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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 17 februari 2014.

§2
Ärenden för kännedom
LS 1401-0034
Förteckning den 23 januari 2014 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.

§3
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1401-0035
Förteckning den 23 januari 2014 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.

§4
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1401-0001
Rapport 1 den 20 januari 2014 lades till handlingarna.

§5
Motion 2013:7 av Conny Fogelström och Johnny Nadérus (S) om att
Stockholms läns landsting behöver ta fram ett idrottspolitiskt program
LS 1303-0420
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 december 2013 med kulturnämndens
yttrande den 21 november 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
2 december 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 4 februari 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§6
Inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge
LS 1310-1297
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 januari 2014 med arbetsutskottets
beslut den 10 december 2013, yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden den
19 november och Locum AB den 28 november 2013 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 29 november 2013.
MP-ledamöternas skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 4 februari 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fatta inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge till en investeringsutgift om totalt 1 620 000 000 kronor
att fatta genomförandebeslut för förberedande arbeten för ny- och ombyggnation av
operation vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge till en investeringsutgift om
totalt 143 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB, att genom teknisk justering, omprioritera
investeringsplanen för Landstingsfastigheter Stockholm till förmån för förberedande
arbeten för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge om 143 000 000 kronor i 2014 och 2015 års fastställda investeringsutrymme för Landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att i budget 2015 inarbeta den tillkommande
investeringsutgiften om totalt 1 620 000 000 kronor för investeringsbudgeten för
åren 2015-2019 för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, i investeringsplanen för Landstingsfastigheter Stockholm.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna
dels av V-ledamoten.

§7
Månadsrapport per november 2013 för Koncernfinansiering
LS 1312-1576
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 januari 2014 med stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 december 2013.
forts.
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forts. § 7
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsrapport per november samt prognos för helåret 2013 för
Koncernfinansiering.

§8
Månadsrapport per november 2013 för Stockholms läns landsting
LS 1312-1575
Landstingsrådsberedningens skrivelse 15 januari 2014 med stf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 20 december 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 30 januari 2014 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 i S-ledamöternas skrivelse, att
därmed fastställa månadsrapporten per november samt prognosen för helåret 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 godkänna månadsrapport per november samt prognos för helåret 2013 för
Stockholms läns landsting.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§9
Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt
bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB
LS 1311-1454
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 november 2013.
forts.
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forts. § 9
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 den 1 mars 2014
att godkänna att bolagsordningen för Waxholms Ångfartygs AB ändras i enlighet med
vad som framgår av förslag till ändringar av bolagsordning för Waxholms Ångfartygs
AB
att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet
med vad som framgår av förslag till ändringar av specifikt ägardirektiv för Waxholms
Ångfartygs AB
att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv
enligt detta beslut, så att de träder i kraft den 1 mars 2014
att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att träffa erforderliga avtal
samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att överföra verksamhet från
Waxholms Ångfartygs AB till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att uppdra åt trafiknämnden och Waxholms Ångfartygs AB att fortsätta utreda och
under år 2014 återkomma med slutligt förslag på överföring av Waxholms Ångfartygs
AB:s tillgångar och avtal till trafiknämnden i enlighet med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

