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§1
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 12 februari 2013.
§2
Ärenden för kännedom
LS 1301-0037
Förteckning den 18 januari 2013 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse
(bilaga).
§3
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1301-0038
Förteckning den 18 januari 2013 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.
§4
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1301-0001
Rapport 1 den 7 januari 2013 lades till handlingarna.
§5
Strategiska fastighetsfrågor i Stockholms läns landsting
LS 1210-1298
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari (reviderad den 23 januari) 2013
jämte reglemente med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 januari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms läns landsting
i enlighet med vad som framgår av förslag till ändrat reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms läns landsting
att ändringen i reglementet för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms läns
landsting ska gälla från och med den 1 mars 2013
forts.
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forts. § 5
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att tillskapa en enhet för strategiska fastighetsfrågor inom landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att i övrigt godkänna fortsatt arbete avseende de fastighetsstrategiska frågorna i enlighet med vad som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§6
Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
år 2012, RUFS 2010
LS 1204-0568
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 2 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 18 september 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 29 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-förslaget (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 23 januari 2013 (bilaga).
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 godkänna Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen år 2012, RUFS 2010.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
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§7
Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing
LS 1212-1659
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 januari 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på
95 000 000 000 kronor
att uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning samt att
genomföra erforderliga förändringar, inklusive volymförändringar, av låneavtal, låneprogram och kreditfaciliteter inklusive ombesörja teckning av nya avtal inom denna ram.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§8
Takhängd utrustning (THU) samt upphandling av mediabryggor och försörjningspendlar till Nya Karolinska Solna(NKS)
LS 1210-1437, 1210-1438
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med NKS-beredningens
beslut den 12 december och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november
2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att inleda upphandling av mediabryggor och försörjningspendlar
att upphandling av mediabryggor och försörjningspendlar ska ske genom öppen upphandling
att godkänna förfrågningsunderlag av mediabryggor och försörjningspendlar till Nya
Karolinska Solna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§9
Avtal om va-försörjning till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
(NKS)
LS 1210-1282
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med NKS-beredningens
beslut den 12 december och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 november
2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna avtalet med Solna Vatten AB avseende Nya Karolinska Solnas anslutning till den kommunala va-anläggningen
att betalning för va-anläggningsavgifterna erläggs med ett sammanlagt be lopp om
54 761 000 kronor beräknat enligt gällande taxeföreskrifter under perioden 20132015
att uppdra åt NKS-direktören att teckna avtalet med Solna Vatten AB.
§ 10
Månadsrapport per november 2012 för Koncernfinansiering
LS 1212-1657
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 januari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2012 för
Koncernfinansiering.
§ 11
Månadsrapport per november 2012 för Stockholms läns landsting
LS 1212-1656
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 januari 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt S-förslaget (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 23 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt V-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
forts.
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forts. § 11
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna månadsrapporten per november samt prognos för helåret 2012 för
Stockholms läns landsting.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 12
Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport årlig granskning 2012
för landstingsstyrelsen
LS 1211-1521
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 januari 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med vad som anförs i S-ledamöternas skrivelse
samt i övrigt i tillämpliga delar enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 13
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 3/2012 – Byggnationen av
Nya Karolinska Solna
LS 1211-1570
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 januari 2013.
forts.
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forts. § 13
S-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad S-ledamöterna
anfört (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 (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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 14
Yttrande över departementspromemorian Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (Ds 2012:46)
LS 1211-1514
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 12 december 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 15
Yttrande över departementspromemorian Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring (Ds 2012:50)
LS 1211-1507
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 17 december 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Landsbygdsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens
förslag.
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§ 16
Motion 2012:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om utvecklad och förbättrad tillgänglighet och färdtjänst
LS 1202-0284
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med trafiknämndens
beslut den 25 september och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 oktober
2012.
MP-ledamöterna anmälde sitt förslag i trafiknämnden som förslag även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och V-ledamöterna om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamöternas förslag i trafiknämnden.
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.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.

