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§32
J u s t e r a r e o c h justeringsdag
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att utse Torbjörn Rosdahl (M) ordförande, Ninos Maraha (FP) förste vice
ordförande och Erika Ullberg (S) andre vice ordförande, till justerare.
att protokollet justeras den 4 mars 2015.

Ordförande

Justerare

Justerare
i

Exp. datum
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§.33
Ärenden för kännedom
LS 2015-0048
Förtecloiing över ä r e n d e n som a n m ä l s f ö r k ä n n e d o m vid
landstingsstyrelsens s a m m a n t r ä d e den 3 mars 2015
1.

LSF juridiks förtecloiing den 18 februari 2015 över domar och beslut
(bilaga)

2.

Sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje kommuns protokoll den
28 januari 2015 om Individrapportering av icke verkställda LSS-beslut
per den 31 december 2014
LS 2015-0265

Förtecloiing över ärenden som anmäls för kännedom vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars 2015 läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:
Akt

Exp. datum

Sign.
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34
A n m ä l a n av beslut s o m fattats m e d s t ö d av delegation
LS 2015-0049
A n m ä l a n till landstingsstyrelsens sammanträde den 3 mars
2015, av beslut som fattats med s t ö d av delegation
1. Arbetsutskottet
Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015
LS 2015-0115
2. Personalutskottet
Protokoll 1/2015 den 3 februari 2015
LS 2015-0062
3.

Ägarutskottet
Protokoll 1/2014 den 9 december 2014 och protokoll 1/2015 den 27
januari 2015
LS 1412-1445

4.

Rese- och representationsutskottet
Nr 20/2014, LS 1412-1476 Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa
den 21-22 januari 2015 på Kistamässan
Nr 1/2015, LS 2015-0138 Konferens Att leda fullmäktiges arbete den 25
februari 2015 i Stockholm
Nr 2/2015 LS 2015-0199 Konferens The future Nordic co-operation on
Health den 4 februari 2015 i Oslo

5.

Landstingsdirektören
Beslut, DIR 4240,4245-46, 4252, 4267,4280, 4285-86, 5004*

6.

SLL Upphandling
Beslut JUP 4146, 5005-06, 5008-09, 5014, 5017-18*

7.

SLL Juridik och upphandling
Beslut LS 1412-1469, 2015-0172,1410-1215*

8.

Landstingsarkivet
Beslut LA 2015-0023, 2014-0084*

Förteckningen över beslut som fattats med stöd av delegation läggs till
handlingarna.
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Jpsterare

V.

Exp. datum

Sign.
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35
S a m m a n s t ä l l n i n g ö v e r b e h å l l n i n g avseende c e n t r a l a
anslag
LS 2015-0001
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2015.
Rapport 2, den 16 februari 2015 läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

§36
Reglemente m e d b e s t ä m m e l s e r o m e k o n o m i s k a och a n d r a
f ö r m å n e r till f ö r t r o e n d e v a l d a m e d u p p d r a g i Stockholms
l ä n s landsting u n d e r m a n d a t p e r i o d e n 2015-2018
LS 1411-1256
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås ett reglemente med bestämmelser om ekonomiska och
andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns
landsting under mandatperioden 2015 - 2018.
Beslutsunderlag
Arvodesberedningens protokoll den 16 februari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 december 2014
Reviderat förslag till reglemente med bestämmelser om ekonomiska och
andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns
landsting under mandatperioden 2015 - 2018 inklusive bilaga med
förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga)
att anta reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra
förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting
under mandatperioden 2015 - 2018 i enlighet med vad som framgår av
arvodesberedningens förslag.
Bifall, från V-ledamoten, till Vänsterpartiets förslag (bilaga), att föreslå
landstingsfullmäktige;
att anta reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner
till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting under
mandatperioden 2015-2018 enligt landstingsdirektörens förslag med
följande ändringar:
- Ordförande i landstingsrådsberedningen ersätts med 80 % av det vid
varje tillfälle gällande arvodet för statsråd.
- Övriga heltidsarvoderade landstingsråd och gruppledare ersätts med
70 % av det vid varje tillfälle gällande arvodet statsråd, oavsett
tidigare erfarenhet som heltidspolitiker.

Exp. datum

V

Sign.
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Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra
förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting
under mandatperioden 2015 - 2018 i enlighet med vad som framgår av
arvodesberedningens förslag.

Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag.
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

V.

Exp. datum

Sign.
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SKRIVELSE
2015-02-18

Landstingsstyrelsen

Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och
andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i
Stockholms läns landsting under mandatperioden
2015 - 2018
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
. I ärendet föreslås ett reglemente med bestämmelser om ekonomiska och
andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns
landsting under mandatperioden 2015 - 2018.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsMlmäktige besluta
att anta reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra
förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting
under mandatperioden 2015 - 2018 i enlighet med vad som framgår av
arvodesberedningens förslag.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting har beslutat om en ny politisk organisation,
vilket innebär att vissa nya uppdrag har tillkommit medan andra har
försvunnit, liksom omfattningen av vissa uppdrag har förändrats.
Landstinget har samtidigt ambitionen att regelverk ska vara enkla och
transparenta, vilket också har inneburit att vissa justeringar har gjorts av
gällande reglementen för de förtroendevaldas förmåner.
Beslutsunderlag
.Arvodesberedningens protokoll den 16 februari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 december 2014.

1(2)

LS 1411-1256

ms mnm

2(2)
SKRIVELSE
2015-02-18

Reviderat förslag till reglemente med bestämmelser om ekonomiska och
andra förmåner till förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns
landsting under mandatperioden 2015 - 2018 inklusive bilaga med
förteckning över arvoden för uppdrag i landstingets organ och bolag.

Carl Rydingstam

LS 1411-1256

Stockholms lins landsting

LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

FÖRSLAG TILL BESLUT
2015-03-03 LS 1411-1256
Ärende 5

Reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till förtroendevalda
med uppdrag i Stockholms läns landsting under mandatperioden 2015-2018

Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå Landstingsfullmäktige
Att anta reglemente med bestämmelser om ekonomiska och andra förmåner till
förtroendevalda med uppdrag i Stockholms läns landsting under mandatperioden 2015-2018
enligt landstingsdirektörens förslag med följande ändringar:

A) Ordförande i landstingsrådsberedningen ersätts med 80% av det vid varje tillfälle
gällande arvodet för statsråd.
B) Övriga heltidsarvoderade landstingsråd och gruppledare ersätts med 70% av det vid
varje tillfälle gällande arvodet statsråd, oavsett tidigare erfarenhet som heltidspolitiker.
För Vänsterpartiet är det viktigt att vi som förtroendevalda inger förtroende hos medborgarna.
Det innebär att ersättningar inte ska ges som på ett anmärkningsvärt sätt skiljer sig från våra
väljares vardag, vilket kan öka misstroendet mot oss politiker.

Stockholms läns landsting
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37

Budget 2015 i n k l u s i v e p l a n e r i n g s a m t investeringsplan
2016-2017 f ö r Skadekonto
LS 2015-0184
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed slutlig budget 2015
samt planeringsår 2016 - 2017 för Skadekonto.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015
Budget 2015 inldusive planeringsår 2016 - 2017 för Skadekonto
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 18 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2015 års budget samt planeringsår 2016 - 2017 för
Skadekonto.

Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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38
Budget 2015 f ö r f ö r v a l t n i n g f ö r utbyggd t u n n e l b a n a s a m t
f a s t s t ä l l a n d e a v i n t e r n k o n t r o l l p l a n och antagande av
riktlinjer
LS 2015-0147
Ärendebeskrivning
Fastställande av budget 2015 och planår 2016-2017 samt internkontrollplan
2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana. Antagande av riktlinjer för
intern styrning och kontroll för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Beslutsunderlag
Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015
Budget 2015 och planår 2016-2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana
Investeringsplan för förvaltning för utbyggd tunnelbana 2015-2019
Riktlinjer Intern styrning och kontroll, förvaltning för utbyggd tunnelbana
Internkontrollplan 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana
Förslag och yrkande
Vid sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 18 februari 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2015 års budget och planår 2016-2017 samt investeringsplan
2015-2019 för förvaltning för utbyggd tunnelbana
att anta riktlinjer för intern styrning och kontroll för förvaltning för
utbyggd tunnelbana
att fastställa internkontrollplan 2015 för förvaltning för utbyggd
tunnelbana.

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).

Beslutsexpediering:
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
SLL Ekonomi och finaåsl
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

v

Exp. datum

Sign.
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Landstingsrådsberedningen
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1(2)

SKRIVELSE
2015-02-18

Landstingsstyrelsen

Budget 2015 m.m. för förvaltning för utbyggd
tunnelbana
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeslo^ivning
Fastställande av budget 2015 och planår 2016-2017 samt internkontrollplan
2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana. Antagande avriktlinjer för
intern styrning och kontroll för förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa 2015 års budget och planår 2016-2017 samt investeringsplan
2015-2019 för förvaltning för utbyggd tunnelbana
att anta riktlinjer för intern styrning och kontroll för förvaltning för
utbyggd tunnelbana
att fastställa internkontrollplan 2015 för förvaltning för utbyggd
tunnelbana.
Landstingsrådsberedningens motivering
Ärende avser anmälan av slutlig budget 2015 inldusive planering 2016-2017
samt investeringsplan 2015-2019 för förvaltningen för utbyggd tunnelbana.
Inrapporterad budget överensstämmer med den av landstingsfullmäktige
beslutade budgeten avseende resultat och investeringsnivå.
Det är av yttersta vikt att landstingets samtliga verksamheter har mycket
god kostnadskontroll och aktivt arbetar med att nedbringa nuvarande höga
kostnadsutveclding till en långsiktig hållbar nivå.

LS 2015-0147
FUT 1501-0002
FUT 1501-0020
FUT 1501-0022

Stockholms läns landsting

2(2)

SKRIVELSE

Beslutsunderlag
Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015
Budget 2015 och planår 2016-2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana
Investeringsplan för förvaltning för utbyggd tunnelbana 2015-2019
Rilctimjer Intern styrning och kontroll, förvaltning för utbyggd tunnelbana
Internkontrollplan 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Torbjörn Rosdahl V
Carl Rydingstam

LS 2015-0147
FUT 1501-0002
FUT 1501-0020
FUT 1501-0022
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Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA
SÄRSKILT UTTALANDE
1(1)
2015-03-03
LS 2015-0147
Landstingsstyrelsen, ärende 7

Budget 2015 för förvaltningen för utbyggd tunnelbana
Uppgiften att bygga ut tunnelbanan i Stockholm är en av de största och viktigaste
investeringarna som pågår just nu. Varje del innebär i sig enorma möjligheter till
utbyggnad av fler bostäder och välbehövd kapacitet i Stockholms kollektivtrafik.
Men när Stockholm växer måste också ambitionsnivåerna för kollektivtrafiken växa i
takt med befolkningens behov av resor i vår region. Därför är det så viktigt att
landstinget klarar av att både genomföra beslutade projekt inom tidsramen och inom
beslutat budget och samtidigt planera för nästa steg i tunnelbanans utbyggnad.
Tunnelbanan är ett sammanhållet trafiksystem och när olika delar utreds var för sig
riskerar landstinget att inte kunna fatta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva
beslut om tunnelbanans framtid. Som tidigare påpekats beklagar v i därför att det
saknas en strategisk tunnelbaneutredning som skulle kunnat ta helhetsgrepp på såväl
nya utbyggnader som nödvändiga förbättringar i befintlig bana. Detta försvårar det
vidare arbetet inom ramen för Sverigeförhandlingen då en serie separata utredningar
riskerar att minsta ett strategiskt perspektiv på hur helheten bäst understödjer
Stockholms tillväxt och växande arbetsmarknad.
Landstinget bär på en uppdämd investeringsskuld till medborgarna då
kollektivtrafiken inte byggts ut i den takt som regionen växt. Tidplanen är därför
viktig att hålla. Samtidigt måste arbetet göras rätt, en genväg tidigt i ett projekt
riskerar att leda till senvägar senare. Samverkan med de strategiska
samarbetsparterns måste fungera väl, v i tänker särskilt på berörda kommuner vars
aktiva medverkan i projektet är en viktig framgångsfaktor. Även allmänheten och
den lokala demokratin ska ses som en tillgång. Den lokala förankringen är inte bara
en källa till idéer utan en viktig metod för att skapa förståelse och informera. En väl
genomförd process för respektive utbyggnad kan vara en enorm tillgång längre fram
samt minska risken för utdragna rättsprocesser.
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har fått en god start och flera viktiga beslut har
fattats. Uppbyggnaden av organisationen kommer vara central för att förvaltningen
ska kunna genomföra projekten utan de förseningar som regelbundet drabbar
Trafikförvaltningens investeringsprojekt. Förvaltningens egen kompetens måste
finnas kvar inom organisationen, både för de beslutade utbyggnadernas långsiktiga
framgång men också för vidare utbyggnader.
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Landstingsstyrelsen

39
Budget 2015 i n k l u s i v e p l a n e r i n g 2016-2017 s a m t
investeringsplan 2015-2019 f ö r landstingsstyrelsens
förvaltning
LS 2015-0126
Ärendebeskrivning
Budget 2015 inklusive planering 2016-2017 samt investeringsplan 20152019 för landstingsstyrelsens förvaltning.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015
Budget 2015 inklusive planering 2016-2017 samt investeringsplan
2015-2019 för landstingsstyrelsens förvaltning, samt tillhörande bilagor
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 18 februari 2015 (bilaga).
S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamoten deltar inte i beslutet.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2015 års budget inklusive planering 2016 - 2017 samt
investeringsplan 2015-2019 för landstingsstyrelsens förvaltning
att landstingsstyrelsen till följd av organisationsförändringar mellan
landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
omfördela 10 800 000 kronor från landstingsstyrelsens förvaltning till
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
att till följd av ändrad ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsens
förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ersättning till
Stockholms läns sjukvårdsområde för del av folkhälsoarbetet omfördela
7 500 000 kronor från landstingsstyrelsens förvaltning till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
att överföra landstingsbidrag på 3 800 000 kronor för bidragsgivning till
Mälab från landstingsstyrelsens förvaltning till trafiknämnden i slutlig
budget 2015 - 2017
att till följd av beslutad ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsens
förvaltning och tillvägt- och regionplanenämnden omfördela
Ordförande

