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154
Justerare och justeringsdag samt beslut o m n ä r v a r o r ä t t
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s 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 2 september 2015
att medge att Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör samt Axel
Ingvarsson, politisk sekreterare för Socialdemokraterna, närvarar på landstingsstyrelsens sammanträden, LS 1410-1101
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Exp. datum

Sign.
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§155
Ärenden för kännedom
LS 2015-0048

Ärendebeskrivning

Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 1 september 2015, av
ärenden för kännedom.
1.

Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana
Protokoll 2/2015 den 28 maj 2015, LS 2015-0136

2.

Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning
Protokoll 5/2015 den 28 maj 2015, LS 2015-0053

3.

Landstingsstyrelsens forskningsberedning
Protokoll 4/2015 den 28 april 2015, protokoll 5/2015 den 28 maj 2015
LS 2015-0165

4.

Landstingsstyrelsens innovationsberedning
Protokoll 4/2015 den 28 april 2015, protokoll 5/2015 den 28 maj 2015
LS 2015-0166

5.

Landstingsstyrelsens miljöberedning
Protokoll 4/2015 den 28 april 2015, protokoll 5/2015 den 28 maj 2015
LS 2015-0167

6.

Landstingsstyrelsens pensionärsråd
Protokoll den 18 maj 2015, LS 2015-0168

7.

Sjukvårds- och omsorgsnämndens i Norrtälje kommuns protokoll den
20 maj 2015 om Delårsrapport 1, 2015, LS 2015-0822

8. Socialstyrelsens beslut den 10 juni 2015 om att bevilja Stocldiolms läns
landsting tillstånd att bedriva behandling av plexus brachialiskador
som rikssjukvård genom Södersjukhuset, LS 1403-0414
9.

Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen nr 8
den 12 juni 2015, om Rekommendation om interkommunala
ersättningar för utbildning vid landstingens/regionernas folkhögskolor
samt bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor utanför det egna
området, LS 2015-0862

LS
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10. Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen nr 9
den 12 juni 2015, om Förbundsavgift år 2016 till Sveriges Kommuner
och Landsting, LS 2015-0863
11. Värmdö kommuns kommunfullmäktiges protokoll den 29 april 2015,
§ 90 om Överenskommelse finansiering av bussterminallösning för
Ostsektorn, LS 1407-0880
12. Jönköpings kommuns kommunstyrelses protokoll den 16 juni 2015, §
198 om Utökat deltagande i projektorganisation Götalandsbanan.
LS 2015-0538

13. Stocldiolms läns landstings svar den 19 maj 2015 på skrivelse från
Synskadades riksförbund om Tillgänglighetskrav i upphandling av nytt
ögonsjukhus, LS 2015-0746

14. Innovationslandstingsrådets skrivelse den 22 april 2015 om
Information om deltagande i studieresa, LS 2015-0687
Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 1 september 2015 läggs till
handlingarna.
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
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§156
A n m ä l a n av beslut s o m fattats m e d s t ö d a v delegation
LS 2015-0049

Ärendebeskrivning

Anmälan till landstingsstyrelsens sammanträde den 1 september 2015, av
beslut som fattats med stöd av delegation
1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Protokoll 6/2015 den 2 juni 2015, LS 2015-0115
2. Landstingsstyrelsens ägarutskott
Protokoll 5/2015 den 26 maj 2015, LS 1412-1445

3. Landstingsstyrelsens personalutskott
Protokoll 3/2015 den 2 juni 2015, LS 2015-0062
4. Rese- och representationsutskottet
Nr 16/2015, LS 2015-0824 Generell ansökan/förenklade rutiner för

deltagande i möte med Central Baltic programme.
Nr 17/2015, LS 2015-0858 Revisionskonferens för landsting och

regioner den 2 6 - 2 7 augusti 2015 i Luleå
Nr 18/2015, LS 2015-0857 Möte med politiska styrgruppen för 3R den
25 juni 2015 i Malmö
Nr 20/2015, LS 2015-0879 Studieresa till Oslo och Köpenhamn den
23 - 26 augusti 2015
5. Landstingsdirektören
Beslut DIR 5137, 5139, 5150-51, 5162, 5177, 5179, 5187-88
Beslut DIR 4154, LS 2015-0410, 2015-0065

6. SLL Upphandling
Beslut JUP 5004, 5028, 5050, 5053, 5057, 5062, 5065, 5067,-73, 507778, 5082, 5084-86, 5090, 5092-94, 5097, 5099, 5101-02.
7.

SLL IT
Beslut ITL 5021, 2027, 5062, 5082, 5099, 5136-37

8. Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 23 juni 2015 över
promemorian Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds
2015:22), LS 2015-0632

LS
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9. Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 30 juni 2015 över
betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU
2013:15), LS 2015-0576

10. SLL Ekonomi och finans
Beslut om Mottagande av gåva och inrättande av gåvofonden Lena
Löwenborgs gåvofond för främjande av forskning, vid diabetes och
transplantation, Karolinska Universitetssjukhuset, LS 2015-0634
Förteckningen över beslut som fattats med stöd av delegation läggs till
handlingarna.
Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Ju^terare

Exp. datum

Sign.
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§ 157
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 centrala anslag
LS 2015-0001
Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter år 2015.
Rapport 6, den 17 augusti 2015 läggs till handlingarna.

Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Jiasterare

V-

Exp. datum

Sign.
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§158
M å n a d s r a p p o r t p e r m a j 2015 f ö r K o n c e r n f i n a n s i e r i n g
LS 2015-0777
Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juni 2015
Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapport per maj 2015.

Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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159
M å n a d s r a p p o r t p e r m a j 2015 f ö r S t o c k h o l m s l ä n s landsting
LS 2015-0771
Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2015, Stocldiolms läns landsting.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juni 2015
Månadsrapport per maj 2015 Stocldiolms läns landsting
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapport per maj 2015 för Stocldiolms läns landsting.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Tove Sander (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering:
SLL ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

1(2)
SKRIVELSE
2015-08-19

Landstingsstyrelsen

Månadsrapport per maj 2 0 1 5 för Stockholms läns
landsting
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning

Månadsrapport per maj 2015, Stocldiolms läns landsting.
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna månadsrapport per maj 2015 för Stockholms läns landsting.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Resultatet per maj uppgår till 725 miljoner kronor före
omställningskostnader. I resultatet ingår engångsposter och
periodfrämmande poster på totalt 490 mkr. Det prognostiserade resultatet
för 2015 uppgår fortsatt till o kronor.
Som en effekt av oppositionens agerande i 2016 års budgetbeslut, avseende
utebliven taxehöjning för Trafiknämnden samt borttagande av vissa
patientavgifter, måste betydande sparbeting genomföras inom landstingets
verksamheter inom såväl trafik som vård för att uppnå en budget i balans i
enlighet med kommunallagen.
Dessa kostnadsreduktioner måste igångsättas redan 2015 för att få
önskvärd kostnadseffekt 2016. Som en följd av detta måste kostnadsökningstakten nedbringas under den tidigare uppsatta målnivån 3,3%.

LS 2015-0771

Stockholms läns landsting

2(2)
SKRIVELSE
2015-08-19

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juni 2015
Månadsrapport per maj 2015 Stocldiolms läns landsting

Carl Rydingstam

LS 2015-0771

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE
1(1)
2015-09-01

Ärende 6
LS 2015-0771

Särskilt uttalande om LS 2015-0771 Månadsrapport per maj för Stockholms
läns landsting
Kostnadsökningstakten i landstingets verksamheter har varit oroväckande hög under
många år och fortsätter att ligga över vad som är långsiktigt hållbart. Resultatprognosenför2015 landar på exakt noll, 53 miljoner under budget, trots att såväl verksamheternas intäkter som de samlade skatteintäkterna och finansnettot, till följd av låga
räntor, är högre än budgeterat.
Redan i februari hade det överskott som fanns som buffert i budgeten för 2015 utraderats och resultatprognosen skrevs ned till noll. I månadsrapporten per maj är det
prognosticerade resultatet fortfarande exakt noll, trots att såväl prognosticerade intäkter som kostnader förändrats. Det prognosticerade nollresultatet framstår mer som
en förhoppning eller politisk målsättning snarare än en seriös prognos.
Prognosen förutsätter samtidigt ett ambitiöst kostnadsreducerande arbete, med kännbara försämringar inom inte minst kollektivtrafiken till följd, som måste få full effekt
för att SLL inte ska uppvisa ett negativt resultat 2015.
Att Stocldiolms läns landsting alls befinner sig i detta allvarliga läge är en följd av en
politisk styrning som under en lång rad år inte klarat av att ta nödvändiga beslut för
att få ner kostnadsökningen på en hållbar nivå eller åtgärda bristen på styrning av
verksamheterna.
En långsiktigt ansvarsfull hantering av landstingets ekonomi och därmed av förmågan att klara framtida välfärdsåtaganden ska inte behöva vila på rekordlåga räntor,
att skatteintäkterna ökar mer än prognostiserat och att vi skär ner produktionen av
trafik och sjukvård.
Vi noterar att resenärsintäkterna prognosticeras överstiga årets budget med 1,1 procent. Det är glädjande att se att intäkterna ökar genom att fler väljer att resa kollektivt
oftare, istället för genom höjda taxor som riskerar att minska resandet i kollektivtrafiken. Men det väcker samtidigt frågor kring hur den styrande minoriteten ser på
budgetens funktion när de trots att resenärsintäkterna överstiger budget, anser att de
är så låga att taxan måste höjas.

Stockholms läns landsting
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160
Tertialrapport f ö r Skadekontot 2015
LS 2015-0721
Ärendebeskrivning

Tertialrapport för Skadekonto för perioden 1 januari - 30 april 2015.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 maj 2015
Tertialrapport för Skadekonto 2015
Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna tertialrapporten för Skadekonto per april 2015.

Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Akt

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting

15
PROTOKOLL 6/2015
Tisdagen den 1 september 2015
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§161
T e r t i a l r a p p o r t f ö r K o n c e r n f i n a n s i e r i n g 2015
LS 2015-0685
Ärendebeslcrivning

Tertialrapport 2015 för Koncernfinansiering.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 juni 2015
Tertialrapport 2015 för Koncernfinansiering
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna tertialrapport per april 2015.

Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 162
T e r t i a l r a p p o r t 2015 f ö r S t o c k h o l m s l ä n s l a n d s t i n g
LS 2015-0684
Ärendebeskrivning

Tertialrapport per april 2015, Stocldiolms läns landsting.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 juni 2015
Tertialrapport 2015 för Stocldiolms läns landsting
F ö r s l a g och y r k a n d e

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna tertialrapporten per april 2015 för Stocldiolms läns landsting
att uppdra åt landstingsdirektören att initiera ytterligare riktade insatser
för att stödja förvaltningar och verksamheter i arbetet med att nå en
ekonomi i balans samt i etablerandet av en långsiktigt hållbar
kostnadsökningstakt.

Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wildiolm (S)
och Tove Sander (S) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga).
Håkan Jörnehed (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsexpediering:
SLL Ekonomi och finans
Landstingsdirektören
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

1(2)
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-08-19

Landstingsstyrelsen

Tertialrapport per april 2 0 1 5 för Stockholms läns
landsting
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning

Tertialrapport per april 2015, Stockholms läns landsting.
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna tertialrapporten per april 2015 för Stocldiolms läns landsting
att uppdra, åt landstingsdirektören att initiera ytterligare riktade insatser
för att stödja förvaltningar och verksamheter i arbetet med att, nå en
ekonomi i balans samt i etablerandet av én långsiktigt hållbar
kostnadsöloiingstakt.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Resultatet per april uppgår till 674 miljoner kronor. I resultatet ingår
engångsposter och periodfrämmande poster på totalt 490 mkr. Det
prognostiserade resultatet för 2015 uppgår fortsatt till o kronor.
Som en effekt av oppositionens agerande i 2016 års budgetbeslut, avseende
utebliven taxehöjning för Trafiknämnden samt borttagande av vissa
patientavgifter, måste betydande sparbeting genomföras inom landstingets
verksamheter inom såväl trafik som vård för att uppnå en budget i balans i
enlighet med kommunallagen.
Dessa kostnadsreduktioner måste igångsättas redan 2015 för att få
önskvärd kostnadseffekt 2016. Som en följd av detta måste kostnadsökningstakten nedbringas under den tidigare uppsatta målnivån 3,3%.
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Med anledning av detta ges landstingsdirektören i uppdrag att initiera
ytterligare riktade insatser för att stödja förvaltningar och verksamheter i
arbetet med att nå en ekonomi i balans samt i etablerandet av en långsiktig
hållbar kostnadsökningstakt.
B eslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 juni 2015
Tertialrapport 2015 för Stocldiolms läns landsting

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam

LS 2015-0684

Stockholms läns landsting
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE
1(1)
2015-09-01

Ärende 9
LS 2015-0684

Särskilt uttalande om LS 2015-0684 Tertialrapport per april 2015 för
Stockholms läns landsting
Kostnadsölaiingstakten i Stocldiolms läns landstings verksamheter fortsätter att oroa.
Resultatprognosen för 2015 landar på exakt noll, 53 miljoner under budget, trots att
såväl verksamheternas intäkter som de samlade skatteintäkterna och finansnettot, till
följd av låga räntor, är högre än budgeterat.
Redan i februari hade det överskott som fanns som buffert i budgeten för 2015
utraderats och resultatprognosen skrevs ned till noll. I månadsrapporten per maj är
det prognosticerade resultatet fortfarande exakt noll, trots att såväl prognosticerade
intäkter som kostnader förändrats. Det prognosticerade nollresultatet framstår mer
som en förhoppning eller politisk målsättning snarare än en seriös prognos.
Prognosen förutsätter samtidigt ett ambitiöst kostnadsreducerande arbete, med
kännbara försämringar inom inte minst kollektivtrafiken till följd, som måste få full
effekt för att SLL inte ska uppvisa ett negativt resultat 2015.
Att Stockholms läns landsting alls befinner sig i detta allvarliga läge är en följd av en
politisk styrning som under en lång rad år inte klarat av att ta nödvändiga beslut för
att få ner kostnadsökningen på en hållbar nivå eller åtgärda bristen på styrning av
verksamheterna.
En långsiktigt ansvarsfull hantering av landstingets ekonomi och därmed av
förmågan att klara framtida välfärdsåtaganden ska inte behöva vila på rekordlåga
räntor, att skatteintäkterna ökar mer än prognostiserat och att vi skär ner
produktionen av trafik och sjukvård.
Vi konstaterar med oro att tillgängligheten i hälso- och sjukvården fortsätter att
försämras i Stockholms läns landsting. Återigen ser vi att målet för
husläkarverksamhetens tillgänglighet inte uppfylls.
Vi noterar också att resenärsintäkterna prognosticeras överstiga årets budget med 1,1
procent. Det är glädjande att se att intäkterna ökar genom att fler väljer att resa
kollektivt oftare, istället för genom höjda taxor som riskerar att minska resandet i
kollektivtrafiken. Men det väcker samtidigt frågor kring hur den styrande minoriteten
ser på budgetens funktion när de trots att resenärsintäkterna överstiger budget, anser
att de är så låga att taxan måste höjas.

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-09-01
Ärende nr 9
LS 2015-0684

Tertialrapport april 2015 för Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting uppvisar ett prognostiserat nollresultatför2015,
vilket är 53 miljoner kr mindre än budgeterat. Samtidigt har landstingets
verksamheter stora behov av utökade resurser redan idag, för att till exempel
klara bemanningssituationen inom akutsjukvården ochföratt upprätthålla
nuvarande kollektivtrafikutbud.
På budgetfullmäktige i juni togs två viktiga beslut som syftar till att vår
gemensamma samhällsservice ska vara öppenföralla stockholmare - även de
som lever med små ekonomiska marginaler. Fullmäktige beslutade att avgiften
för SL-kortet inte ska höjas och att vården ska vara avgiftsfriförpensionärer
över 85 år. Vänsterpartiet finansierar i sin budget detta genom att höja skatten
med 25 öre. Det innebär att alla som tjänar under 40 000 kr per månad och som
åker kollektivt får en lägre månadsutgift med vårtförslag.Intäkterna räcker
dessutom till en halv miljard i personalsatsningar.
En skattehöjning är det bästa sättet att finansiera ovan nämnda beslut utifrån ett
fördelningspolitiskt perspektiv, men det är också i det här läget det enda
realistiska alternativet. Trafikförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har redan idag svårt att klara sina ekonomiska beting.
Med den takt som länet växer och med ambitionen att hela länet ska leva är det
inte rimligt att dra ner på kollektivtrafikutbudet.
Inom hälso- och sjukvården är kapacitetstaket nått påflerahåll.
Akutmottagningarna är ofta överbelagda och patienter kan inte slussas vidare
då cirka 300 vårdplatser är stängda på grund av personalbrist. Trots aviserat
hyrpersonalstopp ökar kostnadernaförinhyrd personal. Vårdsituationen under
sommaren har varit mycket ansträngd. Vi har kunnat läsa i media om personal
som larmar och säger upp sigföratt de inte orkar arbeta kvar med stressen över
att det intefinnsutrymme att göra ett bra jobb. Stockholm harförfa
verksamma sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor iförhållandetill
folkmängden. Vi har inte råd att stå och se på medan allt fler väljer att lämna
landstinget som arbetsgivare. Vad som behövs är en generell satsningföratt
göra det mer attraktivtförsjuksköterskor att utbilda sig och arbeta kvar. Inte
minst måste akutsjukhusen ha avsatta resurserföratt höja sjuksköterskornas
ingångslöner. I synnerhet som konkurrensen i omvärlden om sjuksköterskorna
skärps när näraliggande landsting höjer ingångs- och lägsta löner.
Vi menar att en ordentlig genomlysning behövs för att hitta effektiviseringar
men ocksåföratt budgetera utifrån faktiskaförhållanden.Det går knappast att
utesluta att ytterligare medel behöver skjutas tillföratt rädda upp den situation
som idag råder på framför allt våra akutsjukhus. Landstingsfullmäktige har
möjlighet att revidera skattesatsen i höst. Den borgerliga minoritetensförsökatt
skylla de betydande sparbeting som nu planeras på oppositionen är därför direkt
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oärligt. Nedläggningarna som är att vänta är ingenting annat än en konsekvens
av borgerlig politik.
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Landstingsstyrelsen

LS

§163
M o t i o n 2014:13 a v T a r a T w a n a ( S ) o m a n v ä n d a n d e t av
begreppet andragenerationsinvandrare i n o m Stockholms
läns landsting
LS 1411-1357
Ärendebeskrivning

Motionären föreslår att Stockholms läns landsting slutar att använda
begreppet andragenerationsinvandrare.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 maj 2015
Motion 2014:13
Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att anse motionen besvarad.
Bifall från Erika Ullberg (S), med instämmande av Håkan Jörnehed (V), till
Socialdemokraternas förslag att bifalla motionen.
Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wildiolm (S)
och Tove Sander (S) samt Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

§164
M o t i o n 2014:11 a v G u n i l l a R o x b y C r o m v a l l m . f l . ( V ) o m
ställa krav p å vinstbegränsning vid upphandling
LS 1406-0752

LS

att

Ärendebeskrivning

Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har till landstingsfullmäktige den 10 juni
2014 inkommit med en motion om att ställa krav på vinstbegränsning vid
upphandling.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 juni 2015
Motion 2014:11
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 2 juni 2015
F ö r s l a g och y r k a n d e

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att avslå motionen.
Bifall från Håkan Jörnehed (V) till Vänsterpartiets förslag 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 avslå motionen.
Reservation
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Särskilt uttalande
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Tove Sander (S) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP)

Ordförande

Justerare

lusterare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

LS

och Malin Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande från
Socialdemokraterna och Miljöpartiet till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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SKRIVELSE
2015-08-19

Landstingsstyrelsen

Motion 2 0 1 4 : 1 1 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om
att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning

Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har till landstingsfullmäktige den 10 juni
2014 inkommit med en motion om att ställa krav på vinstbegränsning vid
upphandling.
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Privata entreprenörer tillför kunskap, nytänkande och kvalitet till
välfärden. Om ett företag inom välfärdsområdet gör en ekonomisk vinst
innebär inte detta i sig att välfärden har minskat, utan att företaget har
lyckats bedriva verksamheten mer effektivt eller skickligt. Det innebär alltså
tvärt om att samhället totalt har blivit rikare. Därför är inte graden av
ekonomiska överskott rätt fokus för den som vill skapa förutsättningar för
en god verksamhet med hög sammantagen samhällsnytta. Istället måste
andra former av kvalitetsmått användas.
Om kontraproduktiva hinder för verksamheter sätts upp, blir också det
långsiktiga resultatet att färre människor kommer att vilja och våga satsa på
att förverkliga sina idéer eller fördjupa sitt engagemang inom
välfärdssektorn.
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Förvaltningen gör även bedömningen att krav på att leverantörer ska sakna
vinstsyfte inte kan anses vara förenligt med den idag gällande lagstiftningen
om offentlig upphandling (LOU).
Mot denna bakgrund bör motionen avslås.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 juni 2015
Motion 2014:11
Hälso- och sjulcvårdsnämndens protokollsutdrag den 2 juni 2015
Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam

LS 1406-0752

FÖRSLAG TILL BESLUT
dJKz Stockholms läns landsting
2015-09-01

LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet

Ärende nr 11
LS 1406-0752

Yttrande över motion 2014:11 av Gunilla Roxby Cromvall
m.fl. om att ställa krav på vinstbegränsning vid upphandling
Vänsterpartiet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att föreslå
landstingsfullmäktige
att

bifalla motionen.

Den borgerliga minoriteten fortsätter att försvara ett obegränsat vinstuttag i
vårdsektorn. Argumentet, att högre vinstuttag är lika med en mer effektiv
och bättre verksamhet, saknar belägg. De borgerliga partierna bortser från
riskerna med vinstjakten i det nuvarande systemet. Den politiska rädslan
lyser igenom när partierna bejakar ett obegränsat vinstuttag och inte vågar
titta på möjligheterna att reglera marknaden med hänvisning till att beslutet
kan komma att överprövas.
Landstinget i Västernorrland gör en annan bedömning. Där har politikerna
beslutat att utreda vinstbegränsning. Som befarat har beslutet överklagats,
men förvaltningsrätten har även satt ner foten och avslagit överklagandet.
Det finns således ett juridiskt avgörande att hänvisa till.
I slutändan handlar det om politisk vilja. Antingen tycker man att det är ok
att skattepengar som är avseddaförvår gemensamma hälso- och sjukvård
och kollektivtrafik hamnar i fickor på enskilda risldcapitalbolagsägare, eller
så tycker man inte det.

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-09-01
LS 1406-0752

Ärende: 11

M o t i o n 2014:11 a v G u n i l l a R o x b y C r o m w a l l ( V ) m e d flera o m att
ställa krav p å vinstbegränsning vid upphandling

Regeringen har valt att tillsätta en utredning om reglering av offentlig
finansiering av privat utförda välfärdstjänster som kommer att redovisas
senast den 1 november 2016. Socialdemokraternas och Miljöpartiets syfte
med utredningen är att ta fram ett nytt regelverk för offentliga
finansieringen av privat utförda välfärdstjänster som säkerställer att
offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att
de kommer brukarna till godo.
Det är viktigt att hitta regelverk för att överskottet ska återinvesteras i den
verksamhet som de är avsedda för och för att styra mot att sociala tjänster
kan förenklas och göras mer flexibla, lämna förslag på hur
förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras och säkrar
likvärdighet, kvalitet, samhällsekonomisk effektivitet, behovsstyrning och
öppenhet vid upphandling.
Vi anser det rimligt att Stocldiolms läns landsting inväntar utredning och
därefter utformar kraven på vinstbegränsningar vid upphandling.
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Landstingsstyrelsen

LS

Tisdagen den 1 september 2015

§165
M o t i o n 2015:3 a v J e n s S j ö s t r ö m ( S ) o m att s t ä l l a s ä r s k i l d a
avtalsvillkor o m p e r s o n a l ö v e r t a g a n d e i s a m b a n d m e d k ö p
av tjänster f r å n externa l e v e r a n t ö r e r
LS 2015-0294
Ärendebeskrivning

Jens Sjöström (S) har den 17 februari 2015 lämnat en motion 2015:3 om att
ställa särskilda avtalsvillkor om personalövertagande i samband med köp
av tjänster från externa leverantörer.
Beslutsunderlag

Personalutskottets protokollsutdrag den 2 juni 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 maj 2015
Motion 2015:3
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att avslå motionen.
Bifall till motionen från Erika Ullberg (S), med instämmande av Susanne
Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V).
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 avslå motionen.
Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wildiolm (S)
och Tove Sander (S) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP),
Malin Karlsson (MP) och Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige, Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§166
M o t i o n 2015:5 a v T o m a s E r i k s s o n m . f l . ( M P ) o m att
landstingets finansiella placeringar s k a p r ä g l a s av s t ö r s t a
m ö j l i g a h ä n s y n till etik, k l i m a t o c h m i l j ö
LS 2015-0296
Ärendebeskrivning

Tomas Eriksson m.fl. (MP) har i landstingsfullmäktige den 17 februari
lämnat en motion 2015:5 om att landstingets finansiella placeringar ska
präglas av största möjliga hänsyn till etik, ldimat och miljö.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Motion 2015:5
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att anse motionen besvarad.
Bifall till motionen från Susanne Nordling (MP) med instämmande av
Håkan Jörnehed (V).
Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
art anse motionen besvarad.
Reservation
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
samt Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
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PROTOKOLL 6/2015
Tisdagen den 1 september 2015

§167
Yttrande över betänkandet Juridisktk ö n och medicinsk
k ö n s k o r r i g e r i n g ( S O U 2014:91)
LS 2015-0596
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stocldiolms läns landsting
att lämna synpunkter på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk
könskorrigering (SOU 2014:91).
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 maj 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av betänkandet Juridiskt kön och medicinsk
könskorrigering (SOU 2014:91)
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 10 juni 2015 (bilaga).
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Juridiskt kön
och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) i enlighet med
landstingsdirektörens förslag till yttrande
att omedelbart justera beslutet.

Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).
Håkan Jörnehed (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).
Dan Kareliusson (SD) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Sverigedemokraterna (bilaga)
Beslutsexpediering:
Socialdepartementet
SLL Juridik och upphandling
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet Juridiskt kön och
medicinsk könskorrigering ( S O U 2 0 1 4 : 9 1 )
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stocldiolms läns landsting
att lämna synpunkter på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk
könskorrigering (SOU 2014:91).
F ö r s l a g t i l l beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr avge yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Juridiskt kön
och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) i enlighet med
landstingsdirektörens förslag till yttrande
arr omedelbart justera beslutet.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n u i g e n s motivering

Socialdepartementet bjudit in Stockholms läns landsting att lämna
synpunkter på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering
(SOU 2014:91). I betänkandet föreslås att den nu gällande lagen om
fastställande av könstillhörighet upphävs och ersätts av dels en lag om
ändring av juridiskt kön, som ska reglera förutsättningarna för ändring av
en persons juridiska kön i folkboldöringen, dels en lag om
tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och avlägsnande av
könskörtlarna.
Stocldiolms läns landsting tillstyrker huvuddelen av utredningens förslag,
men reser vissa invändningar mot att barn och ungdomar i vissa fall kan
erhålla ändring av sin könstillhörighet utan tillräcldiga garantier för att de
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fått tillräcldiga råd och stöd från hälso- och sjukvården innan ansökan görs
eller beviljas.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av betänkandet Juridiskt kön och medicinsk
könskorrigering (SOU 2014:91

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Ärende 14

Yttrande över remissen Juridiskt k ö n och medicinsk
k ö n s k o r r i g e r i n g ( S O U 2014:91)

Det är viktigt att det sker en utveckling av lagen för att ge unga transpersoner
möjlighet att juridiskt och medicinskt byta till det kön som motsvarar
personens identitet. SOU:n ger intrycket av att vara väl genomarbetat och
Miljöpartiet ställer sig bakom den och föreslagna lagändringar.
Det är viktigt att den unge transpersonen och hens vårdnadshavare erhåller
stöd och information från hälso- och sjukvården enligt det bedömda behovet.
Det ska vara ett stöd som utgår från den unge, och inte sätter spärrar för
möjligheten att byta kön juridiskt eller medicinskt som stämmer överens med
ens identitet. Enligt RFSL kan unga transpersoner ofta mötas av oförstånd
inom familjen, och i värsta fall fysiskt eller psykiskt våld som leder till allvarlig
ohälsa. Därför kan det finnas fall där det inte är lämpligt med ett krav på att
vårdnadshavare informeras om ett juridiskt könsbyte. Det är en bedömning
som måste göras från fall till fall.
Till stor del saknas forskning om unga transpersoner, det gäller inte enbart
underlag om när könsidentiteten kan anses stabil. Här är det viktigt att
påminna sig om de studier som finns, som visat att många unga
transpersoners lider av psykiska ohälsa. Om läkare gör bedömningen att en
person som är 12 år mår bäst av att byta kön juridiskt, så bör det inte vara en
omöjlighet. Vi kan dock se att det uppenbarligen finns behov av vidare
forskning inom området.
Till sist anser vi att utredningen borde kompletteras med ett beaktande av
frågan om att införa ett juridiskt tredje kön.
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Yttrande över betänkandet Juridiskt kön och medicinsk
könskorrigering (SOU 2014:91)
Vänsterpartiet anser att Stocldiolms läns landstings remissvar är positivt, då
man tillstyrker utredningens förslag om sänkning av åldersgränserna för
ändring av både juridiskt kön och medicinsk könskorrigering.
Vänsterpartiets uppfattning är dock att åldersgränserna helt ska avskaffas och
att vården ska göra individuella bedömningar från fall till fall när det gäller
barn och ungdomar. De medicinska behoven ska styra, inte juridiken.
Dagens åldersgräns skapar oerhört lidande när unga transpersoner tvingas vänta
lång tid på hälso- och sjukvård som de behöver. Norge har under våren fattat
beslut om att ta bort åldersgränsen. Där ska det medicinska behovet gälla för
ändring av juridiskt kön och könskorrigeringen. Vänsterpartiet menar att så
även borde gälla i Sverige för transpersoner.
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Ärende 14

Yttrande över remissen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)

Sverigedemokraterna vill se en 18-årsgräns både för juridisk och medicinsk könskorrigering.
Denna 18-årsgräns ska även gälla för hermafroditer. Precis som fallet är idag anser vi att det
är upp till ansvarig läkare att avgöra om man ska operera ett nyfött barn direkt efter
födseln om barnet är fött som tvåkönat, i det fallet förlitar vi oss på den medicinska
vetenskapens omdöme, att de kan bedöma vilket kön som är mest utvecklat.
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§169
Y t t r a n d e ö v e r landstingsrevisorernas å r s r a p p o r t 2014 f ö r
landstingsstyrelsen

LS 2015-0646
Ärendebeskrivning

Landstingsrevisorerna har överlämnat årsrapport 2014 till
landstingsstyrelsen för yttrande senast den 15 september. Granskningen
har utgått från fastställd revisionsplan. I årsrapporten redovisas revisionens
samlade bedömning av landstingsstyrelsens övergripande styrning och
samordning av landstingets verksamhet år 2014.
Beslutsunderlag

Tillförordnade landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juli 2015
Landstingsrevisorernas årsrapport 2014 för landstingsstyrelsen
Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i sla-ivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
arr avge yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2014 avseende
landstingsstyrelsen i enlighet med tillförordnade landstingsdirektörens
tj änsteutlåtande.

Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
samt Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna
Wikholm (S) och Tove Sander (S) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande
till protokollet från Miljöpartiet och Socialdemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsrevisorerna
Landstingsdirektören
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsrådsberedningen

1(2)
SKRIVELSE
2015-08-19

Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2 0 1 4
för landstingstingsstyrelsen
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning

Landstingsrevisorerna har överlämnat årsrapport 2014 till
landstingsstyrelsen för yttrande senast den 15 september. Granskningen
har utgått från fastställd revisionsplan. I årsrapporten redovisas revisionens
samlade bedömning av landstingsstyrelsens övergripande styrning och
samordning av landstingets verl^samhet år 2014.
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr avge yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2014 avseende
landstingsstyrelsen i enlighet med tillförordnade landstingsdirektörens
tj änsteutlåtande.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Landstingsrevisorerna fyller en viktig funktion i att granska verfeamheten
och föreslå förbättringar utifrån ett styrnings- och kontrollperspektiv. I
årsrapport 2014 noterar revisorerna att kvaliteten har förbättrats,
styrningen utvecklats och åtgärder vidtas för att stärka analys, uppföljning
och återrapportering.
Landstingsrevisorerna lämnar i årsrapporten 14 stycken nya
rekommendationer, där, för vilka det är relevant, landstinget antingen har
påbörjat eller kommer att påbörja ett arbete för att åtgärda
rekommendationerna. Arbetet med att åtgärda tidigare rekommendationer
pågår med fortsatt hög prioritering.
Ett antal rekommendationer behandlar styrning och uppföljning av
landstingets verksamhet.
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Det är viktigt att styrning sker på ett tydligt och effektivt sätt så att inte
suboptimeringar och andra oönskade effekter uppstår. En kontinuerlig
utveclding avlandstigets styrmodell sker som innefattar flera av revisionens
rekommendationer.
Vid landstingets upphandlingar av varor och tjänster är det viktigt att
samtliga upphandlingar utvärderas mot de totalkostnadskonsekvenser de
får för landstinget som helhet. Vid varje upphandling måste alternativen
noga utvärderas mot både totalekonomi och konsekvenser för kvalitet,
tillgänglighet, hållbarhet och tillförlitlighet.
Upphandling ska användas som ett strategiskt verktyg för att främja
förnyelse, kvalitet och effektivitet i samtliga verksamheter.
Landstingsfullmäktige beslutade 2015 om en ny investeringsstrategi.
Utifrån landstingets mål om god ekonomisk hushållning kommer den att ge
möjligheter att styra, utvärdera, samordna och följa upp
landstingskoncernens investeringar.

Beslutsunderlag

Tillförordnade landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juli 2015
Landstingsrevisorernas årsrapport 2014 för landstingsstyrelsen

Torbjörn Rosdahl
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Ärende 16

Yttrande ö v e r landstingsrevisorernas å r s r a p p o r t 2014 f ö r
landstingsstyrelsen

Trots att vissa framsteg gjorts från tidigare år, framför revisionen samma kritik
som i årsrapporten från 2013. Miljöpartiet anser därför att det behövs en
genomgripande analys över hur landstingsstyrelsen på ett mer systematiskt
sätt kan tillgodose sig revisorernas förslag på förbättringsåtgärder. Detta för
att revisorernas utredningsarbete ska få ett faktiskt genomslag på landstingets
styrning. Det är inte tillräckligt att bara redovisa vad som görs utifrån
revisionens anmärkningar, utan en tidplan för när samtliga felaktigheter ska
vara åtgärdade bör tas fram snarast. Vi föreslår att en sådan tidsplan
exempelvis lyfts in i landstingets tertialrapport.
Det är också alarmerande att styrelsens uppsikt över akutsjukhusen
fortfarande är svag. De presentationer av akutsjukhusens verksamhet, som
gjorts i landstingsstyrelsens Ägarutskott, visar att det inte finns några
gemensamma kriterier eller indikatorer att redovisa verksamheten utifrån.
Revisorerna pekar också på just detta, att gemensamma indikatorer för
målstyrning ännu inte tagits fram. Vidare pekar revisionen på att
resultatdispositionsreglerna frångåtts för tredje året i rad. Det är allvarliga
anmärkningar som leder vidare till att landstingsstyrelsens styrförmåga är
fortsatt svag.
När det gäller Nya Karolinska, lyfter revisionen bland annat fram att
landstinget behöver redovisa en mer samlad bild över totala kostnader samt
att vissa rutiner måste förbättras, t.ex. för kundfordringar. Förvaltningen
skriver i sitt svar att redovisning av NKS-projektets kostnader redan görs i
exempelvis månadsrapporter. Men det finns många tecken på att information
och kunskap om utvecklingen av ekonomin kring nya Karolinska är
otillräcklig, därför bör uppföljningen och redovisningen kring NKS-projektet
förbättras betydligt.
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§170
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport
13/2014 - S a m o r d n i n g och styrning av akutsjukhusens
upphandlingar

LS 2015-0343
Ärendebeskrivning

I ärendet lämnas förslag till yttrande över landstingsrevisorernas rapport Samordning och styrning över akutsjukhusens upphandlingar, 13/2014
Beslutsunderlag

Ägarutskottets protokollsutdrag den 26 maj 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 maj 2015
Landstingsrevisorernas projektrapport - Samordning och styrning över
akutsjukhusens upphandlingar, 13/2014
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
arr avge yttrande över landstingsrevisorernas rapport - Samordning och
styrning över akutsjuldiusens upphandlingar, 13/2014 i enlighet med
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
att omedelbart justera beslutet.
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP),
med instämmande av Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S),
Nanna Wikholm (S) och Tove Sander (S) och Håkan Jörnehed (V), anmäler
ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsrevisorerna
SLL Ekonomi och finans
Akt
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Samordning och styrning över akutsjukhusens
upphandlingar, 1 3 / 2 0 1 4
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebesl^rivning