§ 17
Motion 2012:11 av Pia Ortiz Venegas och Gunilla Roxby Cromvall (V) om
angelägna regelförändringar i färdtjänsten
LS 1203-0468
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med trafiknämndens
beslut den 25 september och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 oktober
2012.
MP-ledamöterna anmälde sitt förslag i trafiknämnden som förslag även i landstingsstyrelsen (bilaga).
S-ledamöterna anmälde sitt särskilda uttalande i färdtjänstberedningen som särskilt
uttalande även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag i trafiknämnden
dels av V-ledamoten om bifall till motionen.
forts.
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forts. § 17
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.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 18
Yttrande över departementspromemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49)
LS 1211-1492
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 januari 2013.
V-ledamotens skrivelse den 23 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet 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 i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 19
Motion 2012:6 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om upphandling av
försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting
LS 1202-0286
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 november 2012 med yttranden av
hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 november, programberedningen för äldre och
multisjuka den 1 november, styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde den 30
augusti 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att bifalla motionen (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 23 januari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingets förvaltningar i uppdrag att utveckla arbetet med jämförelser av kvalitet och kostnadseffektivitet mellan
externa leverantörer och liknande verksamhet i egen regi, såväl som mellan olika externa leverantörer, att jämförelser med befintliga verksamheter i egen regi alltid ska
ligga till grund för upphandlingar av externa leverantörer, där upphandlingarna ska
avbrytas om inte bättre kvalitet kan uppnås, att i övrigt anse motionen besvarad (bilaga).
V-ledamoten anmälde att hon instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas 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 anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.

§ 20
Motion 2011:42 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att rätten till glasögon
måste säkerställas för barn med behov
LS 1112-1620
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 december 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 13 november, programberedningen för äldre och multisjuka den 1 november 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 december 2012.
forts.
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forts. § 20
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP- och V-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.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
§ 21
Utvärdering av utbildningen vid Berga Naturbruksgymnasium gentemot
skolplan läsåret 2011/2012
LS 1107-0991
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 december 2012 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga kvalitetsredovisning för Berga naturbruksgymnasium läsåret 2011/2012 till
handlingarna.
§ 22
Motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet
och patientmakt i diabetesvården
LS 1202-0283
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med yttranden från hälsooch sjukvårdsnämnden den 6 december, programberedningen för äldre och multisjuka den 29 november, styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde den 22 november 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 januari 2013.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och V-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.
forts.
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forts. § 22
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.

§ 23
Motion 2012:18 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om stärkt skydd för
Stockholms gröna kilar och Nationalstadsparken – en hälsoåtgärd
LS 1206-0855
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med yttranden från tillväxt- och regionplaneringsutskottet den 27 november, miljö- och skärgårdsberedningen den 14 november 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
29 oktober 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP- och V-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.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 24
Regler för årligt miljöpris vid Stockholms läns landsting
LS 1202-0334
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2013 med yttranden från tillväxt- och regionplaneringsutskottet den 27 november, miljö- och skärgårdsberedningen den 14 november 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
29 oktober 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att instifta ett årligt miljöpris enligt regler föreslagna i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande .
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§ 25
Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt
uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag
LS 1301-0088
Ordförandens skrivelse den 15 januari 2013.
V-ledamotens skrivelse den 29 januari 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att medge landstingsrådens och landstingsdirektörens anmälan om innehav av nedan
angivna uppdrag
Helene Hellmark Knutsson - ledamot i OK Ekonomisk förenings styrelse
Filippa Reinfeldt

- ledamot i styrelsen i Svenska Dagbladets stiftelse

Stig Nyman

- styrelseordförande i Stångberga Omsorg AB

Toivo Heinsoo

- delägare i privat aktiebolag Health Upgraded AB som
sysslar med utbildningsverksamhet.

V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
§ 26
Anmälan av förteckning över motioner som inte anmälts
LS 1301-0035
LSF Kansliets anmälan den 7 januari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade föreslå landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen över motioner som inte anmälts till handlingarna.
§ 27
Anmälan av förteckning över uppdrag som inte genomförts
LS 1301-0036
LSF Kansliets anmälan den 14 januari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade föreslå landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen över uppdrag som inte genomförts till
handlingarna.
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§ 28
Anmälan av skrivelse
LS 1301-0164
Anmäldes skrivelse från Yvonne Blombäck och Helene Öberg (MP) om Transitio AB.
§ 29
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 5 mars 2013, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander

