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§ 246
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 16 december 2013.
§ 247
Ärenden för kännedom
LS 1301-0037
Förteckning den 28 november 2013 över ärenden som anmälts för kännedom lades
till handlingarna.
§ 248
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1301-0038
Förteckning den 28 november 2013 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.
I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck
§249
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1301-0001
Rapport 9 den 26 november 2013 lades till handlingarna.
§ 250
Fastställande av internkontrollplaner för åren 2013 och 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1311-1386, 1311-1387
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa internkontrollplan för år 2013 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt
bilagt förslag
att fastställa internkontrollplan för år 2014 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt
bilagt förslag
att delegera till landstingsdirektören att genomföra mindre justeringar i internkontrollplan för år 2014 med anledning av eventuella organisationsförändringar.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 10/2013

2013-12-10

3

§ 251
Upphandling av system för meddelandeförmedling till Nya Karolinska
Solna (NKS)
LS 1310-1260
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 10 december 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att inleda upphandling av system för meddelandeförmedling till Nya Karolinska Solna, att upphandling av system för meddelandeförmedling ska ske genom
förfarandet öppen upphandling, att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma
till landstingsstyrelsen med förslag till förfrågningsunderlag, att i övrigt besluta i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013 (bilaga).
Håkan Jörnehed anmälde att han instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att inleda upphandling av system för meddelandeförmedling till Nya Karolinska Solna
att upphandling av system för meddelandeförmedling ska ske genom öppen upphandling
att delegera godkännande av förfrågningsunderlagen avseende system för meddelandeförmedling till landstingsdirektören.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 252
Upphandling av utrustning till cyklotron- och radiokemiverksamhet vid
Nya Karolinska Solna (NKS)
LS 1306-0837
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att inleda upphandling av utrustning till cyklotron- och radiokemiverksamhet vid Nya
Karolinska Solna
att upphandling av utrustning till cyklotron- och radiokemiverksamhet vid Nya Karolinska Solna ska ske genom konkurrenspräglad dialog
att godkänna ansökningsinbjudan avseende upphandling av cyklotron- och radiokemiutrustning till Nya Karolinska Solna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 253
Yttrande över promemorian En enklare detaljplaneprocess
LS 1310-1252
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 november 2013 med tillväxt- och
regionplaneringsutskottets beslut den 21 november 2013 och biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 5 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 254
Yttrande över Lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)
LS 1310-1273
Landstingsrådsberedningens skrivelse 27 november 2013 med kulturnämndens
yttrande den 21 november 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
22 november 2013.
V-ledamotens skrivelse den 5 december 2013 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar föreslår landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande till Kulturdepartementet 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 Kulturdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 255
Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings
uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten
LS 1310-1253
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 november 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 4 december 2013 (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 10 december 2013 (bilaga).

forts.
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forts. § 255
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna.
§ 256
Utvärdering av utbildningen vid Berga Naturbruksgymnasium läsåret
2012/2013
LS 1310-1239
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 november 2013 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2013.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Håkan Jörnehed och Stig Nyman.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga kvalitetsredovisningen för Berga naturbruksgymnasium avseende läsåret
2012/2013 till handlingarna.
§ 257
Yttrande över promemorian Hushållning med havsområden och remissen om Havsplanering och integrerad kustförvaltning
LS 1310-1356, 1310-1357
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 november 2013 med tillväxt- och
regionplaneutskottets beslut den 21 november 2013 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 november 2013.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Miljödepartementet över promemorian Hushållning med havsområden enligt landstingsdirektörens förslag till yttrande
att avstå från att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag till direktiv om
Havsplanering och integrerad kustförvaltning.
§ 258
Månadsrapport per oktober 2013 för Koncernfinansiering
LS 1311-1444
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 december 2013 med landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 22 november 2013.
forts.
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forts. § 258
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapport per oktober samt prognos för helåret 2013 för koncernfinansiering.
§ 259
Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting
LS 1311-1443
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 december 2013 med landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 26 november 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 10 december 2013 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt landstingsdirektören att mot bakgrund av landstingets oroande
kostnadsutveckling och ett prognosticerat resultat under budget genomföra en analys
av hur budgetprocessen och kostnadskontrollen kan utvecklas för att uppnå en långsiktigt hållbar kostnadsökningstakt och säkerställa att landstingets budget i fortsättningen inte underskrids, att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med Hälsooch sjukvårdsnämnden utarbeta förslag till justeringar av ersättningssystemet för
primärvården i enlighet med de riktlinjer som anges nedan i denna skrivelse, att därmed fastställa månadsrapporten per oktober samt prognosen för helåret 2013
(bilaga).
Håkan Jörnehed anmälde att han instämde i S-ledamöternas förslag.
Tjänstgörande MP-ersättaren skrivelse den 10 december 2013 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna månadsrapport för oktober att godkänna månadsrapport per oktober
samt prognos för helåret 2013 för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsdirektören att i samverkan med förvaltningschefen för trafikförvaltningen utarbeta en handlingsplan.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
Tjänstgörande MP-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin
skrivelse.
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§ 260
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 4 februari 2014, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander
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