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§ 204
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden samt Filippa Reinfeldt den 27 november
2012.
§ 205
Ärenden för kännedom
LS 1201-0108
Förteckning den 1 november (reviderad den 12 november) 2012 över ärenden som
anmälts för kännedom lades till handlingarna.
§ 206
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1201-0107
Förteckning den 1 november 2012 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.
§ 207
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1201-0001
Rapport 10 den 25 oktober 2012 lades till handlingarna.
§ 208
Motion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt
användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar
LS 1202-0281
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 oktober 2012 med yttranden från hälsooch sjukvårdsnämnden respektive trafiknämnden den 19 juni och stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 11 juli 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-ledamöterna om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 209
Motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning
av privatdriven vård- och trafikverksamhet
LS 1202-0282
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 oktober 2012 med yttranden från hälsooch sjukvårdsnämnden respektive trafiknämnden den 19 juni och stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 11 juli 2012.
V-ledamotens skrivelse den 13 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 8 november 2012 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 210
Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för
pensionsmedel
LS 1206-0884
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 oktober 2012 jämte finanspolicy med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy
för pensionsmedel att gälla från den 1 januari 2013.
§ 211
Delårsrapport per augusti 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1209-1196
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2012.
forts.
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forts.§ 211
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsrapporten per augusti 2012 för landstingsstyrelsens förvaltning.
§ 212
Delårsrapport per augusti 2012 för Skadekonto
LS 1209-1202
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsrapporten 2012 för Skadekonto.
§ 213
Delårsrapport per augusti 2012 för Koncernfinansiering
LS 1209-1226
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna delårsrapport per augusti samt prognos för helåret 2012 för Koncernfinansiering.
§ 214
Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting
LS 1206-0827, 1205-0740, 1205-0729, 1205-0727, 1205-0679, 1204-0573
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 13 november 2012 med förslag at landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra de förändringar som krävs för att skapa en långsiktig, hållbar ekonom, att uppdra till landstingsdirektören att ta fram en strategi och plan för hur en långsiktigt
hållbar finansiering av landstingets verksamhet ska säkerställas, att uppdra åt landstingdirektören att vidta åtgärder för att korta väntetiderna för behandling, att uppdra
till landstingsdirektören att återkomma med ett åtgärdsprogram för att öka kollektivtrafikandelen, att övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 8 oktober 2012 (bilaga).
forts.
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsrapporten för januari-augusti 2012
att godkänna återrapportering av uppdrag i budget 2012
att godkänna återrapportering av uppdrag givna under 2012
att uppdra åt koncernfinansiering att utbetala 1 784 160 kronor till TioHundranämnden med anledning av korrigering av resultat avseende 2011
att skadekontots negativa resultat 13 997 000 kronor för 2011 regleras mot centralt
kapital.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 215
Budget 2013 inklusive planering samt investeringsplan 2013-2017 för
Skadekonto
LS 1208-0999
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2013 års budget samt investeringsplan 2013-2017 för Skadekonto.
§ 216
Budget 2013 inklusive planering 2014-2015 samt investeringsplan
2013-2017 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1209-1197, 1206-0885
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 15 oktober 2012.
forts.
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forts. § 216
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2013 års budget samt investeringsplan 2013-2017 för landstingsstyrelsens förvaltning
att överföra 13 629 000 kronor i landstingsbidrag till landstingsstyrelsen från hälsooch sjukvårdsnämnden gällande FoUU-medel och organisatorisk förändring hänförlig till SLL Utveckling och styrning
att överföra 7 847 000 kronor i landstingsbidrag till landstingsstyrelsens förvaltning
från Koncernfinansiering till följd av statens slutliga uppräkning av FoUU-medlen för
2012
att bevilja Skärgårdsstiftelsen ett bidrag för år 2013 på 43 965 000 kronor
att bevilja övriga stiftelser, föreningar och organisationer bidrag för år 2013 i enlighet
med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande.
MP- och V-ledamöterna anmälde att de inte deltog i beslutet med hänvisning till sina
respektive budgetförslag i landstingsfullmäktige i juni 2012.

§ 217
Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2013
LS 1205-0671
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att lägga anmälan av nämnders och styrelsers budgetar för år 2013 till handlingarna
dels för egen del besluta
att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år
2013, enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande
att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2013 till 2 706 900 000
kronor med anledning av teknisk justering enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande
att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2013 till
47 699 800 000 kronor med anledning av teknisk justering enligt stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande
att fastställa resultatkrav enligt tabellbilaga Anmälan av budget 2013 den 18 oktober
2012
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 11/2012

7

2012-11-13
forts. § 217
att fastställa investeringsvolymer enligt tabellbilaga Anmälan av budget 2013 den
18 oktober 2012.
S-, MP- och V-ledamöterna anmälde att de inte deltog i beslutet med hänvisning till
sina respektive budgetförslag i landstingsfullmäktige i juni 2012.

