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§ 30
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt andre vice ordföranden och Filippa Reinfeldt den 17 mars 2014.
§ 31
Ärenden för kännedom
LS 1401-0034
Förteckning den 20 februari 2014 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.
§ 32
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1401-0035
Förteckning den 19 februari 2014 med anmälan av beslut som fattats med stöd av
delegation lades till handlingarna.
§ 33
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1401-0001
Rapport 2 den 10 februari 2014 lades till handlingarna.
§ 34
Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet
LS 1308-1045
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med arbetsutskottets
beslut den 4 februari och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 januari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 27 februari 2014 (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 4 mars 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta ett funktionsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning för att styra och samordna IT för vården, utifrån de principer
som redovisas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsdirektören att närmare utreda och precisera arbetet för att
styra och samordna IT för vården samt analysera konsekvenser och tydligöra ansvar
och befogenheter för övriga som ansvarar för IT-arbete i Stockholms läns landsting
och återkomma med förslag till samordning
forts.
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forts. § 34
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till reviderad finansieringsmodell för IT i Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsdirektören att påbörja arbetet med att införa ett nytt systemstöd för hantering av vårdinformation inom landstinget samt återkomma med förslag
på utredningsbeslut för investeringen.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna.
§ 35
Fastställande av kategori A upphandlingar som beräknas bli påbörjade
under år 2014
LS 1401-0128
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa upphandlingarna enligt förteckning den 3 februari 2014 som kategori A
upphandlingar.
§ 36
Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets
trafikverksamhet
LS 1312-1593
Landstingsrådsberedningens skrivelse utsänd den 19 februari 2014 jämte handlingsplan med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 27 februari 2014 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 27 februari 2014 (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 4 mars 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna handlingsplanen
att uppdra åt landstingsdirektören att i samverkan med förvaltningschefen för trafikförvaltningen tertialvis under år 2014 återrapportera vidtagna åtgärder enligt handlingsplanen.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
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§ 37
Upphandling av infusionspumpar och ventilatorer till Nya Karolinska
Solna (NKS)
LS 1305-0747, 1312-1532, 1533
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 februari 2014.
S-ledamöternas skrivelse den 4 mars 2014 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt S-ledamöternas förslag (bilaga).
V-ledamoten 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 ramavtal för infusionspumpar till Nya Karolinska Solna och
Karolinska Universitetssjukhuset
att upphandling av ramavtal för infusionspumpar till Nya Karolinska Solna och
Karolinska Universitetssjukhuset ska ske genom öppet förfarande
att delegera till landstingsdirektören att fatta beslut om förfrågningsunderlag
gällande ramavtal för infusionspumpar
att inleda upphandling av ventilatorer till Nya Karolinska Solna
att upphandling av ventilatorer för Nya Karolinska Solna ska ske genom öppet
förfarande
att delegera till landstingsdirektören att fatta beslut om förfrågningsunderlag
gällande ventilatorer.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 38
Utredningsbeslut om ombyggnad av vårdavdelningar med anledning
av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus
LS 1312-1530
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med arbetsutskottets
beslut den 4 februari, Locum AB:s yttrande den 28 november 2014 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 januari 2014.
S-ledamöternas skrivelse den 4 mars 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fatta utredningsbeslut om ombyggnad av vårdavdelningar på Sankt Görans sjukhus med anledning av myndighets- och hygienkrav, till en total investeringsutgift om
maximalt 350 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta objektet för ombyggnad av vårdavdelningar på Sankt Görans sjukhus med anledning av myndighets- och hygienkrav i
samband med budget 2015 samt att genom teknisk justering inrymma 3 000 000
kronor avseende förstudiearbete i Landstingsfastigheter Stockholms budget för år
2014.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 39
Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda
LS 1312-1600
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med arbetsutskottets
beslut den 4 februari 2014, trafiknämndens yttrande den 10 december 2013 och
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 januari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 27 februari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna förstudien, att avsluta vidare studier kring förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, att uppdra åt förvaltningschefen
att genomföra en fördjupad förstudie avseende bussalternativ UA1 men med kapacitetsstarkt BRT som utgångspunkt (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 27 februari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget till beslut om en fördjupad förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 4 mars 2014 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Helene Öberg.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.

forts.
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forts. § 39
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fatta inriktningsbeslut avseende fördjupad förstudie av tvärförbindelse mellan
Roslagsbanan och Arlanda, inkluderande förutsättningar för att hitta andra finansieringslösningar som bland annat omfattar medfinansiering från berörda kommuner,
till en investeringsutgift av 35 000 000 kronor
att uppdra åt trafiknämnden att inarbeta investeringsutgiften inom nämndens fastställda investeringsram för respektive år 2014-2018.
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.

