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Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott
Datum för justering: i i februari 2014

Torbjörn Rosdahl
Plats

HeTene HellmarkTfomtsson
Mälarsalen, Landstingshuset

Närvarande
Ledamöter
Torbjörn Rosdahl (M)
Stig Nyman (KD)
Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP)
Helena Hellmark Knutsson (S)
Dag Larsson (S)
Erika Ullberg (S)
Yvonne Blombäck (MP)
Ej närvarande
Ledamöter
Christer G Wennerholm (M)
Närvarande
Politiska tjänstemän
Tobias Sjö
Malin Quick Oljelund
Eva Sköld
Torun Boucher

Ersättare
Lars Joakim Lundquist (M), tjänst^
Charlotte Broberg (M)
Annika Sandström (M)
Anna Starbrink (FP)
Gustav Hemming (C)
Olle Burell (S)
Helene Öberg (MP)
Birgitta Sevefjord (V)
Ersättare

Tjänstemän
Toivo Heinsoo
Catarina Andersson-Forsman
Anne Rundquist
Hans-Erik Malmros
Elisabeth Angard-Levander
Henrik Gaunitz
Mikael Forss
Marit Brusdal Penna, § 12
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§4
Justerare och justeringsdag
Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att
justera dagens protokoll, senast den i l februari 2014.
Dagordningen godkändes.
§5
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning november 2013
LS 1312-1554
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 9 januari 2014
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att godkänna månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per
november 2013.
§6
Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda
LS 1312-1600
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 23 januari 2014.
Yrkanden
1) Bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande,
2) Bifall till Yvonne Blombäck (MP) förslag till beslut likalydande med
yrkande i Trafiknämnden (bilaga).
Ordföranden ställde proposition om yrkandena och fann att Arbetsutskottet
bifallit landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fatta inriktningsbeslut avseende fördjupad förstudie av tvärförbindelse mellan
Roslagsbanan och Arlanda, inlduderande förutsättningar för att hitta andra
finansieringslösningar som bland annat omfattar medfinansiering från berörda
kommuner, till en investeringsutgift av 35 000 000 kronor
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att ge trafiknämnden i uppdrag att inarbeta investeringsutgiften inom nämndens
fastställda investeringsram för respektive år 2014-2018.
Reservation
MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§7
Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med
anledning av myndighets- och hygienkrav på Sankt Görans sjukhus
LS 1312-1530
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 23 januari 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fatta utredningsbeslut avseende Ombyggnad av vårdavdelningar på Sankt
Görans sjukhus med anledning av myndighets- och hygienkrav, till en total
investeringsutgift om maximalt 350 000 000 kronor, i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 23 januari 2014
att uppdra till styrelsen för Locum AB att inarbeta objektet för Ombyggnad av
vårdavdelningar på Sankt Görans sjukhus med anledning av myndighets- och
hygienkrav i samband med budget 2015 samt att genom teknisk justering
inrymma 3 000 000 kronor avseende förstudiearbete i Landstingsfastigheter
Stockholms budget för år 2014.
§8
Ytterligare samordning av landstingets it-verksamhet
LS 1308-1045
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 23 januari 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta ett funktionsområde inom
landstingsstyrelsens förvaltning för att styra och samordna IT för vården, utifrån
de principer som redovisas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 23 januari
2014
att uppdra åt landstingsdirektören att närmare utreda och precisera arbetet för
att styra och samordna IT för vården samt analysera konsekvenser och tydligöra
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ansvar och befogenheter för övriga som ansvarar för IT-arbete i Stockholms läns
landsting och återkomma med förslag till samordning
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till reviderad
finansieringsmodell för IT i Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsdirektören att påbörja arbetet med att införa ett nytt
systemstöd för hantering av vårdinformation inom landstinget samt återkomma
med förslag på utredningsbeslut för investeringen
§9
Återrapportering av 4 D - samverkansprojekt mellan Stockholms läns
landsting och Karolinska Institutet
LS1312-1531
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 22 januari 2014.
Protokollsutdrag Forskningsberedningen 29 januari 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna återrapportering av projekt 4D och lägga rapporten till
handlingarna.
§10
Information om forskningssamarbetet 4 D - Diabetes
Projektledare Eva Toft och docent Lisa Juntti Berggren informerade om
projektdelen diabetes.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§11
Aktuell rapport om arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
inklusive Nya Karolinska Solnasjukhuset
Chefen för programkontoret Henrik Gauntiz informerade om innehåll i
genomförandeplanen, lägesrapport samt arbetet med avsiktsförklaringar för varje
akutsjukhus. Ett seminarium för arbetsutskottet planeras.
Biträdande sjukhusdirektör Mikael Forss informerade om avtalet med Coor om
facility management (FM)-tjänster på Nya Karolinska Solnasjukhuset.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
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§ 12
Information om Framtidens ögonsjukvård och lokalisation av
S:t Eriks ögonsjukhus
LS 1309-1135
Anders Boman, VD S:t Eriks ögonsjukhus, informerade om den lokaliseringsutredning som genomförts. Ett beslutsärende planeras till nästkommande
sammanträde i Arbetsutskottet.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§13
Information om Citybanan och konsten
Arkitekt Stefan Hagdahl och projektledare Ulf Krossling informerade om fyra
konstverk vid station Odenplan.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§ 14
Upphandlingar av medicinteknisk utrustning och informationskommunikationsteknologi (IKT) till Nya Karolinska Solna (NKS)
Statusrapport per 26 januari från chefsjurist Anne Rundquist
Landstingsstyrelsens arbetsutskott lade rapporten till handlingarna.
§15
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott äger rum
den 4 mars 2014.
§16
Nominering till fyllnadsval till styrelsen för Stockholms läns
sjukvårdsområde
LS 1312-1599, LS 1402-0167
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 3 februari 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsfullmäktige
följande nominering för perioden 18 februari - 31 december 2014:
Lennart Jonasson
Billie Pettersson