I ärendet lämnas förslag till yttrande över landstingsrevisorernas rapport Samordning och styrning över akutsjukhusens upphandlingar, 13/2014
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr avge yttrande över landstingsrevisorernas rapport - Samordning och
styrning över akutsjukhusens upphandlingar, 13/2014 i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
arr omedelbart justera beslutet.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Landstinget står inför en stor uppgift, att verkställa de investeringar som
beslutas. Landstingets resurser är begränsade vad gäller såväl
investeringsutrymme som drifdtostnader. För att ha en ekonomi i balans
måste samtliga upphandlingar utvärderas mot de totalkostnadskonsekvenser de får för landstinget som helhet. Vid varje upphandling
måste alternativen noga utvärderas mot både totalekonomi och
konsekvenser för kvalitet, tillgänglighet, hållbarhet och tillförlitlighet. För
att främja verksamhetsutveckling ska innovationsupphandlingar användas i
större utsträckning.
Upphandlingarna ska följa de inriktningar och beslut som fattas samt
genomföras inom givna ramar. Anskaffningar inom landstinget ska så långt
som det är möjligt präglas av samordning av upphandlingar och smarta
lösningar över organisationsgränserna i strävan att hålla kostnaderna nere.
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Beslutsunderlag

Agarutskottets protokollsutdrag den 26 maj 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 maj 2015
Landstingsrevisorernas projektrapport - Samordning och styrning över
akutsjuldiusens upphandlingar, 13/2014

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Ärende 17

Y t t r a n d e ö v e r l a n d s t i n g s r e v i s o r e r n a s p r o j e k t r a p p o r t 13-2014 S a m o r d n i n g o c h s t y r n i n g av a k u t s j u k h u s e n s u p p h a n d l i n g a r

Vi välkomnar revisorernas rapport om brister i samordningen av akutsjukhusens
upphandlingar. Att samordna upphandlingar har potential att ge viktiga
kostnadsbesparande effekter. Vi är också positiva till att förvaltningen är villig att
genomföra åtgärder för att komma till rätta med de av revisorerna påpekade
bristerna.
Tyvärr finns det också en del oldarheter i tjänsteudåtandet. Bland annat skriver
förvaltningen att de inte delar revisorernas bedömning om behoven av tydligare
riktlinjer avseende ansvar, arbetssätt och rutiner för att åstadkomma ökad
samordning, utan säger att det är "andra parametrar förknippade med utnyttjandet av
resurser" som har hindrat en samordning. Vad dessa parametrar är och hur
förvaltningen ska komma till rätta med dessa hinder framgår inte. Vi tycker att
tydligare riktlinjer vore bra för att åstadkomma ökad samordning.
Det är vidare oroande att landstingets olika förvaltningar och bolag inte följer
landstingets egen upphandlingspolicy, i och med att dessa inte utformar egna
upphandlingsstrategier vid större upphandlingar. Förvaltningen medger att det finns
brister men vi ställer oss frågande till motståndet från förvaltningen mot att ta fram
en modell för upphandlingsstrategi. Vi tror att följsamhet till en strategi är viktig för
att säkerställa att landstingets krav följs avseende samordning, kostnadskontroll,
miljö- och sociala- aspekter. Om det brister i resurserna hos de lokala
upphandlingsorganisationerna kan en modell göra det tydligare för landstingets alla
enheter att veta vad som förväntas av dem.
Att det inte görs tillräckliga utvärderingar av denna kategori upphandlingar riskerar
att äventyra både landstingets ekonomi och kompetens. Landstingsdirektören har fått
i uppdrag att ansvara för samordningen av upphandling av medicinteknisk utrustning
(MTU) och kompetensen kommer därmed att samlas under landstingsstyrelsen. Vi
ser fram emot att LD återkommer med en strategi för hur samordningar av större
MTU upphandlingar ska förbättras.
Det är till sist förvånande att förvaltningen anser att bristen på samordning inte har
eller har haft några ekonomiska konsekvenser. Vår övertygelse är att en mer
samordnad upphandling skulle ge långsiktigt positiva ekonomiska effekter, och att det
vore mycket överraskande om dagens brister saknar ekonomisk betydelse. Bristande
samordning av upphandlingar innebär med stor sannolikhet negativa ekonomiska
konsekvenser för landstinget. För att ge svar på hur stor den ekonomiska effekten av

Stockholms läns landsting

mer samordnade upphandlingar är, behövs bättre underlag, som vi anser det
angeläget att förvaltningen tar fram. Bättre samordning och ordning och reda i
upphandlingsprocessen skulle också kunna ge positiva miljömässiga konsekvenser.
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§ 171
Yttrande över remiss f r å n Stockholms stad — Motion
2015:20 o m bevarande av B r o m m a
flygplats

LS 2015-0740
Ärendebeskrivning

Stocldiolms stad har till Stocldiolms läns landsting den 20 maj 2015
inkommit med en remiss om svar på en motion 2015:20 ställd till
Stockholms kommunfullmäktige om bevarande av Bromma flygplats.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juli 2015
Remiss från Stocldiolms stad om svar på motion om bevarande av Bromma
flygplats
Motion från Stockholms stad ställd till Stockholms kommunfullmäktige
Motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att till Stocldiolms stad överlämna yttrande över
motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats i enlighet med
tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Bifall från Erika Ullberg (S) till Socialdemokraternas förslag
att till Stocldiolms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Bromma flygplats i enlighet med tillförordnande
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt att inte överlämna
landstingsrådsberedningens motivering.
Bifall från Susanne Nordling (MP) till Miljöpartiets förslag
att till Stocldiolms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Bromma flygplats i enlighet med Miljöpartiets förslag till
yttrande (bilaga)
Bifall från Håkan Jörnehed (V) till Vänsterpartiets förslag att till
Stocldiolms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om bevarande
av Bromma flygplats i enlighet med Vänsterpartiets förslag till yttrande
(bilaga).

Ordförande

Exp. datum

Sign.
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Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
arr till Stockholms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Bromma flygplats i enlighet med tillförordnande
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Tove Sander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Socialdemokraternas förslag.
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag.

Beslutsexpediering:
Stockholms stad
Landstingsdirektörens stab
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Remiss från Stockholms stad - Motion ( 2 0 1 5 : 2 0 ) om
bevarande av Bromma flygplats
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeslo*iviiing

Stocldiolms stad har till Stockholms läns landsting den 20 maj 2015
inkommit med en remiss om svar på en motion 2015:20 ställd till
Stocldiolms kommunfullmäktige om bevarande av Bromma flygplats.
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr till Stocldiolms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Bromma flygplats i enlighet med tillförordnande
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Stocldiolms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över en motion
om bevarande av Bromma flygplats ställd till Stockholms
kommunfullmäktige.
Bromma flygplats är en viktig loiutpunkt för kommunikationen inte bara i
Stockholmsregionen, utan i hela landet. Goda möjligheter för såväl affärssom nöjesresenärer art ta sig till och från Stockholm bidrar inte bara till
ekonomisk utveclding och att Stockholmsregionen blir mer attraktiv att
flytta till och besöka. Goda kommunikationer skapar också självständiga
värden för alla de Stockholmare och länsbor som får det lättare att resa till
andra delar avlandet eller andra resmål - liksom att ta emot besök från
samma platser.
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I en tid då stort fokus läggs på värdet av virtuell kontakt och kontakt på
distans via sociala medier och tekniska hjälpmedel är det viktigt att
understryka vikten av personliga möten för utveclding av idéer, skapande
av kultur och knytande av personliga band och kontakter. Det ar bra att
människor reser och det är viktigt att skapa och bevara möjligheter för
resande.
Det finns förvisso problem kopplade till allt resande, både vad gäller
energiåtgång och immissioner från olika former av transportmedel.
Sammantaget är dock goda kommunikationsmöjligheter och en rörlig
befolloiing ett positivt värde för såväl samhället i stort som dess invånare på
det personliga planet.
Enligt mer strikta sakliga bedömningar som landstingsdirektörens
tjänstutlåtande tar upp finns tydliga skäl för varför Stockholmsregionen
stärks av att bevara Bromma flygplats.
Flyget har en avgörande betydelse för regionens internationella
tillgänglighet. Arlandas roll som internationelltflygplatsnavär central för
regionens och landets utveclding. För den internationella tillgängligheten
spelar även andra trafikflygplatser i östra Mellansverige, framför allt
Skavsta, en viktig roll. Allmänflyget har som del i det samlade
transportsystemet också en betydelse för regionens nationella och
internationella tillgänglighet. En genomgång av de befintliga flygplatserna
visar att Bromma är nödvändig för att upprätthålla önskvärd flygkapacitet i
regionen.
Under arbetet med RUFS 2010 inledde Länsstyrelsen i Stockholms län,
Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stocldiolms län, KSL, ett
gemensamt utredningsarbete för att föreslå åtgärder för allmänflygets
långsiktiga behov. Detta arbete avslutades år 2014 med rapporten
Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess
närhet, KSL Rapport mars 2014. Slutsatsen i utredningen är att det
allmänflyg som bäst bidrar till Stockholmsregionens attraktivitet och
tillgänglighet, och därför motiverar ett offentligt engagemang, kommer att
rymmas på Bromma flygplats även i fortsättningen sedan investeringar för
80 miljoner kronor genomförts för en ny anläggning. Det övriga, lätta,
allmänflyget hänvisas till andra befintliga flygplatser och flygfält inom
Stocldiolms och angränsande län.
En annan fråga som också måste beaktas är hur Stockholmsregionens
behov av flygplatskapacitet för affärsflyget ska tillgodoses. Detta är en viktig
funktion som Bromma fyller och som slås fast i det angivna ändamålet med
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upplåtelsen av Brommafältet för flygplatsverksamhet i det gällande avtalet
mellan staden och staten. En aweclding av Bromma förutsätter att
ersättningskapacitet för affärsflyget anvisas.
Utöver mer övergripande synpunkter på regionens behov av flygkapacitet är
det för Stockholms läns landsting även viktigt att understryka de
medicinska riskerna med en aweclding av Bromma flygplats.
En aweclding skulle medföra 15 - 20 minuters längre transporttid med
ambulans från Karolinska Solna respektive Karolinska Huddinge till
Arlanda. Denna ökade tid kan ge negativa effekter sett ur medicinsk
synvinkel vid transport av kritiskt sjuka patienter under pågående
intensiwård samt vid transport av organ för transplantation till och från
Stockholm.
En av flera förutsättningar för lyckat resultat vid transplantation är att
organen ligger i kylförvaring så kort tid som möjligt. Helst ska donerade
organ transplanteras inom en timme, eftersom blodförsörjningen avbrutits
då organet tas ut. Det kan inte uteslutas att den ökade transporttiden med
15- 20 minuter därför kan ge sämre funktion i det transplanterade organet,
på grund av den cellnedbrytmng som startar redan då organet opereras ut.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juli 2015
Remiss från Stocldiolms stad om svar på motion om bevarande av Bromma
flygplats
Motion från Stocldiolms stad ställd till Stocldiolms kommunfullmäktige
Motion (2015:20) om bevarande av Bromma flygplats

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Landstingsstyrelsen, ärende 18
Yttrande över remiss från Stockholms stad - Motion (2015:20) om bevarande av
Bromma flygplats
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

till Stockholms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Brommaflygplatsi enlighet med tillförordnande
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande.

att

inte överlämna Landstingsrådsberedningens motivering
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LANDSTINGSSTYRELSEN
MILJÖPARTIET D E GRÖNA

FÖRSLAG T I L L BESLUT
2015-09-01
LS 2015-0740

Ärende 18

R e m i s s f r å n S t o c k h o l m stad - Motion (2015:20) o m bevarande av
B r o m m a flygplats

Miljöpartiet föreslår landstingsrådsberedningen föreslå landstingsstyrelsen
besluta
arr till Stocldiolms stad överlämna yttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Bromma flygplats i enlighet med Miljöpartiets förslag på text
nedan:
Vi behöver skapa förutsättningar för en ny tät grön stadsdel i centrala
Stockholm genom en avveckling av Bromma flygplats och flytta över trafiken
till Arlanda, och på sikt delar av trafiken till en förstärkt järnväg. Detta stärker
Arlanda som hela landets och Stocldiolms nav för inrikes och utrikes flygtrafik.
Stockholm har en mycket stor bostadsbrist och det krävs helhetslösningar för
bostadsbyggande i hela Stockholm. Bostäder på Bromma flygplats och under
start/inflygningsytorna ger stora vinster för Stockholms utveckling.
Inflygningen till Bromma flygplats ger idag för höga maxbullernivåer för 80
000 personer. Hela Sverige tjänar på ett starkt Arlanda med bättre möjligheter
för byten till andra destinationer. Genom att flytta trafiken till Arlanda stärks
hela Sverige när både inrikes och utrikes flygtrafik får en tydlig nod. För
regionen och Stockholms läns landsting är det effektivare och mer rationellt
att skapa god kollektivtrafik till stadsdelar där befolkningsunderlaget är stort.
Även detta talar för att det utifrån landstingets långsiktiga investeringar är
samhällsekonomiskt lönsamt att bedriva kollektivtrafik till en framtida tät
stadsdel i den centrala regionkärnan.
Vad gäller behovet av Bromma flygplats för förflyttning av akut sjuka patienter
och organ har Trafikverket föreslagit regeringen att den aktör som bör
tillhandahålla ambulansflyget är Arlanda flygplats. Detta för att flygplatsen är
öppen dygnet runt och har teknisk utrustning för att ta emot flyg även vid
extrema väderförhållanden. I en utredning av sjukvårdens behov av Bromma
flygplats skriver också Henrik Almkvist, dåvarande chefläkare i Stockholms
läns landsting, att hög tillgänglighet av helikoptertransport till och från
Arlanda av kritiskt sjuka patienter och organ är ett fullgott allternativ till
Bromma flygplats. Vidare använder Uppsala Akademiska Sjukhus Arlanda
som akutvårdsflygplats. Uppsala ligger längre från Arlanda än Karolinska och
har inte haft problem med varken transport av akutsjuka eller av organ.
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LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet
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Remiss från Stockholms stad - Motion (2015:20) om bevarande av
Bromma flygplats
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att till Stocldiolms stad överlämnayttrande över motion (2015:20) om
bevarande av Bromma flygplats i enlighet med nedanstående
Regeringen har utsett en statlig samordnare som fått i uppdrag att pröva
förutsättningarna för avveckling av flyget på Bromma flygplats till förmån
för bostadsbebyggelse. Vänsterpartiet stödjer att en sådan statlig samordnare
utsetts och anser att det nuvarande avtalet med Luftfartsverket, nuvarande
Swedavia, som kuppades igenom av Alliansmajoriteten i Stadshuset 2007
har satt en hämsko på den långsiktigt strategiska stadsutvecklingen i
Stocldiolms stad och Stocldiolms län. Stocldiolms läns är ett stadigt växande
län sett till befolkning, både på grund av inflyttning och födelseöverskott
och det råder stor bostadsbrist. Att Bromma flygplats är låst som flygplats
och inte kan utredas som ett framtida stadsutvecklingsområde innebär,
självklart, att annan yta i Stockholms stad istället blir aktuellt för
bostadsbyggande. Vi ser just nu en trend från Stocldiolms stad att tumma på
tidigare vallöften och beslut om naturreservat och bevarande av gröna ytor
till förmånförbostadsbyggande. Det går att förstå att Stocldiolms stad är i
en pressad situation på grund av vallöften om massivt bostadsbyggande men
Vänsterpartiet i Stocldiolms län anser med skärpa att områden som redan är
hårdgjorda, t ex. Bromma flygplats, ska utredas först för bostadsbyggande
innan grönområden blir aktuella för exploatering.
Bostadsbristen är en länsövergripande utmaning och ska inte lösas av
Stocldiolms stad även om det självklart är positivt att staden tar sitt ansvar
och bygger många bostäder. I lildiet med intentionerna i innevarande RUFS
och i remissinstansemas svar på den alctualitetsbedömning som skett av
RUFS så måste bostadsfrågan prioriteras och bostadsbyggandet öka rejält.
Alla kommuner i Stockholms län måste ta sitt ansvar men Stocldiolms län
måste, i samarbete med länsstyrelsen, vara en pådrivande kraft att få till en
kraftig ökning av antalet disponibla och tillgängliga bostäder.
Infrastrukturen i Stocldiolms län har i lildiet med bostadsbyggande
försummats och måste prioriteras. Läggs Bromma flygplats ner så kommer
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en omprioritering av både de internationella och nationella resorna behöva
göras. En skyndsam satsning på höghastighetståg är nödvändig för att kunna
flytta över delar av inrikesflyget och till viss del utrikesflyg från flyg till
järnväg. Vi ser en utveckling där Arlanda och Skavsta utvecklas till länets
norra och södra flygplatser och att Skavsta tas över av Swedavia och byter
fokus från lågprisflygplats med tvivelalctiga bolag till en strategisk placerad
flygplats som avlastar Arlanda. För att utveckla Skavsta krävs dock en
koppling till järnväg med Ostlänken, persontrafiken till Skavsta kan inte
enbart lösas med bil- eller busstransport.
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§172
Y t t r a n d e ö v e r s l u t b e t ä n k a n d e t M e r trygghet och b ä t t r e
f ö r s ä k r i n g ( S O U 2015:21)

LS 2015-0534
Ärendebeskrivning

Stocldiolms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över den
parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, Mer
trygghet och bättre försäkring.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 juli 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)
Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag.
Bifall från Erika Ullberg (S) med instämmande av Susanne Nordling (MP)
till Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag
Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Håkan Jörnehed (V) deltar inte i beslutet.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lämna yttrande till Socialdepartementet över socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, Mer trygghet och bättre försäkring SOU
2015:21, enligt landstingsdirektörens förslag till yttrande
att omedelbart justera beslutet.

LS

Stockholms läns landsting

29
PROTOKOLL 6/2015
Tisdagen den 1 september 2015

Landstingsstyrelsen

LS

Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wildiolm (S)
och Tove Sander (S) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP)
och Malin Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma förslag.
Särskilt uttalande
Håkan Jörnehed (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsexpediering:
Socialdepartementet
Landstingsdirektörens stab
Akt

Ordförande

Justerare

justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över slutbetänkandet Mer trygghet och bättre
försäkring (SOU 2 0 1 5 : 2 1 )
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över den
parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, Mer
trygghet och bättre försäkring
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta.
arr lämna yttrande till Socialdepartementet över
socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, Mer trygghet och bättre
försäkring SOU 2015:21, enligt landstingsdirektörens förslag till yttrande
arr omedelbart justera beslutet.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Att skapa förutsättningar för att få fler i arbete är en mycket viktig fråga för
samhällets utveclding i dag och i framtiden. Det slutbetänkande som
Socialdepartementet överlämnat är mycket omfattande och innehåller ett
femtiotal förslag till förändringar och förslag till inriktning för det fortsatta
reformarbetet.
Flera av de förändringar som föreslås riskerar att övervältra kostnader på
landstinget och skapa ökade administrativa pålagor för sjukvården.
Landstinget arbetar utifrån att hälso- och sjukvårdspersonal i första hand
ska använda sin kompetens kopplat till direkt patientvård och att
administrationen ska hållas på en så låg nivå som möjligt.
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Förändringen avseende Försäkringskassans roll, att inte vara
samordningsansvarig och tillsynsansvarig utan endast uppföljningsansvarig
och verka för samverkan, kommer negativt påverka möjligheterna för
långtidssjufekrivna att återgå i arbete.
Slutbetänkandet saknar bakgrundsmaterial som behövs för att kunna
bedöma konsekvenserna i form av administration och kostnader som
föreslagna förändringar innebär för inblandade parter vilket måste
kompletteras förslaget för att kunna göra ett slutligt ställningstagande.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 juli 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av Mer trygghet och bättre försälcring (SOU 2015:21)

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Yttrande över slutbetänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU
2015:21)
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

lämna yttrande till Socialdepartementet över
socialförsäkringsutredningens slutbetänkande, Mer trygghet och bättre
försäkring SOU 2015:21, enligt landstingsdirektörens förslag till
yttrande

att

inte överlämna Landstingsrådsberedningens motivering

att

omedelbart justera beslutet.

SÄRSKILT UTTALANDE
Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
VÄNSTERPARTIET

2015-09-01
Ärende nr 19
LS 2015-0534

Yttrande över slutbetänkande Mer trygghet och bättre
försäkring (SOU 2015:21)
Vänsterpartiet deltar ej i beslutet med hänvisning till vår reservation mot
slutbetänkandet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.
Tyvärr har kommitténs direktiv varitförensidigt inriktade på att begränsa
kostnadema och de offentliga utgifterna. Vänsterpartiet kan inte ställa sig
bakom kommitténs bedömning att det inte finns ekonomiskt utrymme att
refonnera sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Tvärtom anser vi att
det är nödvändigt att bryta med underfmansieringen av de sociala
försäkringarna, så att de inteförlorarsin funktion: att skapa trygghet och
dynamik i hela samhället.
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§ 173
Yttrande över promemorian Kostnadsansvar f ö r
s m i t t s k y d d s l ä k e m e d e l (Ds 2015:20)

LS 2015-0680
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stocldiolms läns landsting
att lämna yttrande över promemorian Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel (DS 2015:20).
Beslutsunderlag

Tillförordnade landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 juni 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av över promemorian Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel (DS20i5:2o)
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
arr till Socialdepartementet överlämna yttrande över promemorian
Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (DS 2015:20) i enlighet med
tillförordnade landstingsdirektörens förslag
att omedelbart justera beslutet.

Beslutsexpediering:
Socialdepartementet
Landstingsdirektörens stab
Akt
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Tisdagen den 1 september 2015

§174
Yttrande över betänkandet E n ny säkerhetsskyddslag ( S O U
2015:25)

LS 2015-0683
Ärendebeskrivning

Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stocldiolms läns
landsting att lämna synpunkter på betänkandet En ny Säkerhetsskyddslag
(SOU 2015:25).
Beslutsunderlag

Tillförordnade landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av betänkandet En ny Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningen förslag
arr avge yttrande till Justitiedepartementet över betänkandet En ny
Säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) enligt tillförordnade
landstingsdirektörens förslag till yttrande.

Beslutsexpediering:
Justitiedepartementet
SLL Säkerhet och beredskap
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§175
Yttrande avseende S a m f ö r s t å n d s a v t a l m e d Nato o m
v ä r d l a n d s s t ö d (Ds 2015:39)

LS 2015-0985
Ärendebeskrivning

Regeringen har undertecknat ett samförståndsavtal med Nato om
värdlandsstöd samt tilläggsprotokoll till statusavtalet PFF SOFA.
Försvarsdepartementet har berett Stocldiolms läns landsting möjlighet att
yttra sig över de föreslagna författningsändringarna samt avtalens
godkännanden som redovisas i departementspromemorian
Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, Ds 2015:39.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 augusti 2015
Förslag till yttrande
Försvarsdepartementets sammanfattning av promemorian, DS 2015:39
Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
samt Håkan Jörnehed (V) deltar inte i beslutet.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
arr avge yttrandet till Försvarsdepartementet i enlighet med
landstingsdirektörens förslag till yttrande.

Beslutsexpediering:
Försvarsdepartementet
SLL Säkerhet och beredskap
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 176
Svar p å skrivelse av H å k a n J ö r n e h e d (V) o m
personalutskottets a n s v a r s o m r å d e

LS 2015-0591
Ärendebeskrivning

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalutskottets ansvarsområde.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Skrivelse från Håkan Jörnehed den 14 april 2015
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 10 juni 2015 (bilaga).
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
arr anse skrivelsen besvarad
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).

Beslutsexpediering:
Landstingsdirektörens stab
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
personalutskottets ansvarsområde
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
ÄrendebesMvning

SMvelse från Håkan Jörnehed (V) om personalutskottets ansvarsområde
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Håkan Jörnehed har i en sMvelse om personalutskottets uppdrag föreslagit
att detta ska utökas till att innefatta rekommendationer vid kravställan på
leverantörer och uppföljning av landstingsfmansierad privat driven
verksamhet
I dag har hälso- och sjulwårdsnämnden och trafiknämnden i uppdrag att
hantera upphandlingar av externa leverantörer. De har också i uppdrag att
följa upp de leveranser man beställt. Det utökade uppdrag för
personalutskottet som besMvs i sMvelsen förefaller sammanfalla med de
ansvarsområden som hälso- och sjulwårdsnämnden respektive trafiknämnden har idag.
Därför riskerar också ett utökat uppdrag för personalutskottet i den anda
sombesMvs i skrivelsen att orsaka en otydlig ansvarsfördelning mellan
hälso- och sjukvårdsnämnden, trafilaiämnden och personalutskottet.