§ 40
Taxeändring av Upplands Lokaltrafiks och Storstockholms Lokaltrafiks
kombinationsbiljetter
LS 1402-0196
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med trafiknämndens
yttrande den 11 februari 2014 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
13 februari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa taxa för kombinationsresor med Upplands Lokaltrafik och Storstockholms Lokaltrafik att gälla från och med den 1 april 2014 i enlighet med prislistan.

§ 41
Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning
LS 1311-1475
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2014.
S-ledamöternas skrivelse den 4 mars 20134 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed.

forts.
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forts. § 41
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 42
Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas
ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)
LS 1312-1605
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 43
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2013 om Tillgång på
vårdplatser – Styrningen på landstings- och sjukhusnivå
LS 1312-1536
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 februari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 27 februari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med en översyn av bristen
på vårdplatser och en åtgärdsplan för att komma till rätta med vårdplatsbristen, att
avbryta de årliga besparingarna på akutsjukhusen, att därutöver anföra vad MPledamöterna föreslagit (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 27 februari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad V-ledamoten
anfört (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 4 mars 2014 att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad S-ledamöterna anfört (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Håkan Jörnehed.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.

forts.
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forts. § 43
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.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 44
Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca AB
LS 1311-1468
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med forskningsberedningens yttrande den 29 januari 2014 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
21 januari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att lägga avsiktsförklaringen mellan Stockholms läns landsting och AstraZeneca AB
till handlingarna.
§ 45
Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Producentansvar för läkemedel
LS 1312-1574
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 februari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 46
Yttrande över Säker utveckling, Nationell handlingsplan för säker
användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)
LS 1401-0039
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 februari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 27 februari 2014 (bilaga).

forts.
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Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 47
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 3/2013 – Landstingets styrning av externa utförare i förhållande till Miljöutmaning 2016
LS 1312-1537
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 februari 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 februari 2014.
MP-ledamöternas skrivelse den 27 februari 2014 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt landstingsdirektören att se till att samtliga förvaltningar erhåller tillräcklig beställarkompetens för att kunna säkerställa att målen i Miljöutmaning
2016 uppnås, att i enlighet med LOV löpande uppdatera och revidera miljökrav i avtal
med externa utförare, att varje år göra en samlad miljö- och årsredovisning, att därutöver anföra vad MP-ledamöterna föreslagit (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 27 februari 2014 (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.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
§ 48
Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt
uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag
LS 1402-0164
Ordförandens skrivelse den 19 februari 2014
V-ledamotens skrivelse den 27 februari 2014 (bilaga).

forts.
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forts. § 48
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
- vice ordförande i styrelsen för Gymnastik- och
idrottshögskolan

Stig Nyman

- styrelseordförande i Stångberga Omsorg AB

Toivo Heinsoo

- delägare av utbildningsföretaget Health Upgraded AB
som sysslar med utbildningsverksamhet.

V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
§ 49
Fyllnadsval
LS 1312-1599, 1401-0085, 1312-1622, 1401-0135, 1401-0136
Ordförandens skrivelse den 20 februari (med reviderad sid 2 den 28 februari) 2014
V-ledamotens skrivelse den 27 februari 2014 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att medge befrielse för
Lars Dahlberg (S) från uppdragen som ersättare i arbetsutskottet och krisledningsutskottet
Anders Lönnberg (S) från uppdragen som ledamot i tillväxt-och regionplaneutskottet och som ersättare i samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Raymond Wigg (MP) från uppdraget som ledamot i tillväxt- och regionplaneringsutskottet
Yvonne Blombäck (MP) från uppdragen som ersättare i
arbetsutskottet och krisledningsutskottet
Helene Öberg (MP) från uppdraget som ersättare i produktionsutskottet
att intill det sammanträde då nytt val av landstingsstyrelsen förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige välja
Jens Sjöström (S) som ledamot i tillväxt- och regionplaneringsutskottet
Jens Sjöström (S) som ersättare i arbetsutskottet och krisledningsutskottet

forts.
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forts. § 49
Tomas Eriksson (MP) som ledamot i tillväxt- och regionplaneringsutskottet
Tomas Eriksson (MP) som ersättare i arbetsutskottet, krisledningsutskottet och
produktionsutskottet
att till och med den 31 december 2014 välja
Jens Sjöström (S) som ersättare i samverkansnämnden Stockholm-Gotland.
§ 50
Anmälan av skrivelse
LS 1403-0269
Anmäldes skrivelse från Helene Öberg m.fl. (MP) om nattågen till Malmö.
§ 51
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 8 april 2014, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander

