Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLL
2013-04-23
Kl 10.30 - 10.50

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott
Datum för justering:
Justeringen anslagen:

Plats

26 april 2013
26 april 2013

Landstingshuset, Mälarsalen

Närvarande
Ledamöter
Torbjörn Rosdahl (M)
Christer G Wennerholm (M)
Filippa Reinfeldt (M)
Birgitta Rydberg (FP)
Stig Nyman (KD)
Helena Hellmark Knutsson (S)
Dag Larsson (S)
Erika Ullberg (S)
Yvonne Blombäck (MP)

Närvarande
Politiska tjänstemän
Hans-Erik Malmros
Patrik Silverudd
David Winks
Malin Quick Oljelund
Annika Lindblad-Nieminen
Manne Schmitz

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

Tjänstemän
Toivo Heinsoo
Anne Rundquist
Gunnel Forsberg
Catarina Andersson Forsman
Christina Widerberg Söderholm
Henrik Gaunitz
Mikael Forss
Elisabeth Angard-Levander
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§ 27
Justerare och justeringsdag
Ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs
att justera dagens protokoll, senast den 26 april 2013.
§28
Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och
delegationsordning med anledning av lagändringar
LS 1302-0197
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 3 april 2013
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att tillstyrka att Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och
delegationsordning med anledning av lagändringar, LS 1302-0197,
överlämnas för fortsatt beredning och beslut.
§29
Ändring av styrdokument avseende sjukvård och omsorg i
Norrtälje
LS 1212-1660
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 8 april 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i
enlighet med landstingsdirektörens Förslag till reviderat reglemente för
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje.
§30
Framtidsplanen andra steget - konkretisering av det fortsatta
arbetet
LS 1304-0527
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 april 2013.
Framtidsplanen andra steget, 15 april 2013
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord (V).
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§ 30 forts
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att tillstyrka att Framtidsplanen andra steget - konkretisering av det
fortsatta arbetet, inklusive bilaga 1 - principer för uthyrning av strategiska
lokaler LS 1304-0527, överlämnas för fortsatt beredning och beslut.
S-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut och lämnade
följande särskilda uttalande:
"Socialdemokraterna kommer att återkomma i sitt eget förslag till budget
med sin syn på "Framtidsplanen andra steget - en konkretisering av det
fortsatta arbetet"."
MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut och lämnade
följande särskilda uttalande:
" Miljöpartiet de gröna konstaterar att arbetsutskottets roll som förberedande
beslutsorgan när det gäller övergripande styrning sätts åt sidan då vi först i
samband med budgetbeslutet, efter att förvaltningen lämnat sitt förslag, får
del av tydliga underlag när det gäller framtidsplanen för hälso- och sjukvård.
Därigenom minskar förutsättningar för oppositionen att vara delaktig i att
utveckla landstingets långsiktiga arbete på ett demokratiskt och transparent
sätt. Miljöpartiet har varit mycket tydliga i vår önskan att arbetsutskottet bör
få skriftliga underlag i tid för att kunna ha en bra förankringsprocess dels
inom partiet men även mellan partierna i landstingsfullmäktige. Vi motsätter
oss å det bestämdaste att arbetsutskottet i fortsättningen endast är ett
informationsorgan för den styrande majoriteten och förväntar oss en bättre
ordning inför kommande år och mandatperiod.
Vi väljer därför att inte delta i dagens beslut."
§31
Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll
och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna
LS 1304-0528
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 15 april 2013.
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord (V).
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att tillstyrka att Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag,
verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid karolinska
Solna LS 1304-0528, överlämnas för fortsatt beredning och beslut.
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S-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut och lämnade
följande särskilda uttalande:
"Socialdemokraterna kommer att återkomma i sitt eget förslag till budget
med sin syn på "Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag,
verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid
Karolinska Solna"."
MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut och lämnade
följande särskilda uttalande:
"Miljöpartiet de gröna konstaterar att arbetsutskottets roll som förberedande
beslutsorgan när det gäller övergripande styrning sätts åt sidan då vi först i
samband med budgetbeslutet, efter att förvaltningen lämnat sitt förslag, får
del av tydliga underlag när det gäller framtidsplanen för hälso- och sjukvård.
Därigenom minskar förutsättningar för oppositionen att vara delaktig i att
utveckla landstingets långsiktiga arbete på ett demokratiskt och transparent
sätt. Miljöpartiet har varit mycket tydliga i vår önskan att arbetsutskottet bör
få skriftliga underlag i tid för att kunna ha en bra förankringsprocess dels
inom partiet men även mellan partierna i landstingsfullmäktige. Vi motsätter
oss å det bestämdaste att arbetsutskottet i fortsättningen endast är ett
informationsorgan för den styrande majoriteten och förväntar oss en bättre
ordning inför kommande år och mandatperiod.
Vi väljer därför att inte delta i dagens beslut."
§32
Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende
strategiska fastighetsinvesteringar
LS 1208-1025
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 april 2013.
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord (V).
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att utan eget ställningstagande överlämna Fördelningsmodell för ökade
kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar LS 1208-1025,
för fortsatt beredning och beslut
S-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut och lämnade
följande särskilda uttalande:
"Socialdemokraterna anser att det liggande förslaget till riskfördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar är mycket otydligt. Förslaget innebär allt för många oklarheter
för att beslutsfattarna ska se konsekvenserna av beslutet. Hur hyres-
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sättningen är konstruerad får oerhört stor betydelse för såväl verksamhetens
kostnader som för landstingets totala ekonomi. Det är därför väldigt viktigt
att analysera alla olika delar så att incitamentseffekterna blir korrekta för
båda parter. Det är vår uppfattning att beslutsunderlaget inte är tillräckligt
tydligt för att förstå effekterna av förslagen. Fastighetsinvesteringar och de
ekonomiska effekterna av dessa är långsiktiga. Därför måste ett regelverk på
det här området kunna fungera under lång tid och effekterna vara
förutsägbara.
Socialdemokraterna kan därför inte ställa sig bakom det liggande förslaget.
Vi anser att det vore bättre att göra ett gediget utredningsarbete och
bestämma sig för principer som är långsiktiga."
MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut och lämnade
följande särskilda uttalande:
"Miljöpartiet de gröna konstaterar att arbetsutskottets roll som förberedande
beslutsorgan när det gäller övergripande styrning sätts åt sidan då vi först i
samband med budgetbeslutet, efter att förvaltningen lämnat sitt förslag, får
del av tydliga underlag när det gäller framtidsplanen för hälso- och sjukvård.
Därigenom minskar förutsättningar för oppositionen att vara delaktig i att
utveckla landstingets långsiktiga arbete på ett demokratiskt och transparent
sätt. Miljöpartiet har varit mycket tydliga i vår önskan att arbetsutskottet bör
få skriftliga underlag i tid för att kunna ha en bra förankringsprocess dels
inom partiet men även mellan partierna i landstingsfullmäktige. Vi motsätter
oss å det bestämdaste att arbetsutskottet i fortsättningen endast är ett
informationsorgan för den styrande majoriteten och förväntar oss en bättre
ordning inför kommande år och mandatperiod.
Vi väljer därför att inte delta i dagens beslut."
§33
Lägesrapport om upphandling av medicinteknisk utrustning och
informationskommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna,
NKS
Chefsjurist Anne Rundquist informerade om aktuella tidplaner för
upphandlingar till Nya Karolinska Solna.
Arbetsutskottet tackade för informationen.
§34
Information om Citybanan, nuvarande arbete samt konst
Ärendet utgick.
§35
Bevakningsrapport februari 2013 från Stockholmsregionens
Europakontor
Rapporten lades till handlingarna.
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§36
Extra sammanträde med arbetsutskottet
Ordförandens skrivelse 22 april 2013.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att hålla ett extra sammanträde tisdag den 14 maj, ld 09.00. Nästa ordinarie
sammanträde äger rum den 21 maj 2013.
Vid protokollet

Elisabeth Angard-Levander
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