LS 2015-0591
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SKRIVELSE
2015-06-10

Beslutsunderlag

Landstingsdirelctörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Skrivelse från Håkan Jörnehed den 14 april 2015

Carl Rydingstam

JIL

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-09-01
LS 2015-0591

Ärende 23

S v a r p å skrivelse av H å k a n J ö r n e h e d ( V ) o m personalutskottets
ansvarsområde

Miljöpartiet konstaterar att det tyvärr finns grund för skrivelsen från Håkan
Jörnehed. I nuläget gäller detta kanske främst arbetsvillkoren inom
färdtjänsten. Samtidigt instämmer vi i förvaltningens svar, att det kan bidra till
en otydlighet om Trafiknämnden respektive Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
dela ansvar med Personalutskottet för att formulera och följa upp uppdrag hos
privata utförare. Därför bör ansvaret även fortsättningsvis ligga på TN och
HSN att vid behov, men då med stöd av PU och dess förvaltning, förtydliga och
förstärka riktlinjer och rutiner för rekommendationer samt uppföljning av
personalens villkor, arbetsmiljö och trivsel även hos privata utförare. Däremot,
att inte ta itu med problemen överhuvudtaget vore oansvarigt av SLL.
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Tisdagen den 1 september 2015

§177
Samarbete med K o m m u n f ö r b u n d e t Stockholms L ä n genom
Samverkan inom vård- och o m s o r g s o m r å d e t i Stockholms
län

LS 2015-0674
Ärendebeskrivning

Samarbete med Kommunförbundet Stocldiolms Län (KSL) genom
Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län.
Beslutsunderlag

Tillförordnade landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2015
Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län,
tjänsteskrivelse från Kommunförbundet Stockholms Län den 20 februari
2015
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag.
Bifall från Susanne Nordling (MP), med instämmande av Håkan Jörnehed
(V), till Miljöpartiets förslag.
Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

att godkänna att en gemensam ledningsgrupp bildas för samverkan inom
vård- och omsorgsområdet i Stockholms län, benämnd Ledningsgruppen
för samverkan kommun och landsting i Stockholm, till vilken
Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse respektive landstingsstyrelsen
utser vardera fem representanter
arr utse fem ledamöter, ur gruppen förtroendevalda i Stockholms läns
landsting, till Ledningsgruppen för samverkan kommun och landsting i
Stockholm.
arr omedelbart justera besjutet.

I Ja „
Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum
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Reservation
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
samt Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets förslag.
Särskilt uttalande
Håkan Jörnehed (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsexpediering:
Kommunförbundet Stockholms Län
Landstingsdirektörens stab
Landstingsstyrelsens förvaltnings kansli/ Karin Mikaelsson
Akt

LS

1(2)
Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2015-08-19

Landstingsstyrelsen

Samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län
genom Samverkan inom vård- och omsorgs området i
Stockholms län
Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink
ÄrendebesMvning

Samarbete med Kommunförbundet Stocldiolms Län (KSL) genom
Samverkan inom vård- och omsorgs området i Stocldiolms län.
F ö r s l a g till beslmt

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr godkänna att en gemensam ledningsgrupp bildas för samverkan inom
vård- och omsorgsområdet i Stockholms län, benämnd Ledningsgruppen
för samverkan kommun och landsting i Stockholm, till vilken
Kommunförbundet Stocldiolms Läns styrelse respektive landstingsstyrelsen
utser vardera fem representanter
arr utse fem ledamöter, ur gruppen förtroendevalda i Stockholms läns
landsting, till Ledningsgruppen för samverkan kommun och landsting i
Stockholm.
att omedelbart justera beslutet.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Kommunförbundet Stocldiolms Län har beslutat att införa en ny
organisation som bland annat innebär att de tidigare beredningarna
upphör. Det är angeläget med en fortsatt god och nära samverkan mellan
Kommunförbundet Stocldiolms län och Stocldiolms läns landsting.
Parterna har ett gemensamt intresse av att erbjuda länets invånare en trygg
vård och omsorg.

LS 2015-0674
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Därför föreslås att en gemensam ledningsgrupp "bildasförsamverkan
mellan kommunförbundet och landstinget inom vård- och omsorgsområdet
Ledningsgruppen ska leda och samordna arbetet inför beslut inom
respektive organisation. Ledningsgruppen ska planera sitt uppdrag och sina
arbetsformer. Uppdraget ska fortlöpande rapporteras till respektive
huvudman. Kommunförbundets StocHiolms län och Landstingsstyrelen i
Stockholms läns landsting föreslås utse vardera fem representanter till
ledningsgruppen för två år. Ersättare utses inte. Den nya organisationen
med ledningsgrupp ska utvärderas efter två år och därefter tas ställning till
hur organisationen ska utformas för en fortsatt samverkan.
Besliitsunderlag

Tillförordnade landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2015
Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stocldiolms län,
tjänsteskrivelse från Kommunförbundet Stocldiolms Län den 20 februari
2015

Carl Rydingstam
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Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

FÖRSLAG TILL BESLUT
2015-09-01
LS 2015-0674

Ärende 24

Samarbete m e d K S Lgenom Samverkan inom vård och
o m s o r g s o m r å d e t i Stockholms l ä n

Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr yrka avslag till landstingsrådsberedningens förslag
Ett utökat och formaliserat samarbete mellan landstinget och länets
kommuner är positivt och en nödvändighet för att utveckla samverkan inom
vård och omsorgsområdet. Men för ett sådant arbete ska bli lyckosamt behövs
både stor transperens och en bred demokratisk förankring. Antalet ledamöter i
ledningsgruppen är för få och vi hade hellre sett att landstingsrådsberedningen
föreslagit att utse en parlamentariskt sammansatt ledningsgrupp.

JU

Stockholms läns landsting

SÄRSKILT UTTALANDE

LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet

2015-08-19
Ärende nr 24
Ls 2015-0674

Samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län genom
Samverkan inom vård- och omsorgsområdet i Stockholms län
Vänsterpartiet är positiva till förslaget, men skulle gärna ha sett en större
ledningsgrupp med utrymme för fler representanter från olika politiska
partier.
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§178
Bokslut ö v e r landstingets samlade resurser f ö r forskning,
utveckling och utbildning å r 2014

LS 1308-1046

Ärendebeskrivning

Bokslut över landstingets samlade resurser för forskning, utveckling och
utbildning år 2014.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 2 juni 2015
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 28 maj 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 maj 2015
Bokslut över landstingets samlade resurser för forskning, utveclding och
utbildning år 2014 Forskning och ut veclding är en förutsättning för dagens
och framtidens hälso- och sjukvård
Slutrapport anslagsform ALF medicin
Slutrapport anslagsform PPG
Slutrapport anslagsform ALF pedagogik
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

I enlighet med landstingsrådsberedningens förslag beslutar
landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
arr till handlingarna lägga att avrapportering skett av hur landstingets
samlade medel för forskning, utveclding och utbildning använts år 2014
dels för egen del besluta
att godkänna uppföljning av hur landstingets samlade medel för forskning,
utveckling och utbildning använts år 2014 i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
SLL Ekonomi och finans, Forskningsdirektören, Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Bokslut över landstingets samlade resurser för
forskning, utveclding och utbildning år 2 0 1 4
Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan
Ärendebesladvning

Bokslut över landstingets samlade resurser för forsloring, utveclding och
utbildning år 2014.
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att till handlingarna lägga att avrapportering skett av hur landstingets
samlade medel för forslaiing, utveckling och utbildning använts år 2014
dels för egen del besluta
arr godkänna uppföljning av hur landstingets samlade medel för forskning,
utveclding och utbildning använts år 2014 i enlighet med
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Stocldiolms läns landstings medel för forslaiing, utveclding och utbildning
ska användas på ett effektivt sätt. Därför är det angeläget att landstinget
noggrant följer upp de FoUU-medel som landstinget förfogar över.
Ambitionen med ett samlat bokslut för forskning, utveclding och utbildning
är att knyta ihop de respektive redovisningarna för att få en
landstingsÖvergripande bild dels över projekten och dels för att säkerställa
resenärs-, patient- och medarbetarnyttan i de projekt och satsningar som
beviljas medel.
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B eslutsunderlag

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 2 juni 2015
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 28 maj 2015
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 maj 2015
Bokslut över landstingets samlade resurser för forskning, utveclding och
utbildning år 2014 Forskning och ut veclding är en förutsättning för dagens
och framtidens hälso- och sjukvård
Slutrapport anslagsform ALF medicin
Slutrapport anslagsform PPG
j
Slutrapport anslagsform ALF pedagogik
»
ji

Carl Rydingstam

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-09-01
LS 1308-1046

Ärende 25

Bokslut ö v e r landstingets samlade r e s u r s e r f ö r forskning, utveckling
och utbildning år 2014

SLL:s första samlade FoUU-bokslut är verkligen imponerande läsning. Även om
forsloiingsmedlen med åren har urholkats en del genom bristfälliga
uppräkningar så uppgår ändå landstingets andel till en dryg miljard kronor. På
utbildningssidan har 97 000 studerandeveckor genomförts, en ökning med 6,6
procent sedan 2013.
Men trots att det är imponerande läsning så finns delar och områden av detta
som kan och bör förbättras. Här ges en kortfattad sammanställning över våra
observationer.
P r i m ä r v å r d e n i F r a m t i d e n H ä l s o - och S j u k v å r d

Av de forskningsmedel som utlyses (statliga ALF och SLL:s FoU) så går den
absoluta merparten till akutsjuldiusen. Den totala omslutningen för PPG
(Primärvård, Psykiatri, Geriatrik) uppgick under 2014 till endast 10 miljoner
kronor.
Med tanke på etableringen av de idag åtta akademiska vårdcentralerna som ska
fungera som noder i regionala FoU-nätverk samt den framträdande roll som
primärvården ska ta i enlighet med Framtidens Hälso- och Sjukvård (FHS), så
vore det lämpligt att denna, bokstavligen primära del av vården, tilldelas en
större andel av FoU-resurserna.
Patientsäkerhet

I all hälso- och sjukvårdsverksamhet som landstinget ansvarar för måste
patientsäkerheten vara central. Detta innebär också att ökad patientsäkerhet
måste vara ett tydligt mål i det mesta av landstingets FoUU-verksamhet som är
kopplad till vården. Patientsäkerhet omnämns på ett fåtal platser i bokslutet,
främst i samband med beskrivning av den, sedan några år, gemensamma
satsning på en professur i patientsäkerhet som SLL och KTH finansierar. Från
MP:s sida har vi efterlyst, bl a i en skrivelse till Forskningsberedningen för ett
halvår sedan, både en utvärdering av gjorda satsningar samt en beskrivning av
framtida riktning för ökad patientsäkerhet. Svar på dessa frågor lyser med sin
frånvaro, i Forskningsberedningen såväl som i FoUU-bokslutet.
F o r s k n i n g s s t ö d till s ö d r a stockholmsregionen

I FoUU-bokslutet omnämns Centrum för Biovetenskaper och den nedtrappning
av resurser som påbörjats, med motiveringen att dessa medel i högre grad ska
konkurrensutsättas. Utan att gå in på en diskussion om lämpligheten i detta så
vill vi här ändå understryka vikten av att den södra stocldiolmsregionen de facto
får ta del av en tillräckligt stor del av det samlade forskningsstödet, för att
balansera de betydande satsningar som görs i den norra regionen (främst
Hagastaden och NKS).

Stockholms läns landsting

F o r s k n i n g och lagstiftning

2

LifeGene är ett omfattande forskningssamarbete som utan tvekan kan bidra
med nya forskningsrön och ökad kunskap i syfte att främja folkhälsan. Vi vill
dock påpeka att det är helt avgörande att en så stor och långsiktig
forskningssatsning är i enlighet med befintlig lagstiftning. Uppenbarligen så har
man i tidigare skede dragit igång resurskrävande verksamhet utan att
säkerställa dessa grundläggande förutsättningar, vilket har inneburit långa och
kostsamma avbrott. I nuläget är det t ex viktigt att i detta projekt (och andra?)
väga in de konsekvenser som EU:s nya dataskyddsförordning kan tänkas
medföra.
F o U Capio S:t G ö r a n s sjukhus

I bokslutet beskrivs en FoU-strategi för "akademisering" av Capio S:t Görans
sjukhus. Med anledning av det kan vi inte låta bli att undra om det sedan länge
uteblivna FoUU-avtalet mellan SLL och Capio S:t Görans sjukhus nu har
kommit på plats? Det borde vara en grundläggande förutsättning i
sammanhanget.
F o U U f ö r hela landstinget?

Avslutningsvis konstaterar vi att FoUU-bokslutet för 2014 är enbart fokuserad
på hälso- och sjukvårdsområdet. Det är helt avgörande för en långsiktigt
hållbar sjukvård att riktiga FoUU-satsningar görs, men detta förtar inte det
faktum att landstingets verksamheter omfattar även kollektivtrafik och annat. I
framtida FoUU-bokslut bör denna bredd framgå tydligare.
Utbildning

Som vi nämner inledningsvis så är även utbildningsbokslutet mycket
imponerande läsning, inte minst volymsmässigt. Däremot är det svårare att
utröna kvalitetsaspekterna i de omfattande insatser som landstinget står för.
Här finns mer att göra inför kommande års utbildningsbokshit. Till att börja
med så skulle sannolikt den numera etablerade VIL-utvärderingen kunna bidra
i högre grad med mer information.
En (av många) viktiga funktioner för att utbilda framtidens vårdpersonal är de
adjungerade kliniska adjunkterna. För uppdrag som AKA anges
magisterexamen samt högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5hp som
behörighetskrav. I bokslutet uppnås det förstnämnda kriteriet till 68% medan
andelen "handledarutbildade" inte kunnat utläsas. Med andra ord så finns här
ett behov avförbättringar, både i form av kompetenshöj ande insatser, men
också för att i bokslutsunderlaget inhämta relevant information.
I den kostnadsanalys som ges i bokslutet anges ett samlat underskott om 64
miljoner kronor för 2014. För ett par decennier sedan låg en stor andel av
berörda utbildningsprogram under landstingskommunalt huvudmannaskap,
men är nu till största del statliga. Av den anledningen kan man naturligtvis se
på det ekonomiska ansvaret utifrån olika aspekter. Oavsett detta så bör
överhuvudtaget inte livsviktig utbildning ses som en förlustaffär av någon
berörd part. Om så är fallet så finns det uppenbart ett behov av att tydliggöra
det ekonomiska ansvaret.
Avslutningsvis när det gäller Utbildning så vill vi peka på betydelsen av att
landstingets roll och åtagande tydliggörs och stärks i planering och
genomförande av FHS.
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§179
S v a r p å s k r i v e l s e a v H å k a n J ö r n e h e d ( V ) o m att t i l l v a r a t a
s j u k v å r d s k u n s k a p e r och medicinsk kompetens hos syriska
flyktingar

LS 2015-0590
Ärendebeskrivning

Håkan Jörnehed (V) har vid landstingsstyrelsens sammanträde den 14 april
2015 lämnat en sla-ivelse om att tillvarata sjukvårdskunskaper och
medicinsk kompetens hos syriska flyktingar.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) den 14 april 2015
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 10 juni 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga).
Bifall från Erika Ullberg (S) till Socialdemokraternas förslag att bifalla
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande.
Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad
Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Tove Sander (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Socialdemokraternas förslag.
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).

Exp. datum

Sign.
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Håkan Jörnehed (V) anmäler ett särsldlt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).
Dan Kareliusson (SD) anmäler ett särsldlt uttalande till protokollet från
Sverigedemokraterna (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsdirektörens stab
Akt

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata
sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos
syriska flyktingar
Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan
Ärendebeskrivning

Håkan Jörnehed (V) har vid landstingsstyrelsens sammanträde den 14 april
2015 lämnat en skrivelse om att tillvarata sjukvårdskunskaper och
medicinsk kompetens hos syriska flyktingar.
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Stockholms läns landsting arbetar, aktivt och strategiskt med
kompetensförsörjningsfrågorna. Det arbetet inlduderar såväl lång- som
kortsiktiga lösningar för att säkerställa att hälso- och sjukvården har den
kompetens som behövs för att bedriva en patientsäker och högkvalitativ
vård samtidigt som våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.
Arbetet med att snabbt få ut personer med en examen från tredje land, det
vill säga utanför EU/EES, i arbetslivet är centralt för att relativt fort råda
bot på en del av de bristsituationer som uppstått av bland annat läkare och
sjuksköterskor med specialistkompetens.
Stocldiolms läns landsting avsätter centrala medel framförallt för gruppen
specialistläkare som enligt Socialstyrelsens regelverk ska genomgå en sex
månaders provtjänstgöring för att erhålla svensk legitimation. Högskolorna
däribland Karolinska Institutet har i uppdrag att erbjuda
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kompletteringskurser för grundutbildade läkare, tandläkare och
sjuksköterskor,
Alliansen ger också i sin kommande hudget förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med ansvariga myndigheter utreda hur behoven kommer att
utvecMas de kommande åren, I det arbetet är det viktigt att regeringen tar
sitt ansvar och ser till så att valideringsprocessen påskyndas och att
ansvariga myndigheter får de resurser som de behöver, Samtidigt som
antalet utbildningsplatser på kompletteringsutbildningar vid
högskolorna/universiteten måste dimensioneras utifrån de faktiska
behoven,
B eslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 maj 2015
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) den 14 april 2015

Carl Rydingstam

I

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
MILJÖPARTIET DE GRÖNA

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-09.01
Ärende 27

LS 2015-0590

Svar p å skrivelse av H å k a n J ö r n e h e d (V) om att tillvarata
s j u k v å r d s k u n s k a p e r och medicinsk kompetens hos syriska

flyldingar

Att ta vara på invandrad kompetens inom landstingets verksamhetsområden, främst
hälso- och sjukvården, är ett måste för att landstinget ska ldara
kompetensförsörjningen på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt bidrar detta sannolikt
till förbättrad integration då människor från andra länder snabbare och effektivare
kommer i arbetsträning och arbete.
SLL bör, i samverkan med övriga berörda instanser som Socialstyrelsen,
Arbetsförmedlingen, Karolinska Institutet och andra lärosäten, kunna öka
möjligheterna till "praktik" och anställning i vården. Detta kan förvisso röra ickelegitimerade yrken eller funktioner av olika slag som vaktmästare, biträde, tekniker
eller undersköterska, men då det gäller legitimationsyrken i vården så är det
Socialstyrelsen som hanterar ansökningarna.
Processen att validera legitimationsansökningar samt att vägleda fram till anställning
kan sannolikt förkortas tidsmässigt. För att uppnå detta så är det nödvändigt med en
fördjupad och kontinuerlig dialog mellan SLL, Socialstyrelsen, med flera. Ett forum
för detta kan vara en konferens eller hearing med fokus på att snabba upp
legitimationsansökningar, validering och kompletterande åtgärder, för att ta tillvara
inflyttad sjulcvårdskompetens. Region Skåne har nyligen beslutat att ta fram ett
introduktionsprogram och en struktur för utlandsutbildade personer, så även där
finns möjligheter att ta efter och lära av goda exempel. Detta är en mycket viktig del i
att ldara Framtidens hälso- och sjukvård och öppnandet av NKS, samt att säkra en
långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

=£JVb Stockholms läns landsting

SÄRSKILT UTTALANDE

LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet

2015-09-01
Ärende nr 27
Ls 2015-0590

Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata
sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska
flyktingar
Utifrån svaret kan vi konstatera att Stocldiolms läns landsting inte gör några
riktade insatser för vårdutbildade syrier. Trots att det på grund av det oroliga
läget i vår omvärld nu flyttar in ovanligt många medicinskt utbildade
människor från Syrien och andra länder till Stockholm, och trots att hälsooch sjukvården har mycket allvarliga problem med personalrekrytering,
fortsätter landstinget som om ingenting har hänt.
Vänsterpartiet anser att SLL borde ta tillvara på detta tillfälle och hitta
innovativa lösningar för att snabbt få in sjukvårdspersonal från Syrien i
arbetslivet. Till exempel genom att följa Västra Götalandsregionens och
Region Skånes modell och erbjuda riktad språkintroduktion.
Är detta också förklaringen till att det har tagit så lång tid att få ett skriftligt
svar på vår skrivelse? Landstinget vill kanske inte synliggöra det pinsamma
faktum att vi som enda storstadsregion, trots stora behov, låter medicinsk
kompetens gå till spillo.

Stockholms lins landsting
SVERIGEDEMOKRATERNA
(LS 2015-0590)

SÄRSKILT UTTALANDE

2015-09-01

SÄRKILT UTTALANDE ANGÅENDE SKRIVELSE AV HÅKAN JÖRNEHED (V) OM ATT
TILLVARATA SJUKVÅRDSKUNSKAPER OCH MEDICINSK KOMPETENS HOS SYRISKA
FLYKTINGAR (LS 2015-0590)

Sverigedemokraterna anser att inga speciella grupper ska ha förtur och att medicinsk
kompetens ska vara avgörande oavsett bakgrund. Alla grupper ska behandlas lika.
Socialstyrelsen har ett antal steg som ska fullföljas för att man ska kunna erhålla sin
legitimation. Sverigedemokraterna ställer sig helt bakom dessa steg samt att ingen
särbehandling sker på grund av härkomst. Ett av dessa steg berör det svenska språket. Där
bland annat nödvändig kunskap i det svenska språket i tal och skrift ingår.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
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§180
Bildande av K o m m u n a l f ö r b u n d e t Svenskt ambulansflyg

LS 2015-0643
Ärendebesltrivning

Förslag om att bilda Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för att
administrera och sköta uppdraget med ambulansflygverksamheten och
överta befintligt samverkansavtal mellan de 21 landstingen och
Västerbottens läns landsting från den 1 januari 2016.
Beslutsunderlag

Tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2015
Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Förslag till samverkansavtal mellan Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg och Västerbottens läns landsting
Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018
Fördelningsmodell Svenskt ambulansflyg
Fördelning av andelskapital utifrån folkmängd i riket
Sammanställning över remissvar
Hälso- och sjukvårdsförvaltingens tjänsteutlåtande den 22 maj 2015
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 2 juni 2015
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
art bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i
Sverige: Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg,
Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköping, Region
Halland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i
Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland,
Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region
Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns
landsting
arr godkänna förslag till förbundsordning

Ordförande

Exp. datum

Sign.
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att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting
därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting
arr inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 i enlighet med bilaga till
tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
arr godkänna preliminär budget som ställs till förbundets förfogande enligt
bilaga till tillförordnande landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
arr inbetala 20 procent av förbundets fasta kostnader för preliminär budget
per den 5 januari 2016 enligt bilaga till tillförordnande
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
art uppdra till Samverkansnämnden Stockholm-Gotland att nominera
ledamot till förbundets styrelse.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Exp. datum

Sign.
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§181
M o t i o n 2015:7 a v P i a O r t i z V e n e g a s m . f l . ( V ) o m att i n f ö r a
mobila geriatriska team

LS 2015-0298
Ärendebeskrivning

Motion av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2015
Motion 2015:7
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 2 juni 2015
Hälso- och sjulcvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 april 2015
Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att anse motionen besvarad.
Bifall till motionen från Håkan Jörnehed (V).
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
arr anse motionen besvarad.
Reservation
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Särskilt uttalande
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Malin Karlsson (MP)
anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet till protokollet (bilaga).
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
SKRIVELSE
2015-08-19

Landstingsrådsberedningen

Landstingsstyrelsen

Motion 2 0 1 5 : 7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att
införa mobila geriatriska team
Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin
Ärendebesltrivning

Motion av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team.
F ö r s l a g till beslut

Landstmgsrådsberednmgen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Den geriatriska vården är en av de allra viktigaste vårdgrenarna, och står i
snabb utveclding. Motionen tar upp frågan om mobila team, vilket är ett
intressant arbetssätt. Det pågår en utredning inom Hälso- och
sjulcvårdsförvaltningen Mag hur den framtida geriatriken ska se ut. Som
en del av det arbetet undersöks hur ett helhetsansvar för den geriatriska
patienten kan se ut. I det sammanhanget kommer även införandet av
mobila geriatriska team att utredas.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2015
Motion 2015:7
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 2 juni 2015
Haka- ofih sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 april 2015

Carl Rydingstam

LS 2015-0298

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

SÄRSKILT UTTALANDE
2015-09-01
LS 2015-0298

Ärende: 29

M o t i o n 2015:7 a v P i a O r t i z V e n e g a s m . f l . ( V ) o m att i n f ö r a
mobila geriatriska team

