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Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott
Datum för justering: 16 oktober 2012
Datum för anslag:^ 16 oktober 2012

Torbjörn Rosdahl
Plats

Hellmark Knusson
Mälarsalen, Landstingshuset

Närvarande
Ledamöter
Torbjörn Rosdahl (M)
Stig Nyman (KD)
Helene Hellmark Knutsson (S)
Christer G Wennerholm (M)
Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP)
Erika Ullberg (S)
Raymond Wigg (MP)

Ersättare
Lars Joakim Lundquist (M), tjänstgörande
Charlotte Broberg (M)
Annika Sandström (M)
Gustav Andersson (C)
Lars Dahlberg (S), tjänstgörande
Olle Burell (S)
Yvonne Blombäck (MP)
Birgitta Sevefjord (V)

Ej närvarande
Ledamöter
Dag Larsson (S)

Ersättare
Anna Starbrink (FP)

Närvarande
Politiska tjänstemän
Hans-Erik Malmros
Patrik Silverudd
Fredrik Bojerud
Anders Lönn

Tjänstemän
Catarina Andersson-Forsman
Gunnel Forsberg
Anne Rundquist
Elisabeth Angard-Levander
Mikael Forss
Henrik Gaunitz

§59
Justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning
Ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att
justera dagens protokoll, senast den 16 oktober 2012.
Dagordningen godkändes.
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§6o
Ansökningar om ALF-projektmedel 2013 f ö r kliniskt inriktat
medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete samt PPGpr oj ektmedel
LS 1112-1587,1110-1339
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 september 2012 inkl bilagor
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 27 september 2012, § 29
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att fastställa ledningsgruppens KI/SLL förslag om bevillning respektive avslag
avseende ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt
forsknings- och utvecklingsarbete
att fastställa ledningsgruppens KI/SLL förslag om bevillning respektive avslag
avseende ansökningar om PPG-projektmedel
att beslutet justeras omedelbart.
§61
Riktlinjer f ö r landstingets internationella arbete
LS 1103-0413
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 oktober 2012
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen besluta
att dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa riktlinjer enligt förslag till Stockholms läns landstings
internationella arbete för perioden 1 januari 2013 till senast 2017
att befintliga internationella riktlinjer, LS 0510-1724, upphör att gälla 31
december 2012
att uppdra till nämnder och bolag att utveckla det internationella arbetet i
enlighet med riktlinjerna
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att årligen ta fram en handlingsplan för det
internationella arbetet med tydliga prioriteringar för när, med vilka och i vilken
form internationella samarbeten ska etableras
art beslutet justeras omedelbart.
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§62
S a m m a n t r ä d e s d a g a r 2013 f ö r landstingsstyrelsens
arbetsutskott
LS 1210-1295
Ordförandens skrivelse 4 oktober 2012.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med landstingsstyrelsens
arbetsutskott 2013
29 januari
5 mars
23 april
21 maj
18 juni
3 september
8 oktober
19 november
10 december
Sammanträdestid är kl 10.30 - 12.00
§63
Lägesrapport angående Arbetsmiljöverket och Södertälje sjukhus
Ärendet utgick.
§64
Aktuell rapport om arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
inklusive Nya Karolinska Solnasjukhuset
Henrik Gaunitz, chef för programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,
informerade om de utredningsarbeten som pågår, arbetsprocessen kring
långsiktiga investeringar samt riskhantering i de olika faserna.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
§65
Verksamhetsinnehåll Nya Karolinska Solnasjukhuset
Mikael Forss, biträdande sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset,
informerade om akutmottagningens föreslagna kapacitet, färdiga utredningar
om vissa kliniker samt nya arbetssätt i vården.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
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§66
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde i arbetsutskottet äger rum den 13 november 2012.
Vid protokollet
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