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§ 30
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 19 mars 2013.
§ 31
Ärenden för kännedom
LS 1301-0037
Förteckning den 21 februari 2013 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.
§ 32
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1301-0038
Förteckning den 21 februari 2013 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.
§ 33
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1301-0001
Rapport 2 den 5 februari 2013 lades till handlingarna.
§ 34
Avsiktsförklaring om regional digital agenda
LS 1301-0117
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 februari 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 januari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att Stockholms läns landsting ska signera en avsiktsförklaring om att landstinget avser ta fram en regional digital agenda i samverkan med andra samhällsaktörer
att uppdra åt landstingsdirektören att stödja framtagandet av en regional digital
agenda i samverkan med andra samhällsaktörer.
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§ 35
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den
4 december 2012 § 195 om tecknandet av aktier i X2 Kollektivtrafik AB
LS 1301-0056
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 februari 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 januari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 36
Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting
LS 1112-1733
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 jämte policy och riktlinjer med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 februari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta förslag till omarbetad informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns
landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa förslag till omarbetade riktlinjer för
informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting och vid behov fastställa ändringar och tillägg till dessa
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta tillämpningsanvisningar för beslut om
styrdokument inom informationssäkerhetsområdet hos Stockholms läns landstings
nämnder, styrelser och bolag
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för informationssäkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för informationssäkerhet
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att anta förslag till omarbetade riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms
läns landsting
att uppdra åt landstingsdirektören eller den han utser att besluta om ändringar eller
tillägg till riktlinjer för informationssäkerhet
att uppdra åt landstingsdirektören eller den han utser att utarbeta tillämpningsanvisningar för beslut om styrdokument inom informationssäkerhetsområdet i Stockholms
läns landstings nämnder, styrelser och bolag.
§ 37
Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus
LS 1208-1023
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med beslut av arbetsutskottet den 19 februari, fastighets- och investeringsberedningen den 12 februari 2013,
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 12 februari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 februari 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att föreslår landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt S-förslaget (bilaga).
V-ledamoten anmälde att han instämde i sista att-satsen i S-ledamöternas förslag.
forts.
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forts. § 37
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag om bifall till sista att-satsen i S-förslaget.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avrapportering av uppdraget om ny- och ombyggnation av Södertälje
sjukhus
att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total investeringsutgift på 1 200 000 000 kronor samt tillkommande inventarie- och utrustningsinvesteringar till en total utgift på 300 000 000 kronor i enlighet med de förutsättningar som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inventarier och medicinteknisk utrustning om högst 300 000 000 kronor i investeringsplanen för budget 2014 och planåren 2015-2018
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta nettokostnadsökningarna i
kommande års avtals- och budgetarbete.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten till förmån för sista att-satsen i S-förslaget.

