dag Larsson
MP Helene Öberg
V
Håkan Jörnehed

ordförande

Pensionärsrådet för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
M
Anne-Marie Larsson ordförande
FP Margot Hedlin
KD Ingrid Ahlman
C
Gustaf Stjernberg
S
Egil Johansson
MP Susanne Nordling
V
Laila Leymann

Ersättare
M
Ewa Schenström
FP Kerstin Ljunggren
KD Sonia Lunnergård
C
Hans Lindqvist
S
Sonja Mogert
MP Bengt Holwaster
V
Marianne Ramström

Styrgrupp företagsklimat för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
C
Gustav Andersson ordförande
M
Henrik Appelqvist
M
Mikael Igelström
FP Martin Ängeby
KD Ticic Bojan
S
Lars Dahlberg
S
Dag Larsson
MP Anneli Rönnblom
V
Thomas Magnusson
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 9/2013

2013-11-19

forts. Bilaga § 133
Jury för årligt bemötandepris för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
M
Anne-Marie Larsson
FP Hans Åberg
KD Stig Nyman
C
Catrin Mattsson
S
Juan Carlos Cebrian
MP Marja Sandin Wester
V
Jan Wattsgård
Jury för pris mot främlingsfientlighet och rasism för tiden
1 januari 2014 – 31 december 2014
Ledamöter
C
Stina Bengtsson
ordförande
M
Natasha Ringblom
FP Bartal Yoav
KD Carl Johan Schiller
S
Christina Enochsson-Mårtensson
MP Mostafa Ghazal
V
Bekir Uzunel
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