Justerare

•Åisterare

Exp. datum

Sign.
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landstingsbidrag på 42 095 000 kronor från landstingsstyrelsens
förvaltning till tillväxt- och regionplanenämnden
att till följd av organisationsförändring mellan landstingsstyrelsens
förvaltning och patientnämnden omfördela 1 059 000 kronor från
landstingsstyrelsens förvaltning till patientnämnden
att överföra 12 535 000 kronor i landstingsbidrag till landstingsstyrelsens
förvaltning från koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning
av FoUU-medlen för 2014
att bevilja stiftelser, föreningar och organisationer bidrag för år 2015 i
enlighet med bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande
Gunilla Roxby Cromvall (V) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Landstingsdirektören
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Budget 2015 mHusive planering 2016-2017 samt
investeringsplan 2015-2019 för landstingsstyrelsens
förvaltning
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeslaivjtung
Budget 2015 inldusive planering 2016-2017 samt investeringsplan 20152019 för landstingsstyrelsens förvaltning.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fastställa 2015 års budget inldusive planering 2016 - 2017 samt
investeringsplan 2015-2019 för landstingsstyrelsens förvaltning
att landstingsstyrelsen till följd av organisationsförändringar mellan .
landstingsstyrelsens förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen att
omfördela 10 800 000 kronor från landstingsstyrelsens förvaltning till
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
att till följd av ändrad ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsens
förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ersättning till
Stockholms läns sjukvårdsområde för del av folkhälsoarbetet omfördela
7500 000 kronor från landstingsstyrelsens förvaltning till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
att överföra landstingsbidrag på 3 800 000 kronor för bidragsgivning till
Mälab från landstingsstyrelsens förvaltning till trafllaiämnden i slutlig
budget 2015 - 2017
att till följd av beslutad ansvarsfördelning mellan landstingsstyrelsens
förvaltning och tillväxt- och regionplanenämnden omfördela
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landstingsbidrag på 42 095 000 kronor från landstingsstyrelsens
förvaltning till tillväxt- och regionplanenämnden
att till följd av organisationsförändring mellan landstingsstyrelsens
förvaltning och patientnämnden omfördela 1059 000 kronor från
landstingsstyrelsens förvaltning till patientnämnden
att överföra 12 535 000 kronor i landstingsbidrag till landstingsstyrelsens
förvaltning från koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning
av FoUTJ-medlen för 2014
att bevilja stiftelser, föreningar och organisationer bidrag för år 2015 i
enlighet med bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Landstmgsrådsberedningens motivering
Ärende avser anmälan av slutlig budget 2015 inldusive planering 2016-2017
samt investeringsplan 2015-2019 för landstingsstyrelsens förvaltning.
Av ärendet framgår äskanden från förvaltningen om omfördelning av
landstingsbidrag sammanhängande med beslutade organisations- och
ansvarsförändringar inom landstinget., Inrapporterad budget
Överensstämmer efter justeringar för detta med av landstingsfullmäktige
beslutad budget.
Det är av yttersta vikt att landstingets samtliga verksamheter har mycket
god kostnadskontroll och aktivt arbetar med att nedbringa nuvarande höga
kostnadsutveckling till en långsiktig hållbar nivå.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015
Budget 2015 inldusive planering 2016-2017 samt investeringsplan 20152019 för landstingsstyrelsens förvaltning, samt tillhörande bilagor

Torbjörn Rosdahl

\
Carl Rydingstam

LS 2015-0126

Stockholms lins landsting
LANDSTINGS STYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-03-03 LS 2015-0126
Ärende 8

Budget 2015 inklusive planering 2016-2017 samt investeringsplan 2015-2019 för
landstingsstyrelsens förvaltning
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet med hänvisning till vårt eget budgetförslag. I vårt
budgetförslag redovisar v i hur vi anser att landstingets budget för kommande är bör se ut.
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Landstingsstyrelsen

§40
A n m ä l a n av slutlig budget 2015 f ö r Stockholms l ä n s
landsting
LS 1410-1148
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 16 - 17 december 2014 om Mål och
budget 2015 samt planår 2016 - 2017. Alla nämnder och styrelser har
därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget
2015 för Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 18 februari 2015 (bilaga).
S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamoten deltar inte i beslutet.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa reviderade resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2015 till
2 928 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att fastställa tillväxt- och regionplanenämndens landstingsbidrag för år
2015 till 145 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2015
till 51 734 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering samt beslut
om reviderat landstingsbidrag enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2015 till
8 938 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att fastställa patientnämndens landstingsbidrag för år 2015 till
Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

17
PROTOKOLL 2/2015
2015-03-03

21800000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande.
Landstingsstyrelsen föreslås att för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta konsekvensändringar med
anledning av detta ärende.

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särsldlt uttalande till protokollet
från Vänsterpartiet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Landstingsdirektören
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns
landsting
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Landstingsrallmäktige beslutade den 16 -17 december 2014 om Mål och
budget 2015 samt planår 2016 ~ 2017. Alla nämnder och styrelser har
därefter berett slutlig budget. Detta ärende avser anmälan av slutlig budget
2015 för Stockholms läns landsting.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsMlmäktige besluta
att fastställa reviderade resultatkrav i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2015 till
2 928 600 000 kronor, med anledning av teloiisk justering enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att fastställa tillväxt- och regionplanenämndens landstingsbidrag för år
2015 till 145 600 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2015
till 51734 800 000 kronor, med anledning av teloiisk justering samt beslut
om reviderat landstingsbidrag enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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art fastställa trafiknämndens landstingsbidrag för år 2015 till
8 938 300 000 kronor, med anledning av teknisk justering enligt
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att fastställa patientnämndens landstingsbidrag för år 2015 till
21800 000 kronor, med anledning av teloiisk justering enligt
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
att godkänna förslag till ny tidplan för budgetprocess 2016 samt tillhörande
direktiv.
Landstingsstyrelsen föreslås att för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta konsekvensändringar med
anledning av detta ärende.
Landstingsrådsberedningens motivering
Samtliga nämnder och styrelser har rapporterat in lokala budgetar för 2015
i enlighet med landstingsfullmäktiges budgetbeslut den 16-17 december
2014. Investeringsbudgeten är också inrapporterad i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut.
I ärendet föreslås förändringar avseende resultatkraven för Stocldiolms läns
sjukvårdsområde till 200 mkr (75,3 mkr), Folktandvården Stocldiolms Län
AB till 80 mkr (20 mkr) och Koncernfinansiering till -1076,9 mkr (-872,2
mkr). Därutöver föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämndens
landstingsbidrag utökas med 204,7 mkr.
Föreslagna resultatkravsnivåer för Stocldiolms läns sjukvårdsområde och
Folktandvården Stocldiolms Län AB är i nivå med tidigare års ekonomiska
utfall.
Det är av yttersta vikt att landstingets samtliga verksamheter får kontroll
över kostnadsutvecklingen. Detta innebär att 2015 blir ett tufft år men om
inte nödvändiga åtgärder vidtas finns stor risk att kommande år blir etter
värre.
God ordning i ekonomin och väl fungerande kostnadskontroll krävs för att
Stockholms läns landsting ska kunna fortsätta utveckla verksamheten så att
den kommer medborgarna till gagn.
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Stockholms län är en tillväxtmotor för hela Sverige och det krävs att
landstingets verksamheter inte bara fungerar idag ntan vi måste hela tiden
hålla blicken riktad mot framtiden. Omfattande investeringar är ett måste
för regionens fortsatta utveckling.
I ärendet presenteras ett förslag på förändrad budgetprocess i
budgetarbetet med 2016 års budget. Förändringen syftar till att säkerställa
en tydligare styrning av landstingets verksamheter och uppnå ett effektivt
budgetarbete.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015

Carl Rydingstam

LS 1410-1148

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA
SÄRSKILT UTTALANDE
1(1)
2015-03-03
LS 1410-1148
Landstingsstyrelsen, ärende 9

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till sin reservation i
fullmäktige till förmån för sin egen budget.
Socialdemokraterna kan inte undgå att notera att beslutet innebär ett utökat
resultatkrav på de två "plus-enheterna" SLSO och FTV innebärande att de genom
ökad produktion ska betala tillbaka en högre andel skattemedel till HSN än vad de
gjort tidigare år. HSN ska använda dessa resultatåterbetalningar för att täcka upp
underskott inom akutsjuldiusen. Åtgärden får främst ses som en bokföringsåtgärd så
att resultatet för sjukvården ska se bättre ut vid årets utgång än vad det annars hade
gjort. Hur dessa pengar som SLSO och FTV ska betala tillbaka till HSN kommer
akutsjukhusen tillgodo, pö om pö under året eller rent av bara vid bokslut är högst
oklart. Lika oklart som det är osäkert att de kommer göra någon faktisk nytta.
Utöver detta resonemang om kontering av landstingsbidrag så bör det betänkas
vilken signal som Alliansminoriteten skickar till verksamheten. SLSO och FTV ska
nu genom detta beslut ta emot fler patienter än tidigare, men dessa besök kommer att
ske på andra grunder än patientens behov. Det är en märklig väg alliansen slår in på.
Särskilt om avsikten är att sänka kostnadsutvecklingen.
Det mest illavarslande med detta förslag är att det faktiskt inte löser något av de
strukturella problemen inom sjukvården. Socialdemokraterna har en politik som på
kort och lång sikt löser de strukturella problemen inom sjukvården bland annat
genom att låta akutsjukhusen tillsammans med SLSO ansvara för hela vårdkedjor i
samarbete med kommunerna. Allt för segmenterade eller uppstyckade ersättningar
och ansvar mellan utförarna ger allt för höga kostnader och sämre vård för
patienterna. Vill partierna inom minoritetsstyret på allvar diskutera dessa problem
och hur de kan lösas så är Socialdemokraterna öppna för sådana samtal.

v
Stockholms iäns landsting

LANDSTINGSSTYRELSEN

SÄRSKILT UTTALANDE

VÄNSTERPARTIET

2015-03-03 LS 1410-1148

Ärende 9

Anmälan av slutlig budget 2015 för Stockholms läns landsting
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet med hänvisning till vårt eget budgetförslag. I vårt
budgetförslag redovisar v i hur vi anser att landstingets budget för kommande år bör se ut.
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Landstingsstyrelsen

§41
R a p p o r t till l ä n s s t y r e l s e n a n g å e n d e S t y r e l , styrning av el till
p r i o r i t e r a d e a n v ä n d a r e , planering f ö r p r i o r i t e r i n g av
s a m h ä l l s v i k t i g a e l a n v ä n d a r e 2015
LS 1406-0746
Ärendebeskrivning
Den andra nationella planeringsomgången av Styrel, styrning av el till
prioriterade användare, pågår för närvarande. Ärendet rör rapportering till
länsstyrelsen angående av samhällsviktiga objekt inom Stockholms läns
landstings verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Krisledningsutskottets (arbetsutskottets) protokollsutdrag den 3 februari
2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 11 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna att rapporteringen till Länsstyrelsen i Stockholms län för den
andra planeringsomgången rörande Styrel, styrning av el till prioriterade
användare, sker i enlighet med landstingsdirektörens förslag.

Beslutsexpediering:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Biträdande förvaltningschef
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum
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9 42
S v a r p å skrivelse f r å n G u n i l l a Roxby C r o m v a l l ( V )
o m u p p h a n d l i n g av k o n s u l t t j ä n s t e r
LS 1412-1455
Ärendebeskrivning
Gunilla Roxby Cromvall (V) har lämnat en skrivelse till landstingsstyrelsen
om landstingets nuvarande avtal för tjänster inom ekonomiområdet samt
kommande upphandling av dessa tjänster.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 januari 2015
Skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) den 9 december 2014
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 11 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga)
att anse skrivelsen besvarad.
Bifall, från MP-ledamöterna, till Miljöpartiets förslag (bilaga)
att uppdra till landstingsdirektören att skriva in i avtal för konsultjänster,
att de anlitade bolagen ska visa partiskhet inför de uppdrag landstinget
anlitar konsultbolagen för, samt att bolagen garanterar att inte ingå andra
avtal där intressekonflikter med landstingets verksamhet kan uppstå
Bifall, från V-ledamoten, till Vänsterpartiets förslag (bilaga)
att ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en total översyn över avtalen
för konsulttjänster och att säkerställa att framtida avtal inte innehåller
något tvivel på vilka krav som ska ställas på de anlitade bolagen.
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.

Ordförande

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag.
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).

Beslutsexpediering:
SLL Juridik och upphandling
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om
upphandling av konsulttjänster
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning
Gunilla Roxby Cromvall (V) har lämnat en skrivelse till landstingsstyrelsen
om landstingets nuvarande avtal för tjänster inom ekonomiområdet samt
kommande upphandling av dessa tjänster.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad.

Landsthngsrådsberedningens motivering
Gunilla Roxby Cromvall har ställt ett antal frågor mot bakgrund av
uppgifter i TV-programmet Uppdrag granskning rörande upphandlingen av
Nya Karolinska Solna. Det är självldart angeläget både att Stocldiolms läns
landsting är en aktiv part i upphandlingsprocesser och att gällande
lagstiftning följs av landstinget. Därför är det också bra att de angelägna
frågor som ställs i skrivelsen har fått tydliga svar från förvaltningen.
Innebörden av förvaltningens undersökning av ärendet är att det salmas
grund för att häva nuvarande ramavtal för konsulttjänster samt att kunskap
salmats om de skatteupplägg som presenterats i programmet och att det
inte heller funnits anledning att ha det.
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 januari 2015
Skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) den 9 december 2014

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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S v a r p å skrivelse f r å n G u n i l l a C r o m v a l l ( V ) o m u p p h a n d l i n g av
konsulttj ä n s t e r
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
a t t uppdra t i l l landstingsdirektören att skriva i n i avtal för konsultjänster,
att de anlitade bolagen ska visa partiskhet inför de uppdrag landstinget
anlitar konsultbolagen för, samt att bolagen garanterar att inte ingå andra
avtal där intressekonflikter med landstingets verksamhet kan u p p s t å
V i är mycket kritiska t i l l hur hanteringen av hela NKS upphandlingen har
utförts. För att i framtiden undvika liknande situationer där ett
konsultbolag sitter p å två stolar samtidigt vill v i att landstingets
avtalsvillkor för konsulttjänster kompletteras. Detta för att se t i l l att de
konsultbolag som landstinget har ramavtal med inte har möjlighet att
samtidigt ta p å sig andra uppdrag där intressekonflikt kan uppstå.

Stockholms låns landsting

LANDSTINGSSTYRELSEN

FÖRSLAG TILL BESLUT

VÄNSTERPARTIET

2015-03-03 LS 1412-1455

Ärende 11

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall om upphandling av konsulttjänster

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

Att ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en total översyn över avtalen för
konsulttjänster och att säkerställa att framtida avtal inte innehåller något tvivel på vilka krav
som ska ställas på de anlitade bolagen. De ska inte kunna undvika att redovisa eventuella
jävsförhållanden eller misstänkt skatteplanering. Dessutom bör ett sanktionsförfarande
uppdateras så att landstinget vid eventuella missförhållanden kan ställa anlitade
konsultföretag till ansvar och bryta upphandlingen av nya avtal om det visar sig att dessa inte
uppfyller villkoren.
Det är av yttersta vikt att landstinget hanterar upphandling av konsulttjänster på ett sådant sätt
att etik och moral i verksamheten aldrig kan ifrågasättas.
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Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av
konsulttjänster
Svaret på skrivelsen som säger att landstinget inte har, eller inte har haft, anledning
att ha kunskaper om att PWC gjort ett finansiellt upplägg för landstingets motpart i
den affär som PWC samtidigt bistått landstinget med rådgivning är direkt märkligt.
Självklart hade landstinget varit intresserad av detta förhållande i samband med
upphandlingen, precis som landstinget varit intresserade av att få kännedom om detta
efter avslöjandet. Det är j u av detta skäl som landstinget tillskrivit PWC i frågan. Ett
TV-program kan förstås inte allena ligga till grund för ett avbrytande av
affärsförhållandena mellan landstinget och PWC. Däremot kan uppgifterna i detta
program i högsta grad göra det. Vad v i förstått så var de uppgifter som presenterades
i Uppdrag granskning, uppgifter som kom från PWC och ingen ifrågasätter dess
riktighet. Om de faktiska förhållandena i sak råder det heller inget tvivel att PWC
företrätt båda parter.
Det centrala är inte om PWC internt anser att de har rutiner för att hantera hur de ska
företräda två motparter samtidigt utan v i som uppdragsgivare inte har möjlighet att
kontrollera om detta stämmer. Något som konstaterats av både Torbjörn Rosdahl,
landstingsdirektören och chefsjuristen i det underlag som besvarat skrivelsen. Det
handlar om att v i som företrädare och förvaltare av de samhälleliga resurserna ska
kunna känna förtroende för de rådgivare vi anlitar.
Frågan för landstinget att ta ställning till är om detta kan hända igen om landstinget
nyttjar PWC:s tjänster. Tydligen har PWC en så dominerande ställning på åtminstone
den europeiska markanden att de svårligen kan bistå en part utan att samtidigt
företräda dennes motpart i frågor direkt eller indirekt kopplade till samma avtal. Vad
som vidare gör saken än mer beklämmande är att PWC inte informerat landstinget
om denna eventuella jävs situation. Det åtminstone hade landstinget kunnat förvänta
sig av en rådgivare.
Förhoppningsvis kommer inte landstinget att ägna sig åt fler OPS:er i likhet med
NKS, men PWC bistår landstinget i fler frågor. Om PWC inte kan garantera att de
inte uteslutande företräder landstinget i landstingets affärer så bör de heller inte bistå
landstinget alls.
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G o d k ä n n a n d e av f ö r f r å g n i n g s u n d e r l a g g ä l l a n d e
u p p h a n d l i n g av s t r å l b e h a n d l i n g s u t r u s t n i n g till N y a
Karolinska Solna (NKS) och Karolinska
Universitetssjukhuset

LS 1310-1308

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att beslut fattas om förfrågningsunderlag i samordnad
upphandling av strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska Solna (NKS)
och Karolinska Universitetssjuldiuset.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 februari 2015.
Förslag till förfrågningsunderlag avseende strålbehandlingsutrustning till
Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Universitetssjukhuset
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förfrågningsunderlaget avseende strålbehandlingsutrustning
till Nya Karolinska Solna (NKS) och Karolinska Universitetssjukhuset
att omedelbart justera beslutet.