ledamot styrelsen för Stockholms sjukvårdsområde
ledamot styrelsen för Stockholms sjukvårdsområde
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
FÖRSLAG TILL BESLUT
2013-12-10
Ärende nr 8

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och
Arlanda
Förslag till beslut
Traftlaiämnden föreslås besluta
att godkänna förstudien
att avsluta vidare studier kring förlängning av Roslagsbanan till Arlanda
att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie avseende
brissalternativ UAi men med kapacitetsstarkt BRT som utgångspunkt
Vår motivering
Att skapa goda kollektivtrafikförbindelser mellan Nordostsektorn och Arlanda är
viktigt, det är ett betydelsefullt arbetspendlingssråk och därmed avgörande att minska
personbiltrafiken däremellan. Men som förstudien ännu en gång tydligt visar finns
stora orörda naturområden i Vallentuna som riskerar att drabbas mer eller mindre hårt
av en utbyggnad av Roslagsbanan, eller en ny större bussgata i området.
En spårdragning skulle inte bara innebära att det historiska landskapet fördärvas» Det
skulle även innebära ökad risk för framtida exploatering i området, Detta är inte
önskvärt och därmed bör fortsatta spårstudier eller nya vägdragningar avslutas.
Istället bör vi se över möjligheterna att utnyttja befintlig infrastruktur bättre och på ett
modernare sätt. Som förstudien också visar förväntas en busslinje påbefinflig
infrastruktur ge högt resande i riktning mot Arlanda med ca 1550 påstigande resenärer
under morgonens maxtimme. Restidsvinster uppstår för boende i både Arninge och
Vallentuna.
En moderniserad Roslagsbana kommer med en utbyggnad av tunnelbanan från
Arenastaden till Täby, att ge boende i nordostsektorn en snabb förbindelse till Arlanda.
Arenastaden har tillgång till Arlandapendeln och kan förväntas få ett stopp för Arlanda
Express. Därmed tillgodoses de långsiktiga pendlingsbehoven på ett tallfredsställande
sätt