Det är mycket angeläget att den geriatriska vården ses över i sin helhet.
Stockholms läns landsting måste finna vårdformer för äldre och den
multidisciplinära geriatriska vården som förbättrar vården för äldre,
minskar antalet geriatriska besök i slutenvården och avlastar både
akutsjukvården och den prehospitala vården.
Geriatriska mobila team kan vara en del av en helhetslösning. Det är
positivt att detta förslag kommer att vara en del av den större utredningen
om hur den framtida geriatriken ska se ut.
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§182
M o t i o n 2013:31 a v H å k a n J ö r n e h e d ( V ) o m e n strategi f ö r
ä l d r e patienter m e d h i v n ä r de utvecklar å l d r a n d e t s
sjukdomar

LS 1312-1544

Ärendebeskrivning

Håkan Jörnehed (V) har till landstingsfullmäktige den 3 december 2013
lämnat in en motion om en strategi för äldre patienter med hiv när de
utvecklar åldrandets sjukdomar.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2015
Motion 2013:31
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 2 juni 2015
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 4 maj 2015
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015.
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att anse motionen besvarad.
Bifall till motionen från Håkan Jörnehed (V), med instämmande av
Susanne Nordling (MP).
Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
arr anse motionen besvarad
Reservation
Håkan Jörnehed (V) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP)
och Malin Karlsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.
Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare
vV

Exp. datum

Sign.
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§ 183
Y t t r a n d e ö v e r p r o m e m o r i a n B i d r a g f ö r g l a s ö g o n till b a r n
och unga ( D S 2015:28)

LS 2015-0660
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting
att lämna synpunkter på promemorian Bidrag för glasögon till barn och
unga (Ds 2015:28).
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 juli 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga
(Ds 2015:28)
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 19 augusti 2015 (bilaga).
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
arr avge yttrande till Socialdepartementet över promemorian Bidrag för
glasögon till barn och unga (Ds 2015:28) i enlighet med tillförordnande
landstingsdirektörens förslag till yttrande
arr omedelbart justera beslutet.
Särskilt uttalande
Håkan Jörnehed (V) anmäler ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet (bilaga).
Beslutsexpediering:
Socialdepartementet
Landstingsdirektörens stab
Akt

JIL Stockholms läns landsting
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till
barn och unga ( D S 2 0 1 5 : 2 8 )
Föredragande landstingsråd: Ella Bohlin
Ärendebeskrivning

Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Stocldiolms läns landsting
att lämna synpunkter på promemorian Bidrag för glasögon till barn och
unga (Ds 2015:28).
F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
arr avge yttrande till Socialdepartementet över promemorian Bidrag för
glasögon till barn och unga (Ds 2015:28) i enlighet med tillförordnande
landstingsdirektörens förslag till yttrande
att omedelbart justera beslutet.
L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Stockholms läns landsting ställer sig positivt till förslaget. Det är dock av
stor vikt att fördelning av medel sker så att alla landsting får full
kostnadstäcloiing. Ökad tydlighet och enighet i denna fråga är positivt. Det
vore därför positivt med tydligare riktiinjer även för glasögonbidrag för
barn i åldern 0-7 år.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 juli 2015
Förslag till yttrande
Sammanfattning av promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga
(Ds 2015:28)

LS 2015-0660
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SÄRSKILT UTTALANDE
2015-09-01

LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet

Ärende nr 31
Ls 2015-0660

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och
unga (Ds 2015:28 )
Glasögon eller linser är en förutsättningföratt alla flickor och pojkar med
synnedsättning, oavsett bakgrund ellerföräldrarnasekonomiska situation,
ska få de bästa förutsättningarnaföratt utveckla sin potential och kunna
delta på lika villkor såväl i skolan som på fritiden. Vänsterpartiet har länge
drivit frågan om glasögonbidrag för barn och unga, såväl i landstinget som i
riksdagen. Vi välkomnar därför att detta äntligen kommer till stånd, vilket är
ett resultat av vårt partis påstötningar i budgetförhandlingarna med
regeringen.
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§184
V a l ä r e n d e n - fyllnadsval

LS 1410-1095
Ärendebeskrivning

Befrielse från uppdrag samt fyllnadsval och övriga val.
Nanna Wikholm har avsagt sig sina uppdrag i Stocldiolms läns landsting
från den 16 september 2015, LS 2015-1008
Jörgen Bengtsson (SD) har i sMvelse den 21 augusti 2015, avsagt sig sitt
uppdrag i Samverkansrådet med handikapporganisationerna,
LS 2015-1021

Birgitta Sevefjord (V) har i skrivelse den 12 augusti 2015, avsagt sig sitt
uppdrag i landstingsstyrelsens forskningsberedning, LS 2015-1011
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsstyrelsens ordförandes skrivelse den
21 augusti 2015.
Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar
att medge befrielse från den 16 september 2015, för Nanna Wikholm (S)
från sina uppdrag som ledamot i landstingsstyrelsen, ersättare i
landstingsstyrelsens arbetsutskott tillika landstingsstyrelsen
krisledningsutskott och i landstingsstyrelsens ägarutskott samt från sitt
uppdrag som ledamot och 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsens
beredning för utbyggd tunnelbana,
arr medge befrielse för Birgitta Sevefjord (V) från sitt uppdrag som ledamot
i landstingsstyrelsens forskningsberedning
arr medge befrielse för Jörgen Bengtsson (SD) från sitt uppdrag som
ledamot i Samverkansrådet med handikapporganisationerna,
art välja Per Carlberg (SD) som ledamot i Samverkansrådet med
handikapporganisationerna efter Jörgen Bengtsson (SD)
arr välja Dan Kareliusson (SD) som ersättare i Samverkansrådet med
handikapporganisationerna efter Per Carlberg (SD)

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Landstingsstyrelsen

LS

att välja Alireza Akhondi (C) som ersättare i Samverkansrådet med
handikapporganisationerna
arr välja Arja Kalvas (MP) som ersättare i Svealands
kustvattensvårdsförbund
arr välja Lena Huss (FP) som ledamot i Juryn för årligt bemötandepris.
arr välja Caroline Blomberg (C) som ledamot i Juryn för årligt
bemötandepris.

Beslutsexpediering:
Förtroendevalda
La n d st i n g ssty re I se n s a rbets u ts kott
Landstingsstyrelsen ägarutskott
Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana
Landstingsstyrelsens forskningsberedning
Samverkansrådet med handikapporganisationerna
Svealands kustvattensvårdsförbund
Landstingsstyrelsens förvaltnings kansli/ Karin Mikalesson
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§185
V a l ä r e n d e - ledningsgruppen f ö r samverkan inom vårdoch o m s o r g s o m r å d e t i Stockholms l ä n s landsting

LS 2015-1017
Ärendebeskrivning

Val av fem ledamöter, ur gruppen förtroendevalda i Stocldiolms läns
landsting, till Ledningsgruppen för samverkan kommun och landsting i
Stockholm.
L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s beslut

Landstingsstyrelsen beslutar
arr välja Marie Ljungberg-Schött (M), Anna Starbrink (FP), Ella Bohlin
(KD) Dag Larsson (S) och Susanne Nordling (MP) till ledamöter i
ledningsgruppen för samverkan inom vård- och omsorgsområdet i
Stockholms läns landsting.

Beslutsexpediering:
Förtroendevalda
Landstingsstyrelsens förvaltnings kansli/Karin Mikalesson
Akt

Exp. datum

Sign.
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186

Skrivelse av Socialdemokraterna, M i l j ö p a r t i e t de G r ö n a
och Vänsterpartiet - B e g ä r a n o m extern revision av O P S avtalet och u p p h a n d l i n g e n av N y a K a r o l i n s k a S o l n a ( N K S )

LS 2015-0819
Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet har den 2
juni 2015 lämnat en skrivelse till landstingsstyrelsen - Begäran om extern
revision av OPS-avtalet och upphandlingen av Nya Karolinska Solna (NKS).
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 augusti 2015
Skrivelse av Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet
- Begäran om extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av Nya
Karolinska Solna (NKS) den 2 juni 2015
Protokollsutdrag från sammanträde i landstingsfullmäktige den 16 juni
2015, bilaga 1 (sid 62).
F ö r s l a g och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 26 augusti 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att anse skrivelsen besvarad.
Bifall från Erika Ullberg (S), med instämmande av Susanne Nordling (M)
och Håkan Jörnehed (V), till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och
Vänsterpartiets gemensamma förslag till beslut att bifalla skrivelsens attsatser (bilaga).
Proposition

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Votering

Votering begärs av Erika Ullberg (S).
Landstingsstyrelsen godkänner följande propositionsordning.
Den som röstar för ordförandens yrkande röstar ja, den som röstar för
Erika Ullbergs (S) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 11 ja-röster och 9 nej-röster. Landstingsstyrelsen
beslutar enligt ordförandens yrkande. Voteringslista bifogas protokollet.
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Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
afr anse skrivelsen besvarad
arr uppdra till landstingsdirektören att genomföra en extern utvärdering av
NKS-projektet med fokus på parternas fullgörande av åtaganden enligt
OPS-avtalet samt kostnadskontroll.
Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Nanna Wikholm (S)
och Tove Sander (S) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP),
Malin Karlsson (MP) och Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för egna yrkanden.
Beslutsexpediering:
Landstingsdirektören, Akt

Ordförande
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Sign.

JIL Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

49
PROTOKOLL 6/2015
Tisdagen den 1 september 2015

LS

V o t e r i n g s l i s t a , bilaga § 186

Landstingsstyrelses sammanträde den i sept 2015
§ 186, Skrivelse om Begäran om extern revision av OPS-avtalet och
upphandlingen av Nya Karloniska Solna, LS 2015-0819
Votering nr lav 1

Namn

Ja

Ninos Maraha, i:e vice ordförande (FP)
Erika Ullberg, 2:e vice ordföranden (S)
Kristoffer Tamsons (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Charlotte Broberg (M) Pia Helleday (M)
Pehr Granfalk (M)
Lennart Kalderén (M)
Cecilia Löfgreen (M)
Ella Bohlin (KD)
Gustav Hemming (C)
Dag Larsson (S)
Jens Sjöström (S)
Nanna Wildiolm (S)
Anders Lönnberg (S) Tove Sander (S)
Susanne Nordling (MP)
Tomas Eriksson (MP)
Malin Karlsson (MP)
Gunilla Roxby Cromvall (V) Håkan Jörnehed (V)
Dan Kareliusson (SD)
Torbjörn Rosdahl, ordförande (M)

X

X
X

Summa

11

Ordförande

Justerare

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9
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SOCIALDEMOKRATERNA
MILJÖPARTIET
VÄNSTERPARTIET

FÖRSLAG TILL BESLUT
1(1)
2015-09-01 LS 2015-0819
Landstingsstyrelsen, ärende 34

Begäran om extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av Nya
Karolinska Solna (NKS)
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att bifalla skrivelsens att-satser
Den styrande minoriteten säger nej till en extern granskning av OPS-avtalet och
upphandlingen av NKS.
Istället föreslår de en "extern utvärdering av NKS-projektet med fokus på parternas
fullgörande av åtaganden enligt OPS-avtalet samt kostnadskontroll".
En formulering som innebär att utvärderingen inte ska genomföra en revision av
OPS-avtalets utformning eller hur upphandlingen av NKS gick till, inte ska granska
vad som skedde under förhandlingarna avseende priset för byggnationen och inte
heller om det finansiella upplägget och ekonomiska villkoren varit ofördelaktiga för
landstinget jämfört med liknande avtal.
Utvärderingen ska, enligt alliansens förslag, inte ges fullständig tillgång till material
som rör upphandlingen och den ska inte granska om PWC:s roll som finansiell
rådgivare till båda parter i samband med upphandlingen kan anses vara i strid med
god sed.
Stockholms läns landsting står inför omfattande investeringsvolymer de närmsta
åren. När ett investeringsprojekt blir så pass mycket dyrare än planerat, och i
jämförelse med andra liknande sjukhusbyggen, finns risker att andra viktiga
investeringar i landstingsbudgeten skjuts undan. Det är därför viktigt att
investeringsprocesser präglas av öppenhet, transparens och möjlighet att utvärdera
ingångna avtal ochfinansiellaupplägg för att undvika att samma misstag görs om
igen. Det är beklämmande att den styrande minoriteten inte delar den åsikten.
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Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum ld. 10.00, tisdagen den 6 oktober

2015.
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