Beslutsexpediering:
SLL Juridik och upphandling
Akt

Ordförande

Justerare

'Justerare
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L o k a l i s e r i n g s u t r e d n i n g f ö r t u n n e l b a n a till
Järfalla/Barkarby

LS 2015-0142
Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning,
Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.
Beslutsunderlag
Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015
Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby
station

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särsldlt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).

Beslutsexpediering:
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Lokaliseringsutredning för tunnelbana till
Järfalla/Barkarby
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebesltrivning
Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning,
Tunnelbana Malla - Barkarby station.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
atrgodkännaXokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby ,
station.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting, staten, Stocldiolms stad, Nacka kommun, Solna
stad och Järfälla kommun har efter förhandling kommit överens om
utbyggnad av 19 Idiometer ny tunnelbana, nio nya tunnelbanestationer och
nybyggnation av 78 000 bostäder i länet. Tunnelbaneutbyggnaden utgör
grunden för ett välkommet tillskott av bostäder i Stocldiolms län och är i sig
själv ett foaftfullt tillskott till länets kommunikationer.
Lokaliseringsutredningen i ärendet klarlägger var stationerna för
Barkarbystaden och Barkarby station ska placeras, vilket även ger
förutsättningar för spårsträclaiingen däremellan.
I utredningen värderas fyra olika alternativa placeringar för station
Barkarbystaden samt två alternativa placeringar av tunnelbanestationen vid
Barkarby station. Placeringarna utvärderas utifrån hur väl de uppfyller de
övergripande målen och tillhörande projektmål.

LS 2015-0142

Stockholms läns landsting
SKRIVELSE
2015-02-18

Beslutsunderlag
Tf. förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 9 februari 2015
Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station

Carl Rydingstam
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Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfälla/Barkarby
Stockholm väst kommer att bli en regionens viktigaste knutpunkter och
Barkarbystaden kan med tunnelbana trafikförsörja långt fler bostäder än vad en
spårvagn kan. Socialdemokraterna som i flera år drivit frågan om utbyggd
tunnelbana till området ser därför positivt på den politiska omsvängning som skett.
Tunnelbanan är ett sammanhållet trafiksystem och när olika delar utreds var för sig
riskerar landstinget att inte kunna fatta långsiktigt hållbara och kostnadseffelctiva
beslut om tunnelbanans framtid. Som tidigare påpekats beklagar v i därför att det
saknas en strategisk tunnelbaneutredning som skulle kunnat ta helhetsgrepp på såväl
nya utbyggnader som nödvändiga förbättringar i befintlig bana.
Socialdemokraterna har tidigare anfört vikten av att slutgiltigt beslut om dragning
bör möjliggöra en framtida sammankoppling med tunnelbanan även i Hjulsta. V i ser
därför positivt på att de två lokaliseringsalternativ som pekats ut innebär goda
möjligheter att förlänga till Hjulsta. Stationslokalisering centralt i Barkarbystaden ger
nära anslutning för de mest tätbebyggda delarna i den nya stadsdelen. Även
lokalisering till Barkarby College innebär enkelt anslutning till fler resenärer och tät
bebyggelse samtidigt som Barkarby station och bussterminal får en koppling till
tunnelbanan. Det ger goda förutsättningar för att i framtiden möjliggöra ett
sammanhängande trafiksystem med regional- och pendeltågstrafiken.
Sammantaget anser Socialdemokraterna att både ger mest nytta på kort sikt och störst
möjligheter för framtiden. För det fortsatta arbetet är det viktigt att beslut som följer
av lokaliseringsbeslutet också följer imiktningen att möjliggöra en förlängning till
Hjulsta.
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L a g l i g h e t s p r ö v n i n g av l a n d s t i n g s f u l l m ä k t i g e s beslut den
16-17 december 2014, § 178, M å l och budget f ö r å r 2015
o c h p l a n f ö r å r e n 2016-2017 m . m .

LS 2015-0042

Ärendebeskrivning
Per-Ola Larsson och Lars Fryxell har ansökt om laglighetsprövning av
landstingsfullmäktiges rubricerade beslut.
Förvaltningsrätten har förelagt Stocldiolms läns landsting att yttra sig över
överldagandena (förvaltningsrättens målnummer 100-15).
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 februari 2015
Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
Per-Ola Larssons och Lars Fryxells överklaganden
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att som yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm överlämna och åberopa
av juridiska enheten upprättat förslag till yttrande i förvaltningsrättens mål
nummer 100-15
arr omedelbart justera paragrafen.

Beslutsexpediering:
Förvaltningsrätten i Stockholm
SLL Juridik och upphandling
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum
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§46
Y t t r a n d e ö v e r landstingsrevisorernas D e l r a p p o r t å r l i g
g r a n s k i n g 2014 landstingsstyrelsen

LS 1411-1346

Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har överlämnat Delrapport årlig granskning för
yttrande.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 den 13 november
2014
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning
2014 enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
anmäler ett särsldlt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).
Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet
från Vänsterpartiet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsrevisorerna
SLL Ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig
granskning 2014 landstingsstyrelsen
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

iSrendebeslu^ivning
Landstingsrevisorerna har överlämnat Delrapport årlig gransloiing för
yttrande.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning
2014 enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Laudstingsrådsberedningens motivering
Landstingsrevisorernas kontinuerliga gransloiing och konstruktiva kritik är
viktig för landstingets förbättringsarbete. Landstingsstyrelsen genomfor
successivt förbättringar utifrån revisorernas rekommendationer och
förslag.
I delrapporten årlig granskning 2014 noterar landstingsrevisorerna att
landstingsstyrelsen'2014 arbetat aktivt med att förbättra intern styrning'
och kontroll. Dock kvarstår revisorernas bedömning att ekonomistyrningen
av landstingets akutsjuldius behöver bli mer tydlig och transparent samt att
beslutade styrprinciper och resultatkrav för landstingets verksamheter bör
tydliggöras.
I den förändrade budgetprocess som Landstingsdirektören föreslår i
ärendet Anmälan av slutlig budget 2015 till landstings-fullmäktige (LS
1410-1148), är ett led stärkt styrning av landstingets verksamheter och ge
utökat utrymme för budgetarbetet inom landstingets förvaltningar och
bolag. Detta kommer att förbättra landstingets planeringsförutsättningar.
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Det ekonomiska utfallet för landstinget för år 2014 beräknas för åttonde
året i rad bli positivt, vilket gör Stockholm unikt bland Sveriges landsting.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 den 13 november

Carl Rydingstam
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Ärende nr:

Y t t r a n d e ö v e r landstingsrevisorernas D e l r a p p o r t å r l i g
g r a n s k n i n g 2014 landstingsstyrelsen
V i ser ett behov av att lyfta några av de saker som landstingsrevisorerna
kritiserar i sin rapport "Delrapport årlig granskning 2014 av
landstingsstyrelsen", där revisorerna bland annat skriver:
1. "En samlad lägesanalys i förvaltningsberättelsen av exempelvis de
omfattande bemanningsproblemen inom vården, som dels påverkar
produktionen och tillgängligheten, dels har den inneburit ökade
kostnader för inhyrd personal, saknas dock. Även för
trafikverksamheten saknas en samlad analys."
2. De planerade omstruktureringskostnaderna i n om ramen för FHS
2015-2018 är budgeterade t i l l 3,5 miljarder kronor. Revisorerna skriver
att: "det framkommer dock inte av budgeten om det finns några
överordnade principer för fördelning av dessa mellan berörda
verksamheter."
3. "Med h ä n s y n t i l l kostnadsutvecklingen inom landstinget är det
angeläget att landstingsfullmäktige får tillräcklig information om
viktiga förhållanden för bedömning av landstingets tillstånds och
framtida utveckling."
Landstinget står inför ett omfattande omställningsarbete samtidigt som
organisationen brottas med en alarmerande kostnadsökningstakt och en
allvarlig bemanningsproblematik. V i har noterat att alliansen försöker
skärpa upp styrningen av landstingskoncernen men det är ändå oroande
med de brister i styrning och kontroll som revisorerna lyfter fram. Därför
är det av yttersta vikt att omställningsarbetet blir mycket mer transparent,
sker i dialog med andra samt att landstingsfullmäktige hålls informerade
om detta arbete. V i vill därför se såväl ett tydligare grepp om hur
kostnadsökningstakten kan brytas som att omställningsplanen och dess
kostnader konkretiseras ytterligare. Det är också mycket viktigt att
säkerhetsställa att landstingsfullmäktige ges den information som behövs
för att de folkvalda ledamöterna ska ha möjlighet att fatta riktiga beslut
om landstingets tillstånd och framtida utveckling.

JIL Stockholms lins landsting
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VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-03-03 LS 1411-1346
Ärende 15

Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014
landstingsstyrelsen

Årsrapporten tecknar en fyllig bild av hur hälso- och sjukvården har utvecklats i länet under
året. A l l denna kompetens och all denna utvecklingskraft är en bra grund att stå på inför de
besvärliga år som v i nu helt säkert har framför oss när Framtidens Hälso- och Sjukvård och
Nya Karolinskas verksamhet går från att vara tjusiga powerpointpresentationer till att bli
praktiskt verksamhet ute på kliniker och mottagningar runt om i länet.
Den medicinska utvecklingen går framåt. Under året har kostnaderna ökat med 4,3 procent,
vilket gör utgångsläget för 2015 kärvt och ytterligare besparingsåtgärder måste nu hastas
fram. Samtidigt växer hälsoklyftan i befolkningen och skillnader i sjuklighet relaterat till
socioekonomiska förhållanden ökar. Kvinnor är sjukskrivna i allt högre grad än män. Särskilt
den psykiska ohälsan bland kvinnor ökar, delvis till följd av dåliga arbetsvillkor inom vården,
skolan och omsorgen.
Speciellt vill v i uppmärksamma situationen på våra akutsjukhus. Personalen pressas hårt ute
på akutsjukhusen och därför behöver villkoren för personalen ses över. Det är uppenbart att
löneutvecklingen för sjuksköterskor varit alltför långsam. De borgerliga partierna har passivt
stått på åskådarläktaren när underskötersketjänster konverterats utan att ta ansvar för
konsekvenserna. Personalpolitiken har blivit något tydligare, men det sker med små steg när
det egentligen skulle behöva tas ett ordentligt kliv.
För att möta skillnader i ohälsa behöver vården aktivt styras dit där behoven är som störst.
Landstingets begränsade resurser måste prioriteras.
Så har inte skett. Den borgerliga minoriteten har istället i åtta år ägnat sin kraft och energi åt
att införa vårdval och privatiseringar samt att konkurrensutsätta vården. Det har, och kommer
inte, lösa vårdens utmaningar.
Slutligen vill v i understryka att det görs mycket bra i vårt län, men att årsrapporten 2014
lämnar oss med en stark oro över att ett ensidigt fokus på privatiseringar och vårdval
resulterar i att landstinget inte möter alla medborgares behov av vård - idag, imorgon och
tillsammans.
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§47

M o t i o n 2014:8 av T o m a s M e l i n m . f l . ( M P ) o m att t a f r a m e n
regional strategi f ö r k u l t u r e n i Stockholmsregionen

LS 1405-0597

Ärendebeskrivning
Tomas Melin m.fl. (MP) har lämnat en motion om att ta fram en regional
strategi för kulturen i Stockholmsregionen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 januari 2015
Motion 2014:8
Kulturnämndens protokollsutdrag den 20 november 2014
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 november 2014
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 11 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga) att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad samt att beakta att en regional strategi för
kulturen ska ingå i en kommande regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen.
Bifall, från S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamoten, till deras
gemensamma förslag (bilaga) att föreslå landstingsfullmäktige besluta
arr bifalla motionen och därmed ge kulturnämnden i uppdrag att arbeta
fram en regional strategi för kulturen och arr beakta att en regional
strategi för kulturen ska ingå i en kommande regional utvecldingsplan för
Stockholmsregionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad och

Exp. datum

Sign.
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att beakta att en regional strategi för kulturen ska ingå i en kommande
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) samt Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson
(MP) och Michel Silvestri (MP) samt Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets gemensamma förslag.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Exp. datum

Sign.

P

16,
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Landstingsstyrelsen

Motion 2014:8 av Tomas Melin m.fl. (MP) om att ta
fram en regional strategi för kulturen i
Stockholmsregionen
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
Ärendebeskrivning
Tomas Melin m.fl. (MP) har lämnat en motion om att'ta fram en regional
strategi för kulturen i Stockholmsregionen.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
att beakta att en regional strategi för kulturen ska ingå i en kommande
regional utvecldingsplan för Stockholmsregionen.
Landstingsrådsberedningens motivering

En tillgänglig kultur av hög kvalitet är viktigt för att Stockholm ska kunna
vara en attraktiv storstadsregion att leva och vistas i. De som möts av
kulturella upplevelser och som själva skapar kultur lär sig tänka kritiskt, får
fler kreativa verktyg och lever friskare liv. Att kulturen utvecklas och hittar
vägar att blomstra i samldang med andra regionala förutsättningar kan
skapa större möjligheter för fler att ta del av densamma. Genom att beakta
detta även inom den regionala utvecklingsplanen möjliggörs en bättre
helhetsbild och i förlängningen fler tillfällen för kulturupplevelser.
Arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har
redan påbörjats. Kulturen är en integrerad del av Stocldiolmsregionens
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utveckling och plockas upp då utvecklingsplanen ritas upp. Bet är vilctigt att
kulturens roll även fortsatt beaktas i den regionala planeringen och att
Tillväxt- och regionplanenämndens arbete sker i samklang med
kulturnämndens arbete. Kulturförvaltningen arbetar under våren med en
bidragsöversyn och planerar ett omfattande kontaktarbete.
I RUFS 2010 tas kulturen upp som en del i flertalet av de sex strategiérna.
Sedan RUFS 2010 togs fram har vikten av kultur som en integrerad del av
befintliga verksamheter och stockholmares vardag lyfts och betonats allt
mer. Som en konselcvens har exempelvis kulturens roll i stadsplaneringen
prioriterats i arbetet med Kreativa Stockholm. Dessutom har Alliansens
ledarskap i Stockholms läns landsting stärkt kulturen tillsammans med
näringsliv och civilsamhälle samt i det offentliga rummet. Ambitionen att
ha en regional strategi för kultur är i ljuset av bakgrunden redan på god väg
att genomföras. Kulturförvaltningen arbetar tillsammans med
regionplanekontoret i arbetet med att ta fram en regional strategi för
kulturen som en del av en kommande utvecklingsplan för
Stockholmsregionen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 januari 2015
Motion 2014:8
Kulturnämndens protokollsutdrag den 20 november 2014
Kuitmförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 november 2014

Torbjörn Rosdahl

Anna Starbrink

Carl Rydingstam
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Motion 2014:8 av T o m a s M e l i n m . f l . ( M P ) o m att t a fram e n
regional strategi f ö r k u l t u r e n i Stockholmsregionen

Landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen och d ä r m e d ge k u l t u r n ä m n d e n i uppdrag att arbeta
f r a m en regional strategi för kulturen
att beakta att en regional strategi för kulturen ska ingå i en kommande
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
V i är glada att Alliansminoriteten anser att kultur är en viktig beståndsdel
i arbetet med den regionala utvecklingsplanen. N ä r motionen behandlades
i K u l t u r n ä m n d e n fattade dock en enig k u l t u r n ä m n d också beslut om att
förorda att ge ett specifikt uppdrag om att ta f r a m en regional strategi, i
samband med att kulturförvaltningen arbetar med en översyn över
bidragssystemen. Det uppdraget har nu fallit bort. Vem som ska ta fram
den regionala strategin, n ä r den ska tas f r a m och i vilken f o r m är heller
inte tydligt i liggande förslag. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet ställer sig bakom det förslag en enig Kulturnämnd beslutat
om och föreslår därför att ett uppdrag ges t i l l Kulturnämnden att ta fram
en regional strategi för kulturen. V i har svårt att se att något förändrats
sedan det beslutet togs som ger anledning att fatta ett annat beslut idag. V i
har dessutom svårt att förstå orsakerna för denna omsvängning f r å n
alliansen. Det är sorgligt om alliansens ställningstaganden i
Kulturnämnden, i det h ä r fallet om det tydliga behovet av en långsiktigt
stark och strategisk kulturpolitik, har så låg förankring i respektive parti
att det utan anledning ställs p å ända.
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M o t i o n 2013:4 av Helene Ö b e r g m . f l . ( M P ) o m
o m h ä n d e r t a g a n d e p å v å r a akutsjukhus
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Ärendebeskrivning
Helene Öberg m.fl. (MP) har lämnat en motion om ett bättre
omhändertagande på akutsjukhusen.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2015
Motion 2013:12
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga) att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bifall, från V-ledamoten med instämmande av MP-ledamöterna, till
Vänsterpartiets förslag (bilaga) att föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag. Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån egna yrkanden.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering: Lan^stingsfullmäktige,Akt

Ordförande

Justerare

^usterare

Exp. datum

Sign.

P 17,

2015-03-03
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Landstingsstyrelsen

av 2013:12 Helene Öberg m.fl. ( M P ) o m
bättre omhändertagande på våra akutsjukhus
Motion

ett

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
Ärendebeskrivning
Helene Öberg ni.fl. (MP) har lämnat en motion om ett bättre
omhändertagande på akutsjukhusen.
Förslag till beslut
Landstingstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Landstingsrådsberedningens motivering
Befolkningsölaiingen i Stockholms län har varit stor de senaste åren. I snitt
har befolkningen ökat med 35 000 invånare per år. Den framtida
befoUaiingsökningen väntas ligga på samma nivå. Knappt 2,2 miljoner
personer var år 2014 mantalssMvna i Stocldiolms län. Befolkningen i de
högre åldrarna beräknas öka något mer än i de yngre åldrarna. De som
flyttar till Stockholms län är i regel i åldern 20 - 35 år.
Befolkningsökningen innebär i första hand stora möjligheter för
Stockholms län. Förändringarna i åldersstrukturen och
befoUaiingsökningen ställer också stora och varierande krav på sjukvården i
Stocldiolms län i framtiden.
Budgeten för sjukvården år 2015 uppgår till 51530 miljoner kronor. Det är
en ökning, av landstingsbidraget med 4,1% j ämfört med året innan. .
NettokostnadsutvecMingen har varit kraftfull för sjukvården under de
senaste åren. År 2009 ökade kostnaderna med 5,1%, år 2012 med 4,1% och
prognosen för år 2014 pekar på 4,1 %. Det innebär att sjukvården aldrig
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haft mer resurser än idag. Sedan år 2006 har sjukvårdens budget utökats
med i storlefeordmngen 50%. Motionärens påståenden om nedskärningar
inom sjukvården stämmer således inte.
Landstingsfullmäktige har tagit beslut om en Framtidsplan för hälso- och
sjukvården i Stockholms län. Det är ett strategidokument för utvecklingen
inom sjukvården i länet. Det behövs ett sådant dokument mot bakgrund av
de befolkningsförändringar som förutses och den snabba medicinska
utvecklingen som kommer att öka förutsättningar för att lindra och bota allt
fler sjukdomar. I Framtidsplanen tar landstinget ett samlat grepp om
utbyggnaden av hälso- och sjukvården som ska vara patientcentrerad,
effektiv och jämlik. Den framtida vården ska ha hög tillgänglighet och vara
av god kvalitet
Framtidsplanen bygger på att den öppna vården byggs ut och blir basen i
sjukvården. Det innebär att husläkarvården, den öppna specialistvården,
äldresjukvården, den palliativa vården, rehabiliteringen och psyldatrin
förstärks. Dessutom är det viktigt att akutsjukhusens roll förtydligas. Den
öppna specialistsjukvården kommer att byggas ut med minst 10 000
vårdtillfällen under perioden 2010 till 2016. Geriatrik, rehabilitering och
palliativ vård kommer att byggas ut med ytterligare minst 10 000
vårdtillfällen. För akutsjuldiusen planeras en utökning med 20 000
vårdtillfällen.
Akutsjukhusens vårduppdrag kommer att inriktas på att de ska ta hand om
de patienter som behöver deras specifika medicinska kompetens.
Akutsjukhusen kommer att få ansvar för en ökad andel akut vård i
framtiden. Flera akutsjukhus - som Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus
- kommer att få ett utökat uppdrag på grund av befolkningsökningen och
det förändrade uppdraget för Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Den högspecialiserade vården kommer att koncentreras till i första hand
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Landstingets mål är att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare
som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. För att uppnå detta
måste landstinget erbjuda en god arbetsmiljö, ett gott ledarskap samt
jämlika och jämställda arbetsplatser. Personalbemanningen inom
sjukvården ska utgå från patientens behov. Kompetensförsörjningen är en
prioriterad del i personalarbetet. En gemensam modell för
kompetensplanering är under införande. Landstingsfullmäktige beslutade
redan år 2011 att alla sjukhus ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.
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Lönebildningen är en viktig del för att landstinget ska kunna vara en
attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att skapa ett system där
medarbetarnas insatser och kompetens kopplas till deras löneutveckling.
Det är viktigt att arbeta med lönebildningen bedrivs ur ett stratetiskt
perspektiv för att bättre stödja kompetensförsörjningen. Den särskilda
lönesatsningenpå specialistutbildade sjuksköterskor, biomedicinska
analytiker och barnmorskor inom förlossningsvården är ett gott exempel på
hur detta arbete kan genomföras. Dessutom satsar landstinget på fler
utbildningstjänster för läkare (AT- och ST-tjänster).
Det pågår ett aktivt arbete inom Stocldiolms läns landsting med att rusta
upp och renovera akutsjukhusen. Detta för att kunna ge patienterna en
bättre vård och personalen en bättre arbetsmiljö. Vid närsjukhusen
planeras även omfattande ny- och ombyggnationer. Det är viktigt att
personalen aktivt deltar i det stora förändringsarbete som framtidens hälsooch sjukvård innebär.
Vid Danderyds sjukhus kommer en ny behandlingsbyggnad med
akutmottagning art uppföras. Den nya byggnaden kommer även att
inrymma centraloperation, intensiwård, bild och funktion, sterilcentral
m m. Dessutom kommer sjukhusets befintliga byggnader att genomgå en
total upprustning.
På S:t Görans sjukhus planeras en helt ny vård- och behandlingsbyggnad,
upprustning av befintliga byggnader samt en ny akutmottagning. En
förlossningsldinik kommer att förläggas i den nya byggnaden. Dessutom
planeras för en ny byggnad för psykiatri.
På Södersjuldiuset kommer en ut- och ombyggnad att ske. Flera nya
byggnader kommer att uppföras och befintliga vårdavdelningar kommer
moderniseras. Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma
akutmottagning, operationsavdelning och nya vårdavdelningar.
På Södertälje sjukhus kommer en ny behandlingsbyggnad att byggas med
intensiwårdsplatser, operationssalar och nya vårdrum. Befintliga
byggnader kommer att rustas upp.
På Huddinge sjukhus kommer en ny byggnad med operationsalar att
uppföras. De nya byggnaderna innebär att nya arbetssätt kan införas. Omoch tillbyggnader kommer att skapa högre patientsäkerhet och bättre
arbetsvillkor för personalen,
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Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 oktober 2014
Motion 2013:12

Carl Rydingstam
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Motion 2013:12 av Helene Öberg m. fl. (MP) om omhändertagande på våra
akutsjukhus
I dagens sjukvård brister samverkan mellan de olika vårdaktörerna. När ingen är
ansvarig för att vårdkedjor hålls samman så kommer patienterna i kläm. Bristen på
samarbete mellan aktörerna drar även undan mattan för forskning och utbildning. Det
innebär sämre förutsättning för att utveckla sjukvården med ex. nya mediciner och
för att utbilda fler läkare. Sjukvårdens resurser nyttjas till 85 procent av kroniker,
multisjuka och äldre. Trots det är sjukvården inte organiserad runt deras behov och
förutsättningar.
För Socialdemokraterna handlar framtidens hälso- och sjukvård om ett nytt
omhändertagande av patienten genom ökad specialisering på ex. kroniska sjukdomar,
närhet för behandling och minskad risk för vårdskador som vårdrelaterade
infektioner. För sjukvården innebär det stora utvecklingsmöjligheter i kontakten med
patienten och kring behandling. V i socialdemokrater vill att ett nytt
omhändertagande ska syfta till att så mycket vård som möjligt som idag bedrivs i
slutenvård istället ska kunna bedrivas i öppenvård, dvs. istället för att läggas in ska
patienten kunna gå hem samma dag. Det innebär säkrare vård för patienterna genom
minskad risk för vårdskada som kan uppstå när man är inlagd och det innebär en
effektivare användning utav av sjukvårdens resurser.
Socialdemokraternas vill ha en jämlik sjukvård som ges efter de behov som patienten
har. Sjukvården ska för att upp nå detta arbeta utifrån två övergripande mål,
integration mellan vårdens aktörer och för en patientcentrerad vård. Målen syftar till
att öka integrationen mellan de olika utförarna genom tydlig ansvarsfördelning,
gemensamma arbetsprocesser och att vården organiseras utifrån patientens behov för
att skapa sammanhållna vårdkedjor. Det är sjukvården som ansvarar för att patienten
får rätt vård. Socialdemokraterna ser därför stora vinster för patienterna om
akutsjukhusen tillsammans med SLSO får ansvara för utflyttningen av
specialistsjukvård. På så vis kan vårdkedjor hållas samman och patientens behov
kommer i centrum framför ersättning till olika vårdaktörer. Sjukvårdens aktörer,
privata som offentliga, ska ges tydliga uppdrag att samarbeta med varandra för
patientens bästa.
Sjukvården ska vidare aktivt söka samarbeten med näringsliv, akademi och andra
parter i syfte att genom forskning och innovation bidra till utvecklingen av
sjukvården. Sjukvården ska även bidra till utvecklingen genom att implementera nya
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läkemedel, arbetssätt och tekniska framsteg. V i anser att utbildningsuppdraget ska
delas av alla aktörer inom sjukvården.
Socialdemokraterna anser att den nya sjukvårdsstrukturen ska stödja dessa mål samt
bidra till ett bättre användande av sjukvårdens resurser. V i ser därför att
specialistvården för äldre, kroniker och multisjuka organiseras utifrån dessa
patienters behov och förutsättningar. Den nya sjukvårdsstrukturen innebär att det
kommer finnas utarbetade rutiner och arbetsprocesser för samarbete mellan
primärvård och specialistvård. Nya kontaktytor mellan patienter och sjukvården
skapas genom utveckling av IT-baserade stöd i behandling och för kontakt med
sjukvården. Det är i den nya sjukvårdsstrukturen som målen om patientcentrerad
vård förverkligas.

Dckholms lins landsting
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Motion av 2013:12 Helene Öberg m.fl. (MP) om ett bättre omhändertagande på våra
akutsjukhus

Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå Landstingsfullmäktige

Att bifalla motionen

Vänsterpartiet har länge och på många sätt drivit frågan om våra akutsjukhus. I Helene
Öbergs beskrivs på ett bra sätt vilka problem vi står inför och i den lyfts också många viktiga
saker att åtgärda. V i anser därför att de krav som finns i att-satserna bör bifallas.
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Förslag om ändrad taxa f ö r biljetter som gäller f ö r
resor b å d e i Uppsala och i Stockholms l ä n

LS 2015-0158

Ärendebeskrivning
Förslag till ändrad prislista för biljetter som gäller för resa i både Uppsala
och Stockholms län.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 februari 2015
Föreslagen prislista för UL/SL-biljetter från och med den 1 april 2015
Intäktsfördelning från och med 1 april 2015
Trafiknämndens beslut den 3 februari 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa priserna i det gemensamma biljettsortimentet för Uppsala
lokaltrafik och Storstockholms lokaltrafik i enlighet med bilagt förslag att
gälla från och med den 1 april under förutsättning att landstinget i Uppsala
län fattar motsvarande beslut.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om
förstudie om Spårväg syds förlängning (Älvsjö-ÖstbergaTvärbanan, Älvsjö-Skarpnäck)
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Ärendebeskrivning
Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har lämnat en motion angående förstudie
om Spårväg syds förlängning.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015
Motion 2014:4
Trafiknämndens protokollsutdrag den 3 februari 2015 med
Miljöpartiets särskilda uttalande
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 januari 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag att föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bifall, från V4edamoten, till Vänsterpartiets förslag att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Ordförande

Justerare

Jpsterare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån
för Vänsterpartiets förslag.
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

8Stockholm:is länis landstlro
Landstingsrådsberedningen
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Landstingsstyrelsen

Motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl.
angående förstudie om Spårväg syds förlängning
(Älvsj ö~Östberga-Tvärbanan, Älvsjö-Skarpnäck)
Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons
Ärendelbeslcrivning
Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. har lämnat en motion angående förstudie
om Spårväg syds förlängning.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Landstmgsrådsberednmgens motivering
Motionen lyfter fram två olika kommunikationsrelationer, dels
förlängningen av Spårväg SydÄLvsjö-Östberga-Tvärbanan och delsÄlvsjöSkarpnäck.
Motionärerna lyfter en viktig fråga för kollektivtrafikens utveckling i
Stockholms län, nämligen att förbättra möjligheterna att resa på tvären.
Stora delar av kollektivtrafiken från ytterkommunerna i dag är byggda
vertikalt för att bland annat möjliggöra pendling in till Stockholm City. Men
på alltfler platser identifieras resmönster och behov som är radiella.
Studier av en förlängning av Spårväg Syd från livsjö mot Slcarpnäckhar
dock visat på svagare resande på sträckan till skillnad från GullmarsplanÄlvsjö där resandet är större. Därför har där heller inte föreslagits någon
stomlinjetrafikeringpå sträckan Älvsjö-Skarpnäck. Det pågår i dag en
förstudie om att stomnätets framkomlighet skall bli större. I det fortsatta
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arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i södra Stocldiolms län bör ett
helhetsgrepp tas som till exempel också knyter samman förbindelserna
Älvsjö-Skarpnäck och ut mot Tyresö,
För utvecMingen av kollektivtrafiken vidÄrstafältet och i Östberga har
Stocldiolms stad gjort vissa förberedelser inom ramen för sitt
stadsutvecldingsprojekt i form av att skapa ytor för kollektivtrafik på
reserverat utrymme, i linje med stomnätsplanens principer.
B eslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015
Motion 2014:4
Trahloiämndens protokollsutdrag den 3 februari 2015 med
Miljöpartiets särskilda uttalande
Trafildörvaltningens tjänsteutlåtande den 22 januari 2015

Carl Rydingstam
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Ärende nr

Motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. angående
förstudie om Spårväg Syds förlängning (Älvsjö-ÖstbergaTvärbanan, Älvsjö-Skarpnäck)
Kollektivtrafiken ska öka sin andel av de motoriserade resorna i
Stockholms län. För att nå dit så är utbyggnad av den tvärgående
kollektivtrafiken en av de allra viktigaste åtgärderna. Utbyggnaden av
kollektivtrafiken kan inte enbart basera sig på analyser som görs av
nuvarande och prognostiserat resande. Kollektivtrafik som byggs ut
skapar också nya resmönster. De första etapperna av tvärbanans
utbyggnad är ett tydligt exempel där efterfrågan på kollektivtrafikresor
kraftigt underskattades innan trafikstart.
Båda de stråk som tas upp i motionen har potential att nå det
resandeunderlag som krävs för spårburen kollektivtrafik. De bör därför
studeras vidare på ett strukturerat sätt med nära koppling till möjlig
utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i Söderort.
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§51

Motion 2014:5 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om
pendeltågsstation i Rågsved

LS 1402-0228

Ärendebeskrivning
Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har lämnat en motion om
pendeltågsstation i Rågsved.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015
Motion 2014:5
Trafiknämndens protokollsutdrag den 3 februari 2015 med
V-ledamotens muntliga reservation
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 januari 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrädsberedningens förslag i skrivelse
den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag att föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bifall, från V-ledamoten, till Vänsterpartiets förslag att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån
för Vänsterpartiets förslag.
Beslutsexpediering:, Landstingsfullmäktige, Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§52

Motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning
av tunnelbana f r å n Hjulsta till Barkarby

LS 1402-0229

Ärendebeskrivning
Anna Sehlin m.fl. (V) har lämnat en motion om förlängning av tunnelbanan
från Hjulsta till Barkarby.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015
Motion 2014:6
Trafiknämndens protokollsutdrag den 3 februari 2015 med
V-ledamotens muntliga reservation
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 januari 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bifall, från V-ledamoten, till Vänsterpartiets förslag att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån
för Vänsterpartiets förslag.

Ordförande

V

Exp. datum

Sign.
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Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige

Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Motion 2014:6 av A n n a Sehlin (V) m.fl. om f ö r l ä n g n i n g
av tunnelbana f r å n Hjulsta till Barkarby
Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons
Ärendebeskrivning
Anna Sehlin (V) m.fl. har lämnat en motion om förlängning av tunnelbanan
från Hjulsta till Barkarby.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Landstingsrådsberedningens motivering
För ett år sedan träffades en historisk överenskommelse om utbyggd
tunnelbana i Stocldiolms län. Överenskommelsen förde samman
kommuner, landstinget och staten i gemensam handling för att förstärka
kollektivtrafiken, bygga bostäder och skapa grund för tillväxt i vår region. I
korthet handlar det om nio nya tunnelbanestationer och 78000 nya
bostäder.
Stocldiolmsförhandlingen ansågs så framgångsrik att den ligger till grund
för regeringens initiativ Sverigebygget och Sverigeförhandlingen, som syftar
till att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka
bostadsbyggandet i samtliga Sveriges storstadsregioner.
Erfarenheten är att Stockholmsregionen har allt att vinna på att ha en
gemensam målbild och inriktning inför de diskussioner som är att vänta
med staten om ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken. Därtill att det
krävs ett gediget förarbete och ordentliga utredningar för att kunna gå från
ord till handling. Det är viktigt att Stockholmsläns landsting i detta arbete
tittar på både möjliga nya tunnelbanelinjer och förlängning av befintliga
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linjer, men också väcker frågan om det finns möjlighet att etablera nya
stationer och nya uppgångar utmed dagens system. Detta med den tydliga
inriktningen att ta fasta på principerna om ökat bostadsbyggande samt
ansvarsfull och gemensam finansiering av stat, landsting och berörda
kommuner.
Även i budgeten för 2015 slår Alliansen fast att Stocldiolms läns landsting i
samverkan med berörda kommuner och staten bland annat skall utreda
förlängningar av tunnelbanan mellan Hjulsta och Barkarby station.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015
Motion 2014:6
Trafiknämndens protokollsutdrag den 3 februari 2015 med
V-ledamotens muntliga reservation
Tramdörvaltningens tjänsteutlåtande den 22 januari 2015

Carl Rydingstam
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Motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana
från Hjulsta till Barkarby
Stockholm väst kommer att bli en regionens viktigaste laiutpunkter och
Barkarbystaden kan med tunnelbana trafikförsörja långt fler bostäder än vad en
spårvagn kan. Socialdemokraterna som i flera år drivit frågan om utbyggd
tunnelbana till området ser därför positivt på den politiska omsvängning som skett.
Socialdemokraterna har tidigare anfört vikten av att slutgiltigt beslut om dragning
bör möjliggöra en framtida sammankoppling med tunnelbanan även i Hjulsta. En
utbyggnad kan ha flera positiva effekter, framförallt på de boende längs Järvafältets
möjligheter till snabb förbindelse med regional tågtrafik och arbetsplatsområden i
längs dagens Akallalinje. Utökade planer på exploatering och bostadsbyggande kan
förändra beräkningarna för den samhällsekonomiska lönsamheten i projektet och
dragningen bör därför behandlas inom ramen för Sverigeförhandlingen.
Lokaliseringen av beslutad utbyggnad måste därför möjliggöra en framtida
förlängning till Hjulsta. Det ger goda förutsättningar för att i framtiden möjliggöra ett
sammanhängande trafiksystem med regional- och pendeltågstrafiken.
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Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om
"Stockholms läns landsting + Pride = sant!"

LS 1309-1147

Victor Harju (S) anmäler jäv.
Ärendeheskrivning
Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) har lämnat en motion om Stockholms läns
landstings deltagande i Stockholm Pride.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll den 3 februari 2015 med
S-, MP- och V-ledamöternas särskilda uttalande
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015
Motion 2013:11
Förslag och yrkande

!

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga) att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Bifall, från V-ledamoten, till Vänsterpartiets förslag (bilaga) att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens heslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Ordförande

Justerare

rusterare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särsldlt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
instämmer i Socialdemokraternas särskilda uttalande.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Motion 2013:11 f r å n Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad
"Stockholms l ä n s landsting + Stockholm pride = sant!"

Föredragande landstingsråd; Peter Carpelan
Ärendebeslmvning
Mattias Sääksjärvi (S) har lämnat en motion om Stocldiolms läns landstings
deltagande i Stockholm Pride.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stocldiolm Pride har utvecldats till en av Stockholms mest uppskattade och
välbesökta festivaler sommartid. Det är viktigt att Stocldiolms läns
landstings olika verksamheter deltar under Prideveckan dels för att visa sitt
engagemang för HBTQ-frågor och dels för att synliggöra många av de
verksamheter som drivs under landstingets paraply såsom hälso- och
sjukvård samt kollektivtrafik.
Under förra årets Pridefestival deltog landstinget aktivt i de olika
aktiviteterna under festivalveckan. LAFA - enheten för sexualitet och hälsa
deltog och medverkade till att landstinget gick under egen banderoll med
ledande företrädare i paraden.
Stocldiolms läns landsting deltog också i förra årets STOPHIV-kampanj
"You never walk alone" som är ett samarbete mellan landstingets olika
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enheter och flertalet frivilligorganisationer för att förebygga HIV bland män
som har sex med män.
Trafikförvaltningen deltar också aktivt under Pride och har så gjort under
ettflertalår med eget eldpage i paraden som brukar vara uppskattat både
bland deltagare och åskådare. Dessutom flaggar i princip samtliga
innerstadsbussar med Prideflagga under festivalveckan. I år flaggade även
landstinget centralt med Prideflaggor.
Stocldiolms läns landsting uppmärksammar och deltar således varje år vid
de aktiviteter och festligheter som omgärdar Stockholm Pride. Det kan vara
intressant att titta på om deltagandet under Pridefestivalen skulle kunna
koordineras ännu mer. Det viktigaste är dock att verksamheterna utifrån
sitt uppdrag finner de lämpligaste kanalerna om eventuellt deltagande för
att nå ut med sina budskap och för att på så sätt arbeta för ett tolerantare
samhälle.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll den 3 februari 2015 med
S-, MP- ochV-ledamöternas särskilda uttalande
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2015

Carl Rydingstam
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Landstingsstyrelsen, ärende 22
Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl. (S) om Stockholms läns landsting +
Stockholm pride =sant
Den allt för senfärdiga hanteringsordningen av motioner inom Stockholms läns
landsting innebär att motionen vid det här laget har förlorat sin aktualitet avseende
att-satserna som sådana. Vi hoppas dock att Alliansen instämmer med andemeningen
i motionen och att SLL deltar i kommande Pridefestivaler.

Stockholms läns landsting

LANDSTINGSSTYRELSEN

FÖRSLAG TILL BESLUT

VÄNSTERPARTIET

2015-03-03 LS 1309-1147

Ärende 22

Motion 2013:11 från Mattias Sääksjärvi (S) rubricerad "Stockholms läns landsting +
Stockholm pride = sant!"

Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå Landstingsfullmäktige

Att bifalla motionen

Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt att utveckla samarbetet med Stockholm pride
och landstingets deltagande där.
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Nytt tidsbegränsat regionalt ALF-avtal

LS 1411-1391

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att Stocldiolms läns landsting godkänner ett nytt
tidsbegränsat avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska
Institutet (Kl) om samarbete om utbildning av läkare, Idinisk forskning och
utveckling av hälso- och sjukvården (tidsbegränsat regionalt ALF-avtal).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 3 februari 2015
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 29 januari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015
Avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården.
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ett nytt tidsbegränsat avtal som ska gälla till och med den 31
december 2015, mellan Stocldiolms läns landsting och Karolinska Institutet
om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att för tiden den 1 maj 2015 underteckna
ett nytt tidsbegränsat avtal mellan Stockholms läns landsting och
Karolinska Institutet om samarbete om utbildning av läkare, klinisk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Landstingsdirektören
Akt

Ordförande

Justerare

Jtisterare

Exp. datum

Sign.
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55
Svar p å skrivelse avseende utbildning f ö r framtidens
ledare i h ä l s o - och sjukvården

LS 1410-1075

Ärendebeskrivning
Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpariet har lämnat en
skrivelse till landstingsstyrelsens produktionsutskott angående utbildning
för framtidens ledare i hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll den 3 februari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 december 2014
Skrivelse från Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpariet
den 2 september 2014
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till en
landstingsgemensam strategi för utveckling av chefer inom hälso- och
sjukvården.

Beslutsexpediering:
Landstingsdirektören
Akt

Exp. datum

Sign.
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§56

A n s ö k a n om medlemskap i E I T Health - skandinavisk nod
f ö r samarbete rörande h ä l s o s a m t liv och aktivt åldrande
inom EU:s forskningsramsprogram Horisont 2020
LS 1402-0173

Ärendebeskrivning
Förslag om att Stocldiolms läns landsting ansöker om medlemskap i den
skandinaviska noden till det europeiska konsortiet EIT Health som beviljats
finansiering av Europeiska unionens forskningsramsprogram Horisont
2020 för att etablera en Knowledge Innovation Community (KIC).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 3 februari 2015
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 29 januari 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förslag om att Stockholms läns landsting ansöker om
medlemskap i EIT Healths skandinaviska nod för åren 2015-2016
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att
ansöka om medlemskap i EIT Healths skandinaviska nod.

Beslutsexpediering:
SLL Forskning och innovation
Landstingsdirektören
Akt

Exp. datum

Sign.
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Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning

LS 1407-0854, LS 1308-1033
Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås revidering av investeringsstrategin och av ansvars- och
beslutsordningen för investeringsstrategin. I ärendet rapporteras även
utförd analys och utvärdering av landstingets investeringsstrategi och
ansvars- och beslutsordning för investeringsstrategin utifrån ett perspektiv
om förstärkt implementering, enligt fullmäktiges uppdrag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 3 februari 2015 med Miljöpartiets
särskilda uttalande
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 29 januari
med Miljöpartiets särskilda uttalande
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015
Investeringsstrategi
Ansvars- och beslutsordning för investeringsstrategin
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga).
Bifall, från MP-ledamöterna, till Miljöpartiets förslag (bilaga).
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna reviderad investeringsstrategi
att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala
rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

att godkänna reviderad ansvars- och beslutsordning för
investeringsstrategin avseende investeringar inom Stockholms läns
landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behov besluta om sådana
ändringar eller tillägg till investeringsstrategin och ansvars- och
beslutsordningen för investeringsstrategin som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar och
mallar som stöd till investeringsstrategin och investeringsstrategins
ansvars- och beslutsordning
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och
mallar som stöd till investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordning.
Landstingsrådsberedningens motivering

Reservation
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
SLL Ekonomi och finans
Landstingsdirektören
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sig
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Landstingsrådsberedningen

Landstingsstyrelsen
Översyn av Investeringsstrategin och
Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeslaivning
I ärendet föreslås revidering av investeringsstrategin och av ansvars- och
beslutsordningen för investeringsstrategin. I ärendet rapporteras även
utförd analys och utvärdering av landstingets investeringsstrategi och
ansvars- och beslutsordning för investeringsstrategin utifrån ett perspektiv
om förstärkt implementering, enligt fullmäktiges uppdrag.
Förslag till heslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen
dels föreslå landstingsåilmäktige besluta
att godkänna reviderad investeringsstrategi
att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala
rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin
att godlcänna reviderad ansvars- och beslutsordning för
investeringsstrategin avseende investeringar inom Stockholms läns
landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vid behovbesluta om sådana
ändringar eller tillägg till investeringsstrategin och ansvars- och
beslutsordningen för investeringsstrategin som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar och
mallar som stöd till investeringsstrategin och investeringsstrategins
ansvars- och beslutsordning
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dels ~ under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
v

att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar och
mallar som stöd till investeringsstrategin och ansvars- och beslutsordning.
Landstingsrådsberedningens motivering

Landstinget har fattat beslut om stora investeringar inom hälso- och
sjukvården och kollektivtrafilcen. Som grund för detta arbete ligger bland
annat landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården, För att
förverkliga investeringarna inom hälso- och sjukvården pågår intensiva
arbeten med både planering och genomförande. Utgångspunkt för arbetet
är att säkerställa att planerade och beslutade strategiska investeringar
genomförs i enlighet med fastställda mål och intentioner.
Planeringen för ett flertal investeringsobjekt befinner sig i ett tidskritiskt
läge. Samtidigt som det finns behov av genomförandebeslut för vissa objekt
befinner sig andra objekt i tidigare skeden avbeslutsprocessen. De aktuella
investeringsobjekten ingår i den av landstingsfullmäktige fastställda
investeringsbudgeten för 2015 och plan för 2016 och 2017.
För att minimera risken för förseningar i planeringsarbetet är det av stor
vikt att landstinget kan bereda och fastställa nödvändiga beslut på ett
effektivt och för verksamheten samordnat sätt och säkerställa att nödvändig
infrastruktur finns på plats i rätt tid och med rätt kvalitet.
Målet för landstingets mvesteringsverfeamhet är att skapa eller ersätta
resurser som är nödvändiga för att förverkliga politiska beslut om
samhällsservice samt att medverka till att uppnå politiska mål och att ge
länets invånare den bästa sjukvård och kollektivtrafik som de ekonomiska
ramarna tillåter.
Investeringar ska ligga i linje med den utveclding, omfattning och de
förändringar av verksamheten som beslutats av landstingsfullmäktige.
Investeringsstrategin ska beskriva hur de övergripande målen omsätts i
investeringar och utgör därmed en länk mellan politiska ambitioner och
investeringsplaner.
Med utgångspunkt i de omfattande investeringar som landstinget planerar
och genomför, och det tydliga behovet av ökad samstämmighet mellan olika
objekt vad avser både genomförandetid och kostnader, är det av stor vikt att
det inom landstingets Investeringsstrategi finns utrymme för framtida
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justeringar och anpassningar. Som ett aktivt stöd till landstingets
genomförande av investeringar bör således Investeringsstrategin analyseras
och utvärderas utifrån ett perspektiv om förstärkt implementering.
Det har skett organisatoriska förändringar inom Stocldiolms Läns
Landsting. LocumABs ägardirektiv och fullmakt för förvaltningsuppdraget
har ändrats vilket påverkar ansvars- och beslutsordningen för de
strategiska fastighetsinvesteringarna inom hälso- och sjukvården. Detta
föranledde en översyn, analys, och utvärdering av investeringsstrategin och
dess ansvars- och beslutsordning.
Det är av vild; att investeringskalkylerna kompletteras med tydliga
drittkostnadskallcyler. Detta syftar främst till att se till objektets kostnad '
och ekonomi under dess livscykel men också för att verksamheterna på så
sätt får en större insikt om effekten av de investeringar som görs.
Investeringsstrategin och tillhörande ansvars- ochbeslutsordning visar
också hur beslutsprocessen i vissa fall kan snabbas upp samtidigt som
berörda parter blir delaktiga i besluten. Detta skapar i sin tur god
samverkan mellan olika förvaltningar och organisationer.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2015
Investeringsstrategi
Ansvars- och beslutsordning för investeringsstrategin