§ 218
Tecknande av aktier i X2 Kollektivtrafik AB
LS 1201-0190
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med trafiknämndens yttrande den 30 augusti och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 oktober 2012.
MP-, S- och V-ledamöternas skrivelse den 13 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera ärendet, att
uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med svar på de frågeställningar som
MP-, S- och V-ledamöterna anfört (bilaga).
I ärendet yttrade sig förste vice ordföranden och Yvonne Blomväck.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-, S- och V-ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag
därpå och fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
MP-, S- och V-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens
förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att AB Storstockholms Lokaltrafik tecknar och förvärvar aktier i X2
Kollektivtrafik AB
att AB Storstockholms Lokaltrafik ingår anslutningsavtal, aktieägaravtal, handelsbolagsavtal samt andra dokument som är nödvändiga med anledning av tecknandet av
aktierna i X2 Kollektivtrafik AB.
MP-, S- och V-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
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§ 219
Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 1208-1010
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med trafiknämndens beslut den 16 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som
framgår av förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder att
gälla från och med 1 januari 2013
att godkänna att bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik ändras i enlighet
med vad som framgår av förslag till ändringar av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik i
enlighet med vad som framgår av förslag till ändringar av specifikt ägardirektiv för
AB Storstockholms Lokaltrafik
att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB Storstockholms
Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut, så att de träder i kraft den 1 januari 2013
att uppdra åt trafiknämnden och AB Storstockholms Lokaltrafik att träffa erforderliga
avtal samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att ombesörja och slutföra
överföring av verksamhet från AB Storstockholms Lokaltrafik till trafiknämnden i
enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
§ 220
Riktlinjer för landstingets internationella arbete
LS 1103-0413
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 jämte riktlinjer med
arbetsutskottets beslut den 16 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
2 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa riktlinjer för 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 åt nämnder och bolag att utveckla det internationella arbetet i enlighet
med riktlinjerna
forts.
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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.
§ 221
Motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting
LS 1112-1624
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 25 september 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 27 september 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 8 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad enligt S-förslaget
(bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 13 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 222
Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och Omsorg
LS 1210-1325
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 16 oktober 2012.
forts.
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forts. § 222
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att förlänga löptiden för lånet till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och Omsorg om 27 500 000 kronor till den 31 december 2015, villkorat av
att landstingsfullmäktige fattar beslut om att förlänga TioHundraprojektet till den
31 december 2015
att lånet är fortsatt amorteringsfritt och återbetalas i sin helhet den 31 december
2015, om inte parterna överenskommer om annat.
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§ 223
Upphandling av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna
Universitetssjukhuset (NKS)
LS 1210-1281
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med NKS-beredningens
beslut den 17 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 oktober 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 13 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt MP-förslaget (bilaga).
I ärendet yttrade sig förste vice ordföranden, Raymond Wigg och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att genomföra upphandling av fjärrvärme och fjärrkyla i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att godkänna förfrågningsunderlaget.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 11/2012

12

2012-11-13
§ 224
Ansökningsinbjudan – upphandling av IKT-infrastruktur till Nya
Karolinska Solna (NKS)
LS 1206-0906
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med NKS-beredningens
beslut den 17 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 oktober 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 13 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att återremittera ärendet för behandling i enlighet med vad S-ledamöterna
anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag om återremiss
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag
därpå och fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
S-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens
förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att upphandlingen av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna ska ske i enlighet
med vad som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att upphandlingen av IKT-infrastruktur ska ske genom konkurrenspräglad dialog
i enlighet med vad som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att godkänna ansökningsinbjudan inklusive bilagor.
S-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 225
Yttrande över betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50)
LS 1208-1109
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 2 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 18 september 2012.
V-ledamotens skrivelse den 13 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet i enlighet med vad V-ledamoten
anfört (bilaga).
S-ledamöterna anmälde sitt förslag i tillväxt- och planeringsutskottet som förslag
även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-ledamöterna om bifall till sitt förslag i tillväxt- och planeringsutskottet
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för sitt förslag i tillväxt- och planeringsutskottet
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 226
Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms
län
LS 1209-1252
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 jämte regelverk med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 25 september 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012.
V-ledamotens skrivelse den 13 november 2012 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna med hänvisning till MP- och V-ledamöternas gemensamma
förslag i hälso- och sjukvårdsnämnden (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 226
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta regelverket för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län
att regelverket ska börja gälla från och med den 1 januari 2013.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
MP- och V-ledamöternas gemensamma förslag i hälso- och sjukvårdsnämnden.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 227
Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge,
Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn
LS 1210-1368
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 12 september 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningarna för 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka,
Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn
att bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år 2011.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 228
Inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund
LS 1208-1119
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 28 augusti 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att inrätta ett gemensamt samordningsförbund för Botkyrka, Huddinge och Salems
kommuner
att godkänna begäran om förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund
att godkänna föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem
att utse en ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet
Botkyrka Huddinge och Salem
att utse en revisor till Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
att Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem startar sin verksamhet den
1 januari 2013.
§ 229
Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till
Uppsala och Arlanda
LS 1209-1265
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med trafiknämndens
yttrande den 25 september 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
10 oktober 2012.
MP-ledamöterna anmälde sitt förslag i trafiknämnden som förslag även i landstingsstyrelsen (bilaga).
V-ledamoten anmälde sitt särskilda uttalande i trafiknämnden som särskilt uttalande
även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till sitt förslag i trafiknämnden.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 229
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa förslaget till biljettsortiment och biljettpriser för resor mellan Stockholm
och Uppsala att gälla från och med den 9 december 2012
att fastställa förslaget till tillägg för på- och avstigning vid Arlanda C att gälla från och
med den 9 december 2012
att godkänna föreslagen samordning av SL:s och UL:s biljettregler för länsöverskridande resor att gälla från och med den 9 december 2012.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag i trafiknämnden.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i trafiknämnden.