§ 38
Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken
LS 1212-1703
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med trafiknämndens
yttrande den 13 november 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
8 februari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av
15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om 52 500 000 kronor
att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet.
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§ 39
Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS)
LS 1302-0194, 1202-0263
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med arbetsutskottets
beslut den 19 februari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 februari
2013.
S-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Tilläggsavtal nr 15 till Projektavtalet ”ÄF 23 - del 2, Strålskydd”
att godkänna Tilläggsavtal nr 16 till Projektavtalet
att fastställa 2013 års investeringsbudget för landstingsstyrelsen till 3 603 600 000
kronor
att finansieringen av landstingsstyrelsens utökade investeringsbudget med 152 100
000 kronor för 2013 sker via 2930 Koncernfinansiering
att uppdra till landstingstyrelsen att i samband med budget 2014 inarbeta tillkommande utgifter för åren 2014-2016
dels för egen del besluta
att godkänna Tilläggsavtal nr 7 till Projektavtalet ”ÄF 08 – Tillagningskök”
att godkänna Tilläggsavtal nr 8 till Projektavtalet ”ÄF 13b – Monteringsstål i bjälklag
för medicinteknisk utrustning”
att godkänna Tilläggsavtal nr 11 till Projektavtalet ”ÄF 24 – Kulverthöjder och kulvertanslutning”
att godkänna Tilläggsavtal nr 12 till Projektavtalet ”ÄF 13a - Fixturer för medicinteknisk utrustning”
att godkänna Tilläggsavtal nr 13 till Projektavtalet ”ÄF 23 – del 1 Stomändring (strålskydd)”
att uppdra åt Stockholms läns landstings ombud att underteckna tilläggsavtalen i
enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna
att godkänna omprioritering av investeringsmedel från investeringar för maskiner,
inventarier och IT till byggnadsinvesteringar i investeringsbudget 2013 för NKS Bygg.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna.
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§ 40
Tilldelningsbeslut av fjärrvärme och fjärrkyla till Nya Karolinska Solna
(NKS)
LS 1210-1281
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med arbetsutskottets
beslut den 19 februari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 februari
2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anta Norrenergi AB, 556429-9500, som leverantör av mediaförsörjning av värme
och kyla till Nya Karolinska Solna
att uppdra åt landstingsdirektören att tunderteckna avtal med Norrenergi AB.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 41
Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om kostnaden för upphandlingen av Nya Karolinska Solna (NKS)
LS 1211-1505
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2013.
V-ledamotens skrivelse den 28 februari 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga redovisningen till handlingarna.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 42
Yttrande över promemorian Förslag till ändring i inkomstutjämningen
för kommuner och landsting
LS 1212-1757
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den8 februari 2013.
V-ledamotens skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med V-ledamotens förslag (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 (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 Finansdepartementet 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.
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§ 43
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 8/2012 Investeringsprocessen i landstinget
LS 1212-1666
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 januari 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att godkänna landstingsrevisorernas rapport 8/2012, därutöver anföra att
uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa att miljöbedömningar görs i enlighet
med gällande policy och att resultaten verkligen används i prioriteringsarbetet av investeringar, samt återrapportera om resultatet av detta arbete, att uppdra åt landstingsdirektören att säkerställa att Livscykelanalyser (LCA) ligger till grund för landstingets prioriteringar av sina investeringar (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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
§ 44
Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom
länet till Uppsala
LS 1212-1704
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med trafiknämndens
yttrande den 11 december 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2013.
V-ledamoten anmälde sitt särskilda uttalande i trafiknämnden som särskilt uttalande
även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att färdtjänstberättigade vid resa i pendeltågssystemet betalar tilläggskostnader på
Arlanda, Knivsta, Bålsta och Uppsala på samma sätt som övriga resenärer i SLtrafiken.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
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§ 45
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 7/2012 Trafikplaneringen i landstinget
LS 1212-1665
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 31 januari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med åtgärdsförslag i syfte
att nå ökad kollektivtrafikandel i Stockholmsregionen, att uppdra till landstingsdirektören att återkomma med processplan för framtagande av underlag för landstingets
delar av kommande länsplan och nationell åtgärdsplan, att uppdra till landstingsdirektören att genomföra en utvärdering av den nya organisationen för trafik- och regionplanering, att i övrigt godkänna rapporten (bilaga).
S- och V-ledamöterna anmälde att de instämde i MP-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-, S- och V-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.
MP-, S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till
förmån för sitt förslag.
Helene Hellmark Knutsson (S) lät anteckna följande särskilda uttalande:
”Den moderatledda majoriteten har gjort flera ogenomtänkta organisatoriska förändringar på trafiksidan som lett till brist på helhetssyn och samordning. Beredningen av
dagens ärende utgör ett tydligt exempel på detta. Frågan har inte beretts i trafiknämnden utan enkom i tillväxt- och regionplaneutskottet. Istället uppges att samråd
har skett med AB SL. Samråd har inte skett med trafikförvaltningen och inte med
WÅAB. Det är oförståeligt och ett tydligt tecken på den bristande samordning i trafikfrågorna som revisorerna påpekat i sin rapport.”
§ 46
Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service - Fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksbranschen (SOU 2012:75)
LS 1211-1555
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 februari 2013.
forts.
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forts. § 46
V-ledamotens skrivelse den 28 februari 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
§ 47
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 5/2012 Tillämpning
av informationssäkerheten inom vården
LS 1212-1664
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 januari 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 48
Övergripande riktlinjer för incitamentsmodeller
LS 0906-0562
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med produktionsutskottets beslut den 22 januari 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 januari 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att bemyndiga styrelserna för landstingets verksamheter som producerar
hälso- och sjukvård och tandvård att självständigt fatta eventuella beslut om incitamentsmodeller, inom ramen för de riktlinjer som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att lägga till, i de riktlinjer som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att de ska baseras på en värdegrund där respekt för och omsorg om patienten
är det viktigaste, och där vårdkvalitet och patientsäkerhet är de avgörande faktorerna
för modellen (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 28 februari 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att bemyndiga styrelserna för landstingets verksamheter som producerar hälso- och sjukvård och tandvård att självständigt fatta eventuella beslut om incitamentsmodeller med utgångspunkt i den modell som S:t Eriks ögonsjukhus tagit fram,
forts.
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forts. § 48
vilken innebär att verksamhetsledningarna undantas från incitamentsprogrammen,
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med ett förslag till en incitamentsmodell som även stödjer måluppfyllelsen dels på respektive sjukhus, dels på
övergripande nivå för den samlade landstingsdrivna hälso- och sjukvården (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-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
att bemyndiga styrelserna för landstingets verksamheter som producerar hälso- och
sjukvård och tandvård att självständigt fatta eventuella beslut om incitamentsmodeller inom ramen för de riktlinjer som anges i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande,
samt
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med ett förslag till en incitamentsmodell som även stödjer måluppfyllelsen dels på respektive sjukhus, dels på
övergripande nivå för den samlade landstingsdrivna hälso- och sjukvården.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 49
Motion 2012:7 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om ökade insatser för medicinsk forskning, utveckling och life-science
LS 1203-0464
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med forskningsberedningens beslut den 17 januari2013, hälso- och sjukvårdsnämnden yttrande den
6 december 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 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.
forts.
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Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
§ 50
Fyllnadsval
LS 1302-0270
Ordförandens skrivelse den 20 februari 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Birgitta Sevefjord (V) från uppdraget som ersättare i krisledningsutskottet
att välja Håkan Jörnehed (V) som ersättare i krisledningsutskottet till och med den
31 december 2013.

§ 51
Anmälan av skrivelser
LS 1303-0338, 1303-0334
Anmäldes skrivelse från S-ledamöterna om begäran att få ta del av reviderad investeringsplan samt konsultrapport avseende NKS.
Anmäldes skrivelse från V-ledamoten om förlängda semesterperioder.

§ 52
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 9 april 2013, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander