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Översyn av investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning
Socialdemokraterna anser att investeringsstrategin är bra. Tyvärr så har den inte
följts vad gäller de strategiska investeringarna i akutsjuldiusen. Genomförandebeslut
för akut och behandlingsbyggnader fattades i juni 2014 av Alliansen i fullmäktige
utan att investeringarna kunde redovisa vare sig nyttokalkyler, driftskostnadsanalyser
eller hur de svarar upp mot målen för FHS.
Socialdemokraterna anser att varje investering måste kunna påvisa sin egen nytta
genom att den bidrar till lägre driftskostnader eller ökade intäkter. För sjukvård
handlar det om lägre kostnadsutveckling och mer och bättre vård för pengarna. Inom
trafiken visar det på ökad resande och intäkter, lägre underhållskostnader och ökad
samhällsnytta.
Socialdemokraterna har i samband med beslutet om delegering till
landstingsstyrelsen framfört kritik mot en sådan delegation och mot hur Alliansen
hanterat investeringar samt det senfärdiga arbetet av en omstrukturering av vården.
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Översyn av investeringsstrategin och investeringsstrategins
ansvars- och beslutsordning
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta
lokala rutiner och arbetssätt för att implementera
investeringsstrategin
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta tekniska anvisningar
och mallar som stöd till investeringsstrategin och
investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning
att godkänna reviderad ansvars- och beslutsordning för
investeringsstrategin avseende investeringar inom Stockholms läns
landsting och reviderad investeringsstrategi med följande tilläggsoch ändringsyrkanden
att Landstingsstyrelsen förtydligar investeringsstrategin med
avseende på krav för uppföljning och utvärdering av pågående och
slutförda investeringsprojekt
att förtydliga hur resultat från genomförda miljöbedömningar
påverkar prioriteringen mellan olika investeringsobjekt
att Landstingsstyrelsen säkerställer att det i investeringsprocessen
tas fram ett tillräckligt beslutsunderlag inför fullmäktiges beslut om
investeringar. Underlaget bör till exempel förtydliga investeringars
framtida påverkan på landstingets ekonomi
att Landstingsstyrelsen tar fram och implementerar en
hanteringsordning för fördröjningar och tidigareläggningar av
beslutade investeringsobjekt som löper över flera år (dålig planering
leder till att projekt försenas vilket är kostsamt)

Stockholms läns landsting

att beslutsmandat över inriktningsbeslut, ej flyttas från
landstingsfullmäktige till landstingsstyrelsen,
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för
egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta tekniska anvisningar
och mallar som stöd till investeringsstrategin och ansvars- och
beslutsordning.
att i övrigt anföra
Miljöpartiet rycker i grunden att det är bra med en uppdatering och
ett förtydligande av investeringsstrategin, samt dess ansvars- och
beslutsordning. Men vi vill påminna landstingsstyrelsen om ett antal
rekommendationer angående investeringsstrategin som
landstingsrevisorerna presenterade i rapport nr 8/2012
"Investeringsprocessen i landstinget". Rekommendationerna - som
tyvärr till stora delar fortfarande är aktuella, - anges nedan:
• Landstingsstyrelsen bör förtydliga investeringsstrategin så att det
framgår
- tydligare krav på uppföljning och utvärdering av pågående och
slutförda investeringsprojekt:,
- hur resultatet från genomförda miljöbedömningar påverkar
prioriteringen mellan olika investeringsobjekt.
• Landstingsstyrelsen bör säkerställa att det i investeringsprocessen
tas fram ett tillräckligt beslutsunderlag inför fullmäktiges beslut om
investeringar. Det kan exempelvis vara viktig information där
investeringarnas framtida påverkan på landstingets ekonomi
framgår.
• Landstingsstyrelsen behöver ta fram och implementera en
hanteringsordning för fördröjningar och tidigareläggningar av
beslutade investeringsobjekt som löper över flera år.
Det är viktigt art inte projekt försenas genom alltför dålig planering.
Detta leder ofta till att kostnaderna ökar.
Vi är också ytterst tveksamma till att rätten att fatta beslut om
inriktningsbeslut för investeringar flyttas från fullmäktige till
landstingsstyrelsen. Detta kommer att minska genomsiktligheten för
fullmäktige i sin helhet, samtidigt som de folkvalda får mindre makt
att påverka inriktningen på nya och beslutade investeringar. Det
innebär i förlängningen att de folkvalda får mindre möjlighet att
avgöra viktiga frågor om landstingets framtida inriktning och över
dess ekonomi.
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Genomförandebeslut f ö r investeringsobjektet Ombyggnad
till vårdavdelningar, etapp l , inklusive teknisk upprustning
för byggnad 38 och 39 vid Danderyds sjukhus

LS 1411-1369, LS 1411-1409, LS 1411-1410

Ärendebeskrivning
Ärendet avser genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till
vårdavdelningar inldusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39 vid
Danderyds sjukhus.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 3 februari 2015
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 29 januari
2015 med Miljöpartiets förslag till beslut
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 januari 2015
Förkortad programhandling, daterad 3 november 2014
Programhandlingar för teknisk upprustning av byggnad 38 respektive 39
Verksamhetsmässig kalkyl, Danderyds Sjukhus AB
Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stocldiolm
Milj öbedömning
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 9 december 2014, med Miljöpartiets
förslag till beslut och Socialdemokraternas särskilda uttalande
Styrelsen för Locum AB beslut 20 november 2014
Hälso- och sjulwårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 november 2014
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga).
Bifall, från MP-ledamöterna, till Miljöpartiets förslag (bilaga).
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta

Exp. datum

Sign.
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att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till
vårdavdelningar, etapp l , Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om
totalt 348 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Telmisk upprustning
byggnad 38, Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om totalt
160 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Teknisk upprustning
byggnad 39, Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om totalt
100 000 000 kronor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom sitt ansvarsområde för
strategiska fastighetsinvesteringar inom Landstingsfastigheter Stockholm,
inarbeta investeringsutgift om totalt 608 000 000 kronor, för
investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, inlduderat
telmisk upprustning av byggnad 38 och 39, Danderyds sjukhus, i
investeringsplanen för budget 2016 och planåren 2017-2020
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta tillkommande
investeringsutgifter om 36 000 000 kronor inom beslutat
investeringsutrymme, avseende inventarier, informations- och
kommunikationsteknik samt medicinteknisk utrustning kopplade till
Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, Danderyds sjukhus i
investeringsplanen för budget 2016 och planåren 2017-2020
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och Danderyds Sjukhus AB att
beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete,
i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen och styrelsen för Locum AB att i budget
2016 återkomma med en ny indelning av investeringsobjekten i enlighet
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Reservation
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

G e n o m f ö r a n d e b e s l u t f ö r investeringsobjektet
Ombyggnad till v å r d a v d e l n i n g a r , etapp i , inklusive
teknisk upprustning f ö r byggnad 38 och 39 vid
Danderyds sjukhus
Föredragande landstingsråd: Paul Lindqvist
Ärendebestoivning
Ärendet avser genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till
vårdavdelningar inldusive telmisk upprustning för byggnad 38 och 39 vid
Danderyds sjukhus.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till
vårdavdelningar, etapp 1, Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om
totalt 348 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Telmisk upprustning
byggnad 38, Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om totalt
160 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Teknisk upprustning
byggnad 39, Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om totalt
100 000 000 kronor

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom sitt ansvarsområde för
strategiska fastighetsinvesteringar inom Landstingsfastigheter Stocldiolm,
' inarbeta investeringsutgift om totalt 608 000 000 kronor, för
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investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp i , inkluderat
teknisk upprustning av byggnad 38 och 39, Danderyds sjukhus, i
investeringsplanen för budget 2016 och planåren 2017-2020
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta tillkommande
investeringsutgifter om 3 6 0 0 0 0 0 0 kronor inom beslutat
investeringsutrymme, avseende inventarier, informations- och
kommunikationstelaiik samt medicintelmisk utrustning kopplade till
Ombyggnad till vårdavdelningar, etapp 1, Danderyds sjukhus i
investeringsplanen för budget 2016 och planåren 2017-2020
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och Danderyds Sjukhus AB att
bealcta nettokostnadsölmingarna i kommande års avtals- och budgetarbete,
i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen och styrelsen för Locum AB att i budget
2016 återkomma med en ny indelning av investeringsobjekten i enlighet
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Landstingsrådsberediiingens motivering
I talet med att befollmingen i Stockholmsregionen stadigt växer, samt att
andelen äldre och nyfödda barn ökar, finns ett behov av att både utveckla
hälso- och sjukvården och flytta den närmare patienten.
Landstingsfullmäktige har därför beslutat om en Framtidsplan för hälsooch sjukvården. Framtidsplanen innebär både satsningar på att öka antalet
vårdplatser och vårdtillfällen på akutsjukhusen och att bygga ut vården
utanför akutsjuldiusen.
Danderyds Sjukhus har idag behov av ombyggnation av lokaler för
behandling, och där till tekniska upprustningar, modernisering av
vårdavdelningar och telmisk infrastruktur samt förbättrad arbetsmiljö för
att för att Mara framtidens vårdbehov och för att säkerställa vårdplatser.
Denna första etapp syftar till att skapa fler vårdplatser och förutsättningar
för ett effektivt genomförande av följ ande etapper. Ombyggnationen
kommer att innebära moderna vårdplatser med hög andel enkelrum för
förbättrad patientsäkerhet.
Flera av de tekniska installationerna är de befintliga från byggnadsåret 1967
och är idag i dåligt skick och uppfyller därmed inte myndighets- och
miljökraven, Förutom ombyggnation till vårdavdelningar inkluderar
investeringen därför även teknisk upprustning av byggnaderna.
Enligt Framtidens hälso- och sjukvård ska Danderyds Sjukhus fortsatt
utvecklas och rustas upp, innebärande bland annat nybyggnation och

LS1411-1410
LS 1411-1409
I S 1411-1369

Stockholms läns landsting

3(3)
SKRIVELSE
2015-02-18

ombyggnation av vård- och behandlingsbyggnader, vilket syftar till att
skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för utbyggd vård och en
förbättrad arbetsmiljö.
Med hänsyn tagen till de kapacitetsbehov som finns inom sjukvården idag
och som förväntas framöver, samt de påfrestningar som genomförande av
byggnads- och infrastrulcturinvesteringar innebär under byggnationsfasen,
är det av stor vikt att nödvändiga investeringar kan genomföras till
specificerade kostnader och inom givna tidsramar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 3 februari 2015
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 29 januari
2015

Landstingsdirektörens tjänsteudåtande den 20 januari 2015
Förkortad programhandling, daterad 3 november 2014
Programhandlingar för teknisk upprustning av byggnad 38 respektive 39
Verksamhetsmässig kalkyl, Danderyds Sjukhus AB
Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stockholm
Miljöbedömning
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 9 december 2014, HSN1411-1505
Styrelsen för Locum AB beslut 20 november 2014, LÖC1409-0724, LOC
1409-0726

Hälso- och sjulcvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 19 november 2014

Paul Lindqvist
Carl Rydingstam
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Ärende 27

Genomförandebeslut f ö r investeringsobjektet Ombyggnad till
vårdavdelningar, etapp l , inklusive teknisk utrustning f ö r
byggnad 38 och 39 vid Danderyds sjukhus
Landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra till Locum att återkomma med en livscykelanalys (LCA) som
tydligt visar på investeringskostnader och driftsbesparingar från förbättrad
standard som en renovering av fasaden skulle innebära.
att uppdra till Locum att besvara hur mycket dyrare måste ett projekt bli för att
det ska anses bli orimligt dyrt för att kunna frångå policyn om Miljöbyggnad
Guld?
att uppdra till Locum att redovisa i vilka fler fall man valt att frångå sin egen
policy om Miljöbyggnad Guld vid alla ny-, om- och tillbyggnader.
att uppdra till Locum att i framtiden genomföra LCA på alla mer omfattande ny-,
om- och tillbyggnader.
Varför frångår Locum sitt eget policybeslut om att alla
ny-, om- och tillbyggnader ska klassas enligt Miljöbyggnad

Guld?

I Stockholms läns landstings miljöprogram, Miljöutmaning 2016, identifieras
effektiv energianvändning som en central fråga som Landstinget ska arbeta med.
Inom Locums löpande förvaltning är energianvändningen den enskilt största
miljöpåverkande faktorn och utgör samtidigt en av de tyngsta kostnaderna.
Locum har därför beslutat att alla ny-, om- och tillbyggnader ska klassas enligt
Miljöbyggnad Guld.
Avsteg från Miljöbyggnad nivå Guld kan tillåtas av projektets styrgrupp i de fall
där det bedöms orimligt ur kostnads- och/eller byggnadstekniskt och/eller
installationstekniskt perspektiv.
I ärende 6 "Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till
vårdavdelningar, etapp 1, inklusive teknisk upprustning för byggnad 38 och 39
vid Danderyds sjuldius" framgår (sid. 38) att projektets styrgrupp beslutat om att
frångå beslutet om Miljöbyggnad Guld av tekniska och ekonomiska skäl.

Stockholms läns landsting

I det beslutsunderlag som styrgruppen hade för detta beslut framkommer att:
"För att uppnå totalbetyget Guld kan man acceptera att några indikatorer landar
på Silver men inte att några får betyget Brons. Får man Brons på en eller flera
indikatorer så blir automatiskt det högsta totalbetyget Silver.
Slutsatsen blir således att enligt vår bedömning är en totalrenovering av fasaden
helt avgörande för att kunna uppnå totalbetyget Guld i Miljöbyggnad."
1

Givet att byggnaden är från 1960-talet med endast tunn isolering i fasaden och då
det ändå krävs en PCB sanering och byte av fönster är det rimligt att undersöka
vad en renovering upp till Miljöklass Guld, i enlighet med Locums egen policy,
skulle innebära både för investeringskostnaden och besparingar för driften.
Det kommer att bedrivas vård i Danderyds sjuldius under överskådlig tid.
De besparingar som Landstinget kan få genom att få en energieffektiv byggnad
med låga driftskostnader och med ett sunt arbetsklimat är avsevärd.