§ 10
Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder avseende
patientnämnden
LS 1312-1551
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 januari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder avseende
patientnämnden.
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§ 11
Utbyggnad av tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsförhandling
LS 1401-0037
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med arbetsutskottets
beslut den 21 januari, trafiknämndens yttrande den 21 januari 2014 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 januari 2014.
S-ledamöternas skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Huvudavtal, Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av
tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års
Stockholmsförhandling
att godkänna Delprojektavtal, Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års
Stockholmsförhandling, Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort samt fatta
genomförandebeslut för detta investeringsobjekt
att godkänna Delprojektavtal, Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års
Stockholmsförhandling, Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden samt fatta
genomförandebeslut för detta investeringsobjekt
att godkänna Delprojektavtal, Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års
Stockholmsförhandling, Tunnelbana till Järfälla/Barkarby samt fatta genomförandebeslut för detta investeringsobjekt
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för genomförandet av utbyggnaden av
tunnelbanan samt övriga åtgärder som beslutas om inom ramen för 2013 års
Stockholmsförhandling
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
att godkänna att avsteg från Investeringsstrategin och Investeringsstrategins Ansvarsoch beslutsordning sker gällande objekten Tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort, Tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden samt Tunnelbana till
Järfälla/Barkarby
att godkänna att landstingets investeringsbudget för år 2014 utökas med
449 000 000 kronor med fördelning till landstingsstyrelsen
att fastställa landstingets investeringsbudget för år 2014 till 16 381 000 000 kronor
forts.
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forts. § 11
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i investeringsbudgeten för år 2015 och planåren
2016-2019 inarbeta investeringsutgifter i enlighet med huvudavtalet
att godkänna att finansiering av drift och investeringsutgifter avseende utbyggd tunnelbana i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling sker via Koncernfinansiering
under år 2014
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att från och med den 1 mars 2014 inrätta en ny förvaltning som ansvarar för genomförandet av avtalen enligt 2013 års Stockholmsförhandling
att fördela en investeringsbudget för år 2014 på 449 000 000 kronor till den nya förvaltningen.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna
dels av V-ledamoten.

§ 12
Principöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Solna
stad om detaljplanering och genomförande av Norra Hagastaden
LS 1312-1619
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med arbetsutskottets
beslut den 21 januari 2014 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 januari
2014.
S-ledamöternas skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 4 februari 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna principöverenskommelsen mellan Stockholms läns landsting och Solna
stad angående utbyggnad av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden
att uppdra till landstingsstyrelsen att inarbeta den kommande kostnaden om
250 000 000 kronor i budgeten för år 2016-2022 i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
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§ 13
Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2014
LS 1312-1538
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 januari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting
för år 2014
att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL
Internfinans och Stockholms läns landsting
att kostnaden för ersättningen till AB SLL Internfinans avseende år 2014 belastar Koncernfinansiering.
§ 14
Inköp av hårdvara i samband med projektet Gemensam PC-plattform för
akutsjukhusen
LS 1312-1567
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 januari 2114.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna inköp och tecknande av avtal avseende hårdvara för IT-plattform om
maximalt 80 000 000 kronor inom ramen för landstingsstyrelsens beslutade investeringsram.
§ 15
Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport årlig granskning 2013
LS 1311-1487
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 4 februari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt MP-förslaget (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.
forts.
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forts. § 15
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande över landstingsrevisorernas delrapport årlig granskning 2013 enligt
landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 16
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den
22 oktober 2013 § 159 om tilläggsavtal för Nya Karolinska Solna
LS 1311-1514
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 januari 2014.
V-ledamotens skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholms län enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 17
Motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och
med 21 års ålder
LS 1212-1653
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med yttranden från hälsooch sjukvårdsnämnden den 11 december och programberedningen för tandvård den
5 december 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 januari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 30 januari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att erbjuda alla ungdomar till och med 23 år
fri tandvård i Stockholms län, att därutöver anföra vad MP-ledamöterna föreslagit
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas 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.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
dels av V-ledamoten för V-förslaget.

§ 18
Yttrande över betänkandet Organisering av framtidens e-förvaltning
(SOU 2013:75)
LS 1311-1416
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 januari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 19
Motion 2013:3 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om heltid som norm och
rättighet i alla landstingsfinansierade verksamheter
LS 1302-0273
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 december 2013 med produktionsutskottets beslut den 26 november 2013, yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 oktober och trafiknämnden den 1 oktober 2013 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 11 november 2013.
S-ledamöternas skrivelse den 4 februari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta uppdra åt Landstingsdirektören att kontinuerligt
följa upp och verka för att heltid ska utgöra norm för anställda i Stockholms läns
landsting, att mot bakgrund av alarmerande rapporter om att bristande arbetsmiljö
inverkar menligt på många anställdas vilja att arbeta heltid uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en strategi, med särskilt fokus på så kallade bristyrken, för hur
Stockholms läns landsting ska kunna få fler att vilja arbeta heltid (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
MP-ledamöterna anmälde att de instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och MP-ledamöternas 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.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och MP-ledamöterna till förmån för S- och MP-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 20
Motion 2013:6 av Robert Johansson och Gisela Sladic (S) om att ge alla
barn i grund- och gymnasieskolan rätt till minst två scenkonstupplevelser
per termin
LS 1303-0419
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 december 2013 med kulturnämndens
yttrande den 21 november 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
5 december 2013.
forts.
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forts. § 20
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.
§ 21
Regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor
och biomedicinska analytiker
LS 1306-0896
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med produktionsutskottets beslut den 26 november, hälso-och sjukvårdsnämndens yttrande den
11 december 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 november 2014.
V-ledamotens skrivelse den 4 februari 2014 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av V-ledamoten om återremiss av ärendet.
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.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens
förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens
förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att fastställa regelverk för den särskilda lönesatsningen åren 2014 och 2015 på vissa
specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker i enlighet med landstingsdirektörens förslag, med tillägg att satsningen även ska omfatta barnmorskor på
förlossningskliniker och specialistsjuksköterskor inom onkologi
att utöka satsningen med 14 000 000 kronor per år för år 2014 och 2015
forts.
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forts. § 21
att finansiera utökningen år 2014 med landstingsstyrelsens medel för oförutsedda
utgifter 2014 och att uppdra till landstingsdirektören att inarbeta kostnaden för 2015 i
budget
att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för den särskilda lönesatsningen för år 2014 respektive 2015
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till hur satsningen kan
utvecklas med hänsyn till konkurrensneutralitet
att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtal med berörda verksamheter om
förutsättningarna för lönesatsningen
att uppdra åt landstingsdirektören att återrapportera utfallet av satsningen till landstingsstyrelsens produktionsutskott under hösten 2014 respektive 2015.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
§ 22
Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso-och sjukvård
LS 0906-0522
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 december 2013 med yttranden från
hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 november och programberedningen för äldreoch multisjuka den 5 november 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
5 december 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.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
§ 23
Yttrande över betänkandet Unga som varken arbetar eller studerar
(SOU 2013:74)
LS 1311-1392
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 januari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 januari 2014.
forts.
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forts. § 23
V-ledamotens skrivelse den 30 januari 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens
förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
§ 24
Motion 2013:9 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om Peak Cotton-strategi i
Stockholms läns landsting
LS 1305-0697
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 december 2013 med beslut från tillväxtoch regionplaneringsutskottets den 21 november och miljö- och skärgårdsberedningen den 19 november 2013 och landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 29 oktober
2013.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-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-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
§ 25
Fyllnadsval
LS 1312-1586, 1312-1599, 1312-1622
Ordförandens skrivelse den 21 januari (reviderad den 29 januari) 2014.
Ordföranden anmälde att i andra att-satsen skulle orden ”… tillika 2:e ersättare i
produktionsutskottet” bytas ut mot orden ”… tillika 2:e vice ordförande i produktionsutskottet”.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Tove Tillenius (S) från uppdraget som ersättare i Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län
forts.
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forts. § 24
att medge befrielse för Lars Dahlberg (S) från uppdraget som ledamot tillika 2:e vice
ordförande i produktionsutskottet
att medge befrielse för Raymond Wigg (MP) från uppdragen som ledamot i arbetsutskottet, krisledningsutskottet och produktionsutskottet
att till och med den 31 december 2014 välja
Susanne Lund (S) som ersättare i Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län
att intill det sammanträde då nytt val av landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige välja
Anders Lönnberg (S) som ledamot tillika 2:e vice ordförande i produktionsutskottet
Helene Öberg (MP) som ledamot i arbetsutskottet, krisledningsutskottet och
produktionsutskottet.
§ 26
Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts under år 2013
LS 1312-1606
LSF Kansliets skrivelse den 13 januari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.
§ 27
Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår att redovisa
LS 1401-0051
LSF Kansliets skrivelse den 13 januari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.
§ 28
Anmälan av skrivelse
LS 1402-0170
Anmäldes skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om användande av landstingets logotype i valrörelsen
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§ 29
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 4 mars 2014, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander
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