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Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation till
landstingsstyrelsens sammanträde den 4 november 2014
1.

Arbetsutskottet
Protokoll 9/2014

2.

Rese- och representationsutskottet
Beslut 19/2014, LS 1409-1065 *

3.

Tillväxt- och regionplaneringsutskottet
Protokoll 5/2014

4.

Landstingsdirektören
Beslut DIR 4190, 4195, 4196*

5.

SLL Administration
Beslut ADM 4026, 4031*

6.

SLL Juridik och upphandling
Beslut 1404-0553, 1406-0714, 1409-0964, 1408-0935, 1406-0713*

7.

SLL Upphandling
Beslut JUP 4106, 4108, 4109, 4111*

8.

Landstingsarkivet
Beslut LA 2014-0186*

9.

Tillväxt, miljö och regionplanering
Beslut TRT 4057*

10. SLL Personal och utbildning
Beslut SPL4018
11. Landstingsstyrelsens ordförande
Ordförandebeslut/2014 LS 1410-1214*

* Sammanfattning av beslut (bilaga).
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JIL Stockholms läns landsting

ANMÄLAN

Landstingsstyrelsen
Rese- och representationsutskottet

2014-10-13

Beslut om deltagande i studiebesök, konferenser o.dyl.

Diarienummer

Ärende

Nr

LS 1409-1065

Benchmarking Mtinchen den
5-7 november 2014

19/2014

Berörd
Nanna Wikholm (S)

Beslut, datum
Bifall
2014-09-30

ANMÄLAN
Landstingsstyrelsens förvaltning

2014-10-20

Beslut fattade under tiden 2014-09-29 --2014-10-20 med stöd av landstingsstyrelsens delegation.
Beslutande
Namn:
Befattning:

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Ärende

Nr

Berörd

Datum för beslut

Delegationsbeslut Ekonomichefskonferens
den 9-10 oktober 2014

DIR4190

2014-10-02

Delegationsbeslut Kostnader i samband
med studieresa till Linköping den 10–11
september 2014

DIR4195

2014-09-19

Delegationsbeslut Kostnader i samband
med studieresa till Wien den 30 september
till den 2 oktober 2014

DIR4196

2014-08-25
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ANMÄLAN
2014-10-20

Beslut fattade under tiden 2014-09-01-2014-10-20 med stöd av
landstingsstyrelsens delegation.
Beslutande
Avdelning:
Namn:
Befattning:

Biträdande förvaltningschef
Anders Nyström
Biträdande förvaltningschef

Ärende

Beslutande
Avdelning:
Namn:
Befattning:

Nr

Berörd Datum för
beslut

Administrativ chef
Christina Apler Lindström
Administrativ chef

Ärende
Konferens för kommunikationsavdelningen
Planeringsdagar Landstingsarkivets ledningsgrupp

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Berörd Datum för
beslut
ADM4026
2014-09-23
ADM4031
2014-10-01
Nr

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62
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Landstingsstyrelsens förvaltning
Funktionsdirektör/motsvarande

Beslut fattade under tiden 2014-09-02 – 2014-10-21 med stöd av
landstingsstyrelsens delegation.
Beslutande
Avdelning:
Namn:
Befattning:

SLL Juridik & Upphandling
Anne Rundquist
Chefsjurist

Ärende

Nr

Berörd

Datum för
beslut

Överklagbart myndighetsbeslut om
utlämnande av allmän handling
Beslut om avbrytande av upphandling av
strålskärmad skyddsventilation till Nya
Karolinska Solna
Överklagbart myndighetsbeslut om
utlämnande av allmän handling
Beslut om inledande av upphandling samt
godkännande av förfrågningsunderlag
gällande diskdesinfektorer oc h torkskåp
för flexibla endoskop till NKS
Tilldelningsbeslut för Skyddsventilation
till Nya Karolinska Solna (NKS)

1404-0553

LS

2014-09-26

1406-0714

LS, NKS

2014-09-30

1409-0964

LS

2014-10-10

1408-0935

LS, NKS

2014-10-13

1406-0713

LS, NKS

2014-10-21

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62
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Utveckling av delegationsbeslut
Allmänna handlingar
Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist Juridiska avdelningen, den 26
september 2014.
Ricoh AB har begärt att få ta del av bilagor till anbud från Atea AB samt Canon
Svenska AB gällande upphandling av Dokumentproduktion Multifunktionsskrivare
(MFP) som landstinget tidigare inte lämnat ut på grund av sekretess. Med stöd av
delegation från landstingsstyrelsen avslår chefsjuristen Ricoh AB:s begäran om att få
ta del av begärda bilagor, då uppgifterna anses vara uppgifter som är av sådan natur
att Atea AB och Canon Svenska AB kan antas lida skada om uppgifterna röjs.
Beslutet sker med beaktande av sekretessbestämmelsen 31 kap. 16 § Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
LS 1404-0553
Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist Juridiska avdelningen, den 9
oktober 2014.
Ingvar Fägerblad har begärt att få ta del av samtliga handlingar i akten ”Information
om ladstingets IT-säkerhetsarbete”, inklusive handlingar som landstinget tidigare
inte lämnat ut. Med stöd av delegation från landstingsstyrelsen beslutar
chefsjuristen att till Ingvar Fägerblad lämna ut begärda handlingar med undantag
för vissa delar som sekretessbelagts med stöd av 18 kap. 8, 18 kap. 13 samt 31 kap. 16
§§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
LS 1409-0964
Beslut om avbrytande
Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist Juridiska avdelningen, den 30
september 2014.
Flera av de obligatoriska krav som ställdes i förfrågningsunderlaget vid
upphandlingen av strålskärmad skyddsventilation till Nya Karolinska Solna har efter
vidare utredning visat sig inte vara förenliga med de förutsättningar som byggnaden
för NKS ger. Därmed måste kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget väsentligen
ändras; följaktligen avbryts upphandlingen.
LS 1406-0714
Beslut om inledande av upphandling samt godkännande av förfrågningsunderlag
Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist Juridiska avdelningen, den 13
oktober 2014.
Landstingsstyrelsen har beslutat att inleda upphandling av diskdesinfektorer och
torkskåp för flexibla endoskop till Nya Karolinska Solna.
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Förfrågningsunderlag har arbetats fram av LSF:s och Karolinska
Universitetssjukhusets gemensamma projekt diskdesinfektorer och torkskåp. Med
stöd av delegation från Landstingsdirektören beslutas att godkänna
förfrågningsunderlaget samt inleda öppen upphandling avseende diskdesinfektorer
och torkskåp för flexibla endoskop.
LS 1408-0935
Tilldelningsbeslut
Delegationsbeslut av Anne Rundquist, chefsjurist Juridiska avdelningen, den 21
oktober 2014.
Chefsjuristen fattade efter delegation den 26 juni 2014 beslut om att inleda
upphandling skyddsventilation till NKS. Utvärdering av inkomna anbud har
genomförts enligt stegvis prövning. Efter genomförd upphandling antar Stockholm
läns landsting AB Ninolab med org.nr. 556100-1164 som leverantör.
LS 1406-0713

ANMÄLAN
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och Upphandling
SLL Upphandling

2014-10-20

Beslut fattade under tiden 2014-09-29 -- 2014-10-20 med stöd av landstingsstyrelsens delegation.
Beslutande
Avdelning:
Namn:
Befattning:

SLL Upphandling
Thomas Wedegren
Avdelningschef

Ärende

Nr

Berörd

Datum för beslut

Tillägg till A-listan, tekniska konsulter inom
bygg/fastighet m m (Locum)
Tilldelningsbeslut Strömmande och Interaktiv media, SLL1915

JUP4106
JUP4108

LS 1403-0401

2014-10-10

Anmälan om tilldelning Vitvaror delomr 1
(SKL Kommentus)

JUP4109

LS 1202-0300

2014-10-07

Anmälan om tilldelning Lekplatsutrustning
(SKL Kommentus)

JUP4111

LS 1011-0929

2014-10-08

2014-10-15
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Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsarkivet

LA 2014-0044

Beslut fattade under tiden 2014-09-01 – 2014-10-20 med stöd av
landstingsstyrelsens delegation.
Beslutande
Avdelning:
Namn:
Befattning:

Landstingsarkivet
Inger Mattsson/Johanna Lagerström
Avdelningschef/enhetschef

Ärende

Nr

Beslut om vidaredelegering av
beslutanderätt i dokument- och
arkivfrågor

LA 20140186

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

Berörd

Datum för
beslut
Landstingsarkivet 2014-10-13

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 45. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62
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Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
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Beslut fattade under tiden 2014-07-02 - 2014-10-17 med stöd av
landstingsstyrelsens delegation.
Beslutande

Avdelning:
Namn:
Befattning:

Tillväxt, miljö och regionplanering
Peter Haglund
Direktör

Ärende

Beslutsnummer

Datum för beslut

ÖMS workshop 23 septemeber

TRT4057

2014-09-05

Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 Stockholm
Besök oss: Hantverkargatan

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 41 09
E-post: registrator.lsf@sll.se

45. Kommunikationer:

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 52 och 62

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens ordförande

i

ORDFORANDEBESLUT
2014-10-29

Svar på remiss S2014/7186/FS från
Socialdepartementet angående ändring i hälso- och
sjukvårdslagen
Stocldiolms läns landsting har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från
Socialdepartementet om ändring i hälso- och sjukvårdslagen. I
remisspromemorian presenteras ett förslag som innebär att landstingen
inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården.
Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 30
oktober 2014.
Med stöd av delegerad beslutanderätt i brådskande ärenden enligt
landstingsstyrelsens fastställda delegationsordning beslutas,
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med bifogat yttrande.

Torbjörn Rosdahl
Landstingsstyrelsens ordförande
Bilaga: Yttrande - Svar på remiss S2014/7186/FS från Socialdepartementet
angående ändring i hälso- och sjukvårdslagen

(i)

LS 1410-1214

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
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YTTRANDE
2014-10-29

Socialdepartementet

Svar på remiss S