1
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§59
Genomförandebeslut f ö r investeringsobjektet Nytt
försörjningskvarter vid Södersjukhuset

LS 1411-1370

Ärendebeskrivning
Ärendet avser genomförandebeslut avseende nybyggnation av nytt
försörjningskvarter för att möjliggöra byggnation av den nya
behandlingsbyggnaden och den nya vårdbyggnaden på Södersjukhuset
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets sammanträde den 3 februari 2015
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 29 januari
2015

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 januari 2015
Förkortad programhandling, daterad den 7 november 2014
Investeringskalkyl, Landstingsfastigheter Stockholm
Kalkyl försörjningsvarter SÖS
Resultatanalys försörjningskvarter SÖS
Miljöbedömning
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 9 december 2014
Styrelsen för Locum AB:s protokollsutdrag den 20 november 2014
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Nytt
försörjningskvarter vid Södersjukhuset till en investeringsutgift om
maximalt 530 000 000 kronor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta tillkommande
investeringsutgifter avseende informations- och kommunikationsteknik
samt inredning kopplade till investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter
vid Södersjukhuset i investeringsplanen för budget 2016 och planåren
2017-2020

Justerare

Exp. datum

Sign.
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och Södersjuldiuset AB att
beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete i
enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

V

Exp. datum
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§6o
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport
6/2014 Energieffektivisering - Locums uppdrag och
genomförande

LS 1412-1429

Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna i revisorsgrupp I har överlämnat projektrapport
6/2014, Energieffektivisering - Locums uppdrag och genomförande.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Landstingsrevisorernas rapport 6/2014, Energieffektivisering - Locums
uppdrag och genomförande
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 6/2014,
Energieffektivisering - Locums uppdrag och genomförande, i enlighet med
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
att omedelbart justera beslutet.
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsrevisorerna
Landstingsdirektören
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Yttrande ö v e r landstingsrevisorernas rapport 6/2014,
Energieffektivisering - Locums uppdrag och
genomförande
Föredragande landstingsråd: Paul Lindqvist
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna i revisorsgrupp I har överlämnat projektrapport .
6/2014, Energieffektivisering - Locums uppdrag och genomförande.
Förslag tttl beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 6/2014,
Energieffektivisering - Locums uppdrag och genomförande, i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att omedelbart justera beslutet.
Landstingsrådsberedningens motivering
Arbetet med att satsa på energieffektiv byggnation är angeläget och det är
därför positivt med landstingsövergripande riktlinjer för långsiktig
energianvändning.
För att Stocldiolms läns landsting och Locum ska vara ledande inom
byggnation och förvaltning av landstingets fastigheter är det viktigt att
arbetet med energieffektivisering drivs aktivt och systematiskt. Detta arbete
ska bedrivas under hela processen från projektens planeringsstadium och
genom fastighetens och lokalernas livscykel. På detta sätt kan man hålla
nere och minska driftkostnaderna för både ägare och hyresgäster i dessa
energi- och miljöeffektivt byggda lokalerna vilket i sin tur innebär
långsiktigt positiva ekonomiska och miljömässiga effekter.
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Förutom arbete med miljöbyggnation och att i högre grad involvera
hyresgästerna ser vi fram emot Locums arbete kring förnyelsebar
fastighetsnära energiproduktion. Detta kan bland annat åstadkommas med
solceller som Locum planerar att installera på sjukhustak i Stocldiolms
Läns Landsting enligt uppdrag i budget 2015.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Landstingsrevisorernas rapport 6/2014, Energieffektivisering - Locums
uppdragoch genomförande

Paul Lindqvist
Carl Rydingstam
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Ärende nr: 29

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2014
Energieffektivisering - Locums uppdrag och g e n o m f ö r a n d e
Miljöpartiet de gröna uppskattar landstingsrevisorernas granskning av
Locums arbete med energieffektivisering. Rapporten belyser på ett
förtjänstfullt sätt bristerna i den nuvarande situationen och behovet av att
hela landstinget systematiskt arbetar med energieffektivisering och pekar
på behovet av ett långsiktigt övergripande mål utvecklas.
I dagsläget står energikostnaderna enligt revisorernas rapport för ca 7-10
procent av sjukvårdslokalernas hyreskostnader, givet att Locum förvaltar
en fastighetsyta på över 2 miljoner m så blir energikostnaderna
sammanlagt mycket stora belopp för landstinget. Revisorerna konstaterar
att SLL, jämfört med andra landsting, har en hög energiförbrukning.
SLL är Sveriges största landsting och vi har i många andra delar ett
ambitiöst miljöarbete. Det är därför pinsamt att SLL är sämst av Sveriges
alla landsting när det gäller arbetet med energieffektivitet. Miljöpartiet
anser att det krävs en betydande uppryckning i ambitionen av arbetet med
energieffektivitet och att arbetet bedrivs mer systematiserat.
2

En tydlig kritik från revisorernas rapport är avsaknaden av ett systematiskt
arbete med energieffektivisering. Ett konkret exempel där detta brister är
att de flesta av Locums hyresgäster debiteras en varmhyra, vilket innebär
att de sällan kan se sin energiförbrukning och inte kan påverka sin
elkostnad.
Det finns inga tydliga incitament för hyresgästerna att gynna
energieffektiviseringar av verksamheten. Locum bör få ett tydligt uppdrag
att involvera sina hyresgäster i arbetet med energieffektivitet.
I många fall kommer landstinget bedriva vård i de fastigheter Locum
förvaltar för överskådlig tid, energieffektiviseringar har ofta höga
initialkostnader men att de är lönsamma över tid då de leder till avsevärt
lägre driftskostnader. Genom att genomföra Life Cycle Cost (LCC)analyser av investeringar blir nyttan av energieffektivisering tydlig. Det är
därför eftersträvansvärt att Locum genomför LCC-analyser av alla
renoveringar och nybyggnationer, detta är inte alltid fallet i dagsläget. Till
exempel genomfördes inte en sådan analys för i:a etappen av
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ombyggnationen av Danderyds sjukhus utan där frångick Locum sin egen
policy on Miljöbyggnad Guld utan att genomföra någon LCC analys.
Enligt Lagen om Energikartläggningar i stora företag (2014:266) ska
landstinget genomföra en energikartläggning av hela fastighetsbeståndet
senast den 5 december 2015.
I revisionen framkommer att Locum har som ambition att genomföra
energikartläggningar på endast 20 procent av fastinghetsbeståndet under
2015. Denna ambition ligger långt under lagkravet på att hela
fastighetsbeståndet ska kartläggas och kan i värsta fall leda till att Locum
riskerar vite.
Revisionen lyfter fram att kyla inte omfattas av det övergripande målet i
Miljöutmaning 2016 om en minskning av energianvändningen på 10
procent jämfört med 2011, givet att energianvändningen för kyla har ökat
de senaste åren är detta anmärkningsvärt och kyla bör framöver
inkluderas i beräkningar och målsättningar för energieffektivitet.
Locum använder fortfarande begreppet kWh/kvadratmeter förvaltad
bruttoarea (BTA) och mäter inte energianvändningen i kWh/kvadratmeter
BRA (bruksarea) som t.ex. övriga landsting/regioner använder i SKL:s
jämförelser, detta försvårar jämförelser och kan förvilla så att SLL
framstår som bättre än vad vi är.
Miljöpartiet är slutligen kritiskt till att landstingsförvaltningen hävdar att
detta beslut inte har några ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser.
Införandet av denna analys av alla beslut som är i enlighet med
landstingets miljöprogram 2012-2016 och är en viktig kontrollmekanism
men den riskerar att förlora sitt värde då beslut schablonmässigt påstås ha
inga ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser, trots att de har det. I
detta fall - Locums arbete med energieffektivisering - har i yttersta grad
både en ekonomisk och miljömässig konsekvens. Rätt genomförd kommer
landstinget över tid göra stora ekonomiska besparingar genom att
energieffektivisera sitt fastighetsbestånd, samtidigt som det medför en
tydlig miljönytta.
Det behövs ett ledarskap i landstinget som vågar genomföra nödvändiga
förändringar nu och driva på för ett framsynt, progressivt arbete med att
minska landstingets energianvändning.
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§61
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport
7/2014 - E-hälsoarbetet - en viktig grund för
nätverkssjukvården

LS 1412-1423

Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna i revisorsgrupp I har överlämnat projektrapport
E-hälsoarbetet - en viktig grund för nätverkssjukvården.

7/2014,

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
Landstingsrevisorernas rapport 7/2014, E-hälsoarbetet - en viktig grund
för nätverkssjukvården
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 11 februari 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2014,
E-hälsoarbetet - en viktig grund för nätverkssjukvården, i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att omedelbart justera beslutet.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Anders Lönnberg (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsrevisorerna
Landstingsdirektören
Akt

<7a
Ordförande

Justerare

Justerare
\

Exp. datum

Sign.
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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2014,
E-hälsoarbetet - en viktig grund för
nätverkssjukvården
Föredragande landstingsråd: Daniel Forslund
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna i revisorsgrupp I har överlämnat projektrapport
E-hälsoarbetet - en viktig grund för nätverkssjukvården.

7/2014,

Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2014, E- •
hälsoarbetet - en viktig grund för nätverkssjukvården, i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att omedelbart justera beslutet.
Landstingsrådsberedningens motivering
Landstingsrevisionen har genomfört en granslming som syftar till att
bedöma om arbetet med e-hälsötjänster bedrivs så att dessa kan utgöra en
viktig grund för vården i en sammanhållen nätverkssjukvård.
Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom Stocldiolms läns
landsting i syfte att lägga grunden för nya e-hälsotjänster. Den fortsatta
utvecklingen av e-hälsoarbetet är en viktig del av framtidens hälso- och
sjukvård och de närmaste åren kommer landstinget på Alliansens initiativ
att öka engagemanget inom e-hälsoområdet. Stockholm läns landsting ska
fortsätta gå i bräschen för e-hälsoutvecldingen i landet, och satsningarna på
fler och smartare e-tjänster för både patienter och vårdpersonal ges därför
ökad prioritet för att öka vårdens tillgänglighet, säkerhet och effektivitet.
I takt med att vården blir allt mer tillgänglig med digitala tjänster, fler
använder smarta sensorer för att mäta sin egen hälsa och patienten blir
alltmer påläst via nätet så blir det ännu viktigare att stärka patientens
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delaktighet. Basen för en säker och patientcentrerad vård är att
vårdgivarnas insatser samordnas på ett bra sätt och att nödvändig
information kan delas på ett säkert, effektivt och användarvänligt sätt. En
central del i detta arbete är de e-tjänster som har skapats för att möjliggöra
kommunikation och i förlängningen en nälverkssjukvård.
Ett omfattande utvecldings- och förändringsarbete pågår för närvarande för
att förverkliga nätverkssjukvårdens intentioner, och arbetet med att
utveckla samordningen och styrningen av strategisk IT inom landstinget är
inne i ett särsldlt intensivt skede. Målet är att under första halvåret 2015
etablera én central funktion för strategisk styrning och samordning av
landstingets arbete med IT och e-hälsa, inldusive informationssäkerhet och
IT-arkitektur. Denna starkare styrning och samordning inom landstinget är
inte bara viktig för att öka leveransförmågan av välfungerande IT-stöd inom
landstingets verksamheter, utan också för att Stockholms läns landsting ska
kunna agera samlat i det nationella samarbetet kring e-hälsa som under
2015 kommer genomgå förändringar.
Under 2015 fortsätter därutöver arbetet genom att bland annat en
vårdgivaringång för e-tjänster byggs, med en gemensam arkitektur och ett
gemensamt gränssnitt. Därtill fortsätter utvecMingen av den regionala
tjänsteplattformen samt arbetet med implementering av en övergripande
förvaltningsmodell för samverkan över organisationsgränser.
Väl fungerande arbetsflöden och vårdprocesser ska prägla
nätverkssjulcvården och det ska vara en god organisation kring patienten.
Möjligheten att kommunicera via digitala kanaler och dela information
mellan patient och vårdgivare, samt mellan vårdgivarna, ska stärkas
ytterligare. Ett strategiskt samarbete med Västra Götalandsregionen och
Region Skåne (3R-samarbetet) har därför inletts för att gemensamt
definiera hälso- och sjukvårdens framtida informationsmiljö. Syftet är att
skapa en modern och hållbar informationsmiljö som kan möta behoven
från både invånare och verksamhet.
Den nyligen inrättande Innovationsberedningen kommer också att stärka
möjligheterna till samlad politisk samordning och uppföljning av att ehälsotjänsterna och strategiska IT-frågor bedrivs på ett sådant sätt att de
effektivt och ändamålsenligt bidrar till att förbättra vårdens samordning,
tillgänglighet, säkerhet och effektivitet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2015
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Landstingsrevisorernas rapport 7/2014, E-hälsoarbetet - en viktig grund
förmä ^v^fesjulwård£n
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Torbjörn Rosdahl

Daniel Forslund
Carl Rydingstam
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Landstingsstyrelsen, ärende 30

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2014, E-hälsoarbetet - en
viktig grund för nätverkssjukvården
Socialdemokraterna ser positivt på utvecklingen av e-hälsa och så även att denna
utvecklas i Stockholms läns landsting. En ny kontakyta mellan sjukvårdens utförare
och patienter under samlingsnamnet e-hälsa är centralt för att kunna utveckla vården
mot en bättre och patientcentrerad vård. Med denna utveckling ställs även större krav
på landstinget att samordna information och arbetsprocesser mellan de olika
utförarna av vård, privata såväl som offentliga. För utan samarbete kommer inte
patienten att vara i centrum och då slås benen undan för utvecklingen av e-tjänster.
Vidare krävs det stora insatser av landstinget att samordna de IT-stöd som idag finns
inom vården. Även om det finns en policy så finns det ingen slutlig uppräkning av
antalet system och applikationer. Den sammanställning som gjorts visar på att det
finns mer än 1200 olika system i sjukvården. En genomlysning och upprensning är
nödvändig, inte minst för att minska IT-kostnaderna, men för att kunna ge en bättre
och mer effektiv vård.
Inte heller möjligheterna till utveckling av Stockholms roll för life science-industrin
ska underskattas i arbetet med utvecklingen av e-hälsotjänster. Landstingets
informationssystem och hur dessa, i vilken mån, kan göras tillgängliga är av stor
betydelse för utvecklingen på området.
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§62
Godkännande av anbudsinbjudan avseende upphandling av
drift- och förvaltningstjänster f ö r IT-system

LS 1401-0077

Ärendebeskrivning
Ärendet avser godkännande av anbudsinbjudan avseende upphandling av
drift- och förvaltningstjänster för IT-system.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 februari 2015
Anbudsinbjudan avseende drift- och förvaltningstjänster för IT-system
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 18 februari 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna anbudsinbjudan avseende drift- och förvaltningstjänster för
IT-system
att omedelbart justera beslutet.
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet (bilaga).
Beslutsexpediering:
SLL Juridik och upphandling
Akt

Justerare
V.
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§63
Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av
regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande
och h o r m o n s t ö r a n d e ftalater i Sverige, K e m i Rapporter

7/2014

LS 1412-1509
Ärendebeskrivning
Stockholms läns landsting har av Miljödepartementet beretts möjlighet att
lämna synpunkter på en rapport från Kemikalieinspektionen, Kemi
Rapporter 7/14, angående fortplantningsstörande och hormonstörande
ftalater i Sverige. Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 januari 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av rapport 7/14 Förslag till utfasning av
fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i
skrivelse den 11 februari 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga) att föreslå
landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Miljödepartementet över Kemikalieinspektionens
redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande
och hormonstörande ftalater i Sverige, Kemi Rapporter 7/14, i enlighet med
landstingsdirektörens förslag.
Bifall, från MP-ledamöterha, till Miljöpartiets förslag (bilaga) att föreslå
landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Miljödepartementet över Kemikalieinspektionens
redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande
och hormonstörande ftalater i Sverige, Kemi Rapporter 7/14, i enlighet med
landstingsdirektörens förslag med följande tillägg: att Stockholms läns
landsting föreslår att Sverige ska verka för att de fem ftalaterna DEHP,
DBP, BBP, DIBP samt DIPP förbjuds i första hand i medicintekniska
produkter, men snarast möjligt även i produkter av annat slag samt att
landstinget föreslår att Sverige därutöver, i likhet med utfasningslistor

Exp. datum

Sign.