§ 230
Motion 2011:1 av Conny Fogelström (S) om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Stockholm Nordost
LS 1101-0084
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med trafiknämndens yttrande den 16 oktober 2012 0ch stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 8 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt trafiknämnden att i arbetet med
idéstudien för Nordostsektorn ge särskild prioritet till arbetet med utbyggd tunnelbana, att i övrigt anse motionen besvarad enligt S-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 231
Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård,
straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)
LS 1205-0733
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012.
V-ledamotens skrivelse den 13 november 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som svar till Socialdepartementet med de tillägg/ändringar i enlighet med vad V-ledamoten anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 232
Motion 2012:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa karantänsregler
för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Stockholms läns landsting till konkurrerande privat verksamhet
LS 1202-0285
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 oktober 2012 med produktionsutskottets beslut den 2 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 september 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av V-ledamoten om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 233
Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska situation
LS 1206-0879
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 oktober 2012.
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
§ 234
Svar på skrivelse från Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om sommarbemanning i sjukvården
LS 1208-1111
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 oktober 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-ledamöterna om bifall till skrivelsen (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 235
Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avvecklingen av
Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier
LS 0906-0527
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 oktober 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 1 december 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 13 november 2012 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Raymond Wigg.
forts.
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forts. § 235
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 236
Sammanträdesplan för landstingsstyrelsen år 2013
LS 1210-1378
Ordförandens skrivelse den 19 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med landstingsstyrelsen 2013
29 januari
5 mars
9 april
23 april
21 maj (budget)
18 juni
3 september
8 oktober
19 november
10 december

§ 237
Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser under
landstingsstyrelsen 2013
LS 1210-1362
Ordförandens skrivelse den 17 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att fastställa antal ledamöter och förrätta val i de utskott, beredningar, styrelser som
upptagits i bifogade förteckning
att uppdra åt landstingsdirektören att förordna sekreterare i utskotten och beredningarna i dialog med utskottsordförandena.
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§ 238
Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen år 2013
LS 1210-1377
Ordförandens skrivelse den 19 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att utse Anna-Britt Weiss som sekreterare och Elisabet Angard Levander som ersättare för denne i landstingsstyrelsen intill utgången av 2013.
§ 239
Anmälan av skrivelse
LS 1211-1505
Skrivelse av Birgitta Sevefjord (V) om kostnaden för upphandlingen av Nya Karolinska
Solna (NKS).
§ 240
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 27 november 2012, kl 09.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander
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Bilaga § 237
Val av ledamöter och ersättare i utskott, beredningar och styrelser för
tiden t.o.m. den 31 december 2013
Arbetsutskott för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Torbjörn Rosdahl
M
Christer G Wennerholm
M
Filippa Reinfeldt
FP Birgitta Rydberg
KD Stig Nyman
S
Helene Hellmark Knutsson
S
Dag Larsson
S
Erika Ullberg
MP Bordlagt

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

M
KD
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Torbjörn Rosdahl
Stig Nyman
Helene Hellmark Knutsson

Krisledningsutskott för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Torbjörn Rosdahl
M
Christer G Wennerholm
M
Filippa Reinfeldt
FP Birgitta Rydberg
KD Stig Nyman
S
Helene Hellmark Knutsson
S
Dag Larsson
S
Erika Ullberg
MP Bordlagt

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

M
KD
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Torbjörn Rosdahl
Stig Nyman
Helene Hellmark Knutsson

Produktionsutskott för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Annika Sandström
M
Paul Lindquist
M
Natasha Ringblom
FP Anna Starbrink
KD Malin Appelgren
S
Lars Dahlberg
S
Johan Sjölander
S
Inger Ros
MP Bordlagt

Ersättare
M
Rickard Wessman
M
Harry Bouveng
FP Lennart Adell Kind
FP Hans Åberg
C
Hans Lindqvist
S
Nanna Wikholm
S
Nils Vikmång
MP Bordlagt
V
Bordlagt

FP
M
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Anna Starbrink
Annika Sandström
Lars Dahlberg

forts.
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forts. Bilaga § 237
Tillväxt- och regionplaneringsutskott för tiden 1 januari 2013 – 31 december
2013
Ledamöter
M
Charlotte Broberg
M
Lars-Erik Salminen
M
Lennart Kalderén
FP Lennart Adell Kind
C
Gustav Andersson
S
Nanna Wikholm
S
Anders Lönnberg
S
Erika Ullberg
MP Bordlagt

Ersättare
M
Natasha Ringblom
M
Rickard Wessman
M
Paul Lindquist
FP Hans Åberg
KD Malin Appelgren
S
Dag Larsson
S
Johan Sjölander
S
Nils Vikmång
V
Bordlagt

M
C
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Charlotte Broberg
Gustav Andersson
Nanna Wikholm

Arvodesutskott för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
M
S

Lennart Kalderén, ordförande
Johan Sjölander, ledamot

Arvodesberedning för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Fredrik Saweståhl, ordförande
FP Carl-Anders Ifvarsson
KD Michael Stjernström
C
Gustaf Stjernberg
S
Majvi Andersson
MP Bordlagt
V
Bordlagt
Rese- och representationsutskott för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
M
M
S

Torbjörn Rosdahl
ordförande
Christer G Wennerholm
ledamot
Helene Hellmark Knutsson ledamot

Fastighets- och investeringsberedning för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Charlotte Broberg
M
Erik Langby
FP Samuel Danoffsky
KD Sara Rydefjärd
C
Gustav Andersson
S
Rolf Lindell
S
Helene Hellmark Knutsson
S
Anders Lönnberg
MP Bordlagt
forts.
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forts. Bilaga § 237
M
FP
S

Charlotte Broberg
Samuel Danoffsky
Rolf Lindell

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Forskningsberedning för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Shashika Padmaperuma
M
Lena Kanström
FP Ulf Öfverberg
KD Stig Nyman
C
Hans Lindqvist
S
Anders Lönnberg
S
Dag Larsson
MP Bordlagt
V
Bordlagt
KD
M
S

Stig Nyman KD
Shashika Padmaperuma
Anders Lönnberg

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Miljö- och skärgårdsberedning för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Mikael Freimuth
M
Elisabeth Dingertz
FP Lars Wedén
KD Carl Johan Schiller
C
Gustav Andersson
S
Håkan Jonsson
S
Mattias Sääksjärvi
S
Krister Nilsson
MP Bordlagt
C
Gustav Andersson
M
Mikael Freimuth
MP Bordlagt

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Samverkansråd med handikapporganisationerna för tiden
1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
KD Stig Nyman
M
Marie Ljungberg Schött
FP Hans Åberg
C
Hans Lindqvist
S
Erika Ullberg
MP Bordlagt
V
Bordlagt

ordförande

forts.
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forts. Bilaga § 237
Beredningen för bidrag till handikapporganisationerna för tiden
1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
KD Stig Nyman
M
Marie Ljungberg Schött
FP Hans Åberg
C
Hans Lindqvist
S
Makdesi-Elias Gadha
MP Bordlagt
V
Bordlagt

ordförande

Pensionärsrådet för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Anne-Marie Larsson ordförande
FP Margot Hedlin
KD Ingrid Ahlman
C
Gustaf Stjernberg
S
Egil Johansson
MP Bordlagt
V
Bordlagt

Ersättare
M
Ewa Schenström
FP Kerstin Ljunggren
KD Sonia Lunnergård
C
Hans Lindqvist
S
Sonja Mogert
MP Bordlagt
V
Bordlagt

Styrgrupp företagsklimat för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
C
Gustav Andersson ordförande
M
Henrik Appelqvist
M
Mikael Igelström
FP Martin Ängeby
KD Ticic Bojan
S
Lars Dahlberg
S
Dag Larsson
MP Bordlagt
V
Bordlagt
Jury för årligt bemötandepris för tiden 1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
M
Anne-Marie Larsson
FP Hans Åberg
KD Stig Nyman
C
Catrin Mattsson
S
Juan Carlos Cebrian
MP Bordlagt
V
Bordlagt
forts.
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forts. Bilaga § 237
Jury för pris mot främlingsfientlighet och rasism för tiden
1 januari 2013 – 31 december 2013
Ledamöter
C
Stina Bengtsson
ordförande
M
Natasha Ringblom
FP Bartal Yoav
KD Carl Johan Schiller
S
Christina Enochsson-Mårtensson
MP Bordlagt
V
Bordlagt
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