JUL

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

49
PROTOKOLL 2/2015
2015-03-03

fastställda av Stocldiolms läns landsting respektive REACH, ska verka för
en påskyndad utfasning av samtliga ftalater som är skadliga för människan
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Miljödepartementet över Kemikalieinspektionens
redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande
och hormonstörande ftalater i Sverige, Kemi Rapporter 7/14, i enlighet med
landstingsdirektörens förslag.
Reservation
Susanne Nordling (MP), Malin Karlsson (MP) och Michel Silvestri (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag.
Beslutsexpediering:
Miljödepartementet
Tillväxt- och regionplanenämnden
SLL Tillväxt- miljö- och regionplanering
Akt

Exp. datum

Sign.
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Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av
regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige, Kemi
Rapporter 7/14
Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming
Ärendebesladvning
Stocldiolms läns landsting har av Miljödepartementet beretts möjlighet att
lämna synpunkter på en rapport från Kemikalieinspektionen, Kemi
Rapporter 7/14, angående fortplantningsstörande och hormonstörande
ftalater i Sverige. Rapporten är en redovisning av ett regeringsuppdrag.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avge yttrande till Miljödepartementet över Kemikalieinspektionens
redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande
och hormonstörande ftalater i Sverige, Kemi Rapporter 7/14, i enlighet med
landstingsdirektörens förslag.
Landstingsrådsberedningens motivering
Arbetet med att minska användingen av potentiellt farliga och
hormonstörande kemikalier i vår vardag är angeläget. Stocldiolms läns
landsting har gått i bräschen för att fasa ut skadliga kemikalier bland annat
genom att ta fram en kemikaliestrategi i form av en utfasningslista
(Stocldiolms läns utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier
2012-2016). På denna lista finns tio ftalater upptagna och landstinget
arbetar aktivt för att fasa ut dessa ur verksamheterna, bland annat genom
att ställa krav i alla relevanta centrala upphandlingar.
Kemikalieinspektionens utredning och rapport är efterfrågad och
nödvändig i arbetet med att begränsa vår exponering för fortplantnings-
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och hormonstörande kemikalier. Det ar nödvändigt att arbetet med
ntfasning av dessa kemikaler snabbas upp på såväl nationell nivå som på
EU-nivå. Stocldiolms läns landstings samlade bedömning är art ställa sig
bakom de förslag som presenteras som prioriterade i sammanfattningen
men med tillägget att även ftalaten DIPP bör tas med.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 26 januari 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av rapport 7/14 Förslag till utfasning av

Carl Rydingstam
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Ärende 32

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av
regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande och
h o r m o n s t ö r a n d e ftalater i Sverige
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Miljödepartementet över Kemikalieinspektionens
redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande
och hormonstörande ftalater i Sverige, Kemi Rapporter 7/14, i enlighet
med landstingsdirektörens förslag med följande tillägg
att Stockholms läns landsting föreslår att Sverige ska verka för att de fem
ftalaterna DEHP, DBP, BBP, DIBP samt DIPP förbjuds i första hand i
medicintekniska produkter, men snarast möjligt även i produkter av annat
slag
att landstinget föreslår att Sverige därutöver, i likhet med utfasningslistor
fastställda av Stockholms läns landsting respektive REACH, ska verka för
en påskyndad utfasning av samtliga ftalater som är skadliga för
människan
Förvaltningens yttrande rörande Kemikalieinspektionens remiss är bra,
och speglar också de jämförelsevis höga ambitioner som Stockholms läns
landsting har inom detta område.
Med anledning av detta, samt att ftalater utgör ett så pass allvarligt hot
mot människors hälsa, så föreslår Miljöpartiet att remissvaret
kompletteras med ovan skrivningar.

/
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§64
A n m ä l a n av motioner från år 2013 som inte
fardigberetts

LS 1412-1446

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen skall motioner som inte beretts färdigt inom ett år
från när de väcktes anmälas till fullmäktige. Förteckning har upprättats
över motioner som väckts under år 2013 eller tidigare och som ännu inte
avgjorts.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 februari 2015
Förteckning över motioner från år 2013 som inte färdigberetts
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Exp. datum

Sig
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§65

A n m ä l a n av uppdrag som kvarståratt redovisa

LS 1412-1447

Ärendebeskrivning
Flertalet av de uppdrag som givits av landstingsfullmäktige har redovisats i
delårsrapport respektive årsredovisning för Stockholms läns landsting. I
detta ärende anmäls de uppdrag som kvarstår att redovisa.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2015.
Förteckning över uppdrag från landstingsfullmäktige år 2014 som kvarstår
att redovisa
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

\Justerare
v.

Exp. datum

Sign.
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Fyllnadsval och befrielse från uppdrag

LS 2015-0151 och 2015-0226
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen beslutade den 3 februari 2015 att medge befrielse för
Johan Sjölander (S) från sitt uppdrag som ledamot i landstingsstyrelsens
personalutskott, LS 2015-0151.
Caroline Agrell (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
landstingsstyrelsens miljöberedning, i skrivelse den 4 februari 2015,
LS 2015-0226.

Förslag och yrkande
Robert Johansson (S) föreslås som ledamot i landstingsstyrelsens
personalutskott efter Johan Sjölander (S).
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att utse Robert Johansson (S) som ledamot i landstingsstyrelsen
personalutskott efter Johan Sjölander (S).
att medge befrielse för Caroline Agrell (KD) från sitt uppdrag som ledamot i
landstingsstyrelsens miljöberedning

Beslutsexpediering:
Förtroendevalda
Landstingsstyrelsens förvaltnings kansli Karin Mikaelsson
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

i

Exp. datum

Sig
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§67

Övriga val
Ärendebeskrivning
Rättelse avseende val till Samverkansråd med handikapporganisationerna
Landstingsstyrelsen beslutade den 9 december 2015 att utse Daniel
Forslund (FP) som ledamot i Samverkansrådet med
handikapporganisationerna.
Landstingsstyrelsen har därefter den 3 februari 2015 felaktigt utsett Daniel
Forslund (FP) även som ersättare i samverkansrådet. Landstingsstyrelsens
beslut i den delen föreslås rättas.
Rättelse avseende val till landstingsstyrelsens pensionärsråd
Landstingsstyrelsen beslutade den 9 december 2015 att utse Margaretha
Herthelius (FP) och Ingrid Ahlman (KD) som ledamöter i Samverkansrådet
med handikapporganisationerna.
Landstingsstyrelsen har därefter den 3 februari 2015 felaktigt utsett
Margaretha Herthelius (FP) och Ingrid Ahlman (KD) även som ersättare i
landstingsstyrelsen pensionärsrådet.
Landstingsstyrelsens beslut i den delen föreslås rättas.
Landstingsstyrelsens beslut
att rätta beslut i landstingsstyrelsen den 3 februari för Daniel Forslund
(FP), Margaretha Herthelius (FP) och Ingrid Ahlman (KD) enligt förslag.
att välja ledamöter och ersättare enligt nedanstående lista
Arvodesberedningen
Eva Lannerö (KD) som ledamot i arvodesberedningen för
Kristdemokraterna.
Samverkansråd med handikapporganisationerna
Dag Larsson (S) som ersättare för Socialdemokraterna till Samverkansrådet
med handikapporganisationerna.
Lena Falk (MP) som ledamot och Erik Thomsen (MP) som ersättare för
Miljöpartiet till Samverkansrådet med handikapporganisationerna.
Landstingsstyrelsen pensionärsråd
Catarina Carbell (S) som ersättare för Socialdemokraterna till
landstingsstyrelsens pensionärsråd.
Mats Nittve (MP) som ledamot och Elisabeth Bergman (MP) som ersättare
för Miljöpartiet till landstingsstyrelsen pensionärsråd.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 2/2015
2015-03-03

Landstingsstyrelsen

Styrgrupp för regional kärnan i Flemmingsberg
Jens Sjöström (S) som ledamot för Socialdemokraterna.
Jury för årligt bemötandepris
Kerstin Mannerquist (S) som ledamot för Socialdemokraterna.
Conference of Peripheral and Maritime Regions CCPMR)
Annika Sandström (M) utses som landstingets representant i CPMRför
återstoden av mandatperioden.
Beslutsexpediering:
Förtroendevalda
Landstingsstyrelsens förvaltnings kansli Karin Mikaelsson
Akt

Ordförande

Justerare

Jjisterare

Exp. datum
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Övrigt
Ärendebeskrivning
Skrivelse, den 3 mars 2015, har inkommit från ledamot Gunilla Roxby
Cromvall (V) med frågor bland annat om resegaranti och haveriutredning
avseende incidenter och olyckor i tunnelbanans rulltrappor.
Skrivelse, den 3 mars 2015, har inkommit från tjänstgörande ersättare
Michel Silvestri (MP) om energieffektivisering av landstingets fastigheter
och anläggningar.
Skrivelse, den 3 mars 2015, har inkommit från tjänstgörande ersättare
Michel Silvestri (MP) om Berga naturbruksgymnasium.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att överlämna skrivelserna till landstingsstyrelsens förvaltning för
beredning

Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsens förvaltning
Akt

v.

Exp. datum

Sig
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Övrigt

Den senaste tidens händelser när det gäller incidenter och olyckor med rulltrappor i
kollektivtrafiken, senast när en person blev allvarligt skadad, har upprört många. Vi i
Vänsterpartiet ifrågasätter hur säkerheten efterlevs och om och hur Trafiknämnden
kontrollerar att entreprenören faktiskt efterlever kraven. Att Dekra, som besiktigar
rulltrapporna, också fått i uppdrag att skriva en haverirapport efter att en rulltrappa stängts av
vid Östermalmstorg tycker vi är minst sagt anmärkningsvärt. Flera företag är inblandade
vilket vi menar försvårar samordningen och tydligare krav borde ställas. De frågor vi ställer
oss och som förvaltningen bör fundera över är att t.ex. sänka SL-kortet och att aktualisera
resegarantin då många resenärer inte klarar av att gå i rulltrappor som har betydligt högre steg
än vanliga trappor. Det är en stor mängd rulltrappor som idag är avstängda och det har blivit
lång kö till hissarna. Det är ju av utomordentlig vikt att hela resan fungerar så friktionsfritt
som möjligt.
Personer med funktionsnedsättning kan nu inte resa till de stationer som har avstängda
rulltrappor. Extra tilldelning av färdtjänstresor är en kompensation som kan verkställas.
Resegarantin bör vara tillämplig här eftersom många behöver ta omvägar när rulltrappor inte
fungerar.
Vi anser även att LS bör tillsätta en haveriutredning med en oberoende haverikommission.
Vi emotser svar på de frågeställningar vi ställt upp av ansvariga i landstinget.

Gunilla Roxby Cromvall
Gruppledare (v)
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Skrivelse av Michel Silvestri (MP) angående
Energieffektivisering av landstingets fastigheter och
anläggningar
Miljöpartiet har med behållning tagit del av landstingsrevisorernas
granskning av Locums arbete med energieffektivisering. Rapporten belyser
på ett förtjänstfullt sätt de brister som finns för närvarande.
Energikostnaderna står, enligt revisorernas rapport, för ca 7-10 procent av
sjukvårdslokalernas hyreskostnader, givet att Locum förvaltar en
fastighetsyta på över 2 miljoner m så blir energikostnaderna sammanlagt
mycket stora belopp för landstinget. Revisorerna konstaterar att SLL,
jämfört med andra landsting, har en hög energiförbrukning, vilket minskar
landstingets trovärdighet inom miljöarbetet trots att vi i många andra
delar har ett ambitiöst miljöarbete.
2

Det finns ett behov av att sätta fokus på hur hela landstinget systematiskt
arbetar med energieffektivisering och med att utveckla långsiktigt
övergripande mål.
Ett konkret exempel där det systematiska arbetet brister är att de flesta av
Locums hyresgäster debiteras en varmhyra, vilket innebär att de sällan kan
se sin energiförbrukning och inte kan påverka sin elkostnad. Det finns
därmed inga tydliga incitament för hyresgästerna att minska
energianvändningen i verksamheten. Locum bör få ett tydligt uppdrag att
involvera sina hyresgäster i arbetet med energieffektivitet.
Genom att genomföra Life Cycle Cost (LCC)-analyser av investeringar blir
nyttan av energieffektivisering tydlig. Det är därför eftersträvansvärt att
Locum genomför LCC-analyser av alla renoveringar och nybyggnationer.
Enligt Lagen om Energikartläggningar i stora företag (2014:266) ska
landstinget genomföra en energikartläggning av hela fastighetsbeståndet
senast den 5 december 2015. Landstingets revisorer anför att Locum tvärt
emot lagstiftningen har som ambition att genomföra energikartläggningar
på endast 20 procent av fastinghetsbeståndet under 2015. Detta kan i
värsta fall leda till att Locum riskerar vite.

Stockholms läns landsting

Kylning ingår inte i det övergripande målet i Miljöutmaning 2016 om en
minskning av energianvändningen på 10 procent jämfört med 2011. Givet
att energianvändningen för kyla har ökat de senaste åren är detta
anmärkningsvärt och kyla bör framöver inkluderas i beräkningar och
målsättningar för energieffektivitet.
Locum använder fortfarande begreppet kWh/kvadratmeter förvaltad
bruttoarea (BTA) och mäter inte energianvändningen i kWh/kvadratmeter
BRA (bruksarea) som t.ex. övriga landsting/regioner använder i SKL:s
jämförelser, detta försvårar jämförelser och kan förvilla så att SLL
framstår som bättre än vad vi är.
Med utgångspunkt i ovanstående önskar vi svar på följande frågor:
-

Avser alliansen att agera mer konkret när det gäller
energiförbrukningen i landstingets fastigheter?

-

Hur skapas tydliga incitament för hyresgästerna i landstingets
fastigheter att bidra till energieffektiviseringar av verksamheten?

-

Genomför Locum systematiskt Life Cycle Cost (LCC)-analyser av alla
renoveringar och nybyggnationer?

-

Hur säkerställs att landstinget och Locum hinner genomföra
lagstadgad energikartläggning av hela fastighetsbeståndet till senast 5
december 2015?

-

Om ovan nämnda energikartläggning inte hinner genomföras, vilket
vitesbelopp riskerar då landstinget och/eller Locum att drabbas av?

-

Med tanke på att kyla inte omfattas av det övergripande målet i
Miljöutmaning 2016; Kommer kyla framöver inkluderas i beräkningar
och målsättningar för energieffektivitet?

-

När kommer Locum lämna begreppet kWh/kvadratmeter förvaltad
bruttoarea (BTA) och anpassa sig till det begrepp som SKL använder
för jämförelse mellan landsting/regioner: kWh/kvadratmeter BRA
(bruksarea)?
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Skrivelse från Michel Silvestri, (MP) angående Berga
Naturbruksgymnasium
Stocldiolms läns landsting äger och driver Berga Naturbruksgymnasium (BNG)
med gymnasieutbildning och gymnasiesärskola inom lantbruk och hästskötsel.
Landstinget anger på sin egen webb, i informationen om gymnasiet att "På
gården samsas eleverna med kor, hästar, traktorer och odlingar."
Med andra ord så utgör en central del av utbildningen en direkt tillgång till
ladugård och kor. En avveckling av den delen skulle utan tvekan ha stor
påverkan för verksamhetens framtida mål, inriktning och kvalitet.
Landstingsstyrelsens ledamöter har nyligen i en skrivelse från Ladugårdsförmännens Riksförbund uppmärksammats på - eller påmints om problematiken rörande den sekelgamla ladugården på Berga, och därtill
kopplad kobesättning med mjölkproduktion. I svar från landstingets förvaltning
bekräftas att en avveckling av denna verksamhet är planerad till innevarande
år, 2015.
Med anledning av ovanstående så undrar jag följande:
Finns ett protokollfört beslut om avveckling av ladugården, nötkreatursbesättningen och mjölkproduktionen vid Berga Naturbruksgymnasium?
Om ett sådant beslut finns:
1. Vem har då fattat det beslutet?
2. Hur ser beslutsunderlaget ut?
3. Har möjlighet till alternativ eller kompletterande finansiering av ny ladugård
undersökts, t ex i form av EU-stöd eller någon form av OPS-lösning?
Hur långt har Locums projektering för byggnation av en ny ladugård kommit,
hur mycket har detta hittills kostat, och vad beräknas en ny ladugård kosta?
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Tid för nästa s a m m a n t r ä d e med landstingsstyrelse
Nästa sammanträde äger rum kl. 10.00, tisdagen den 14 april 2015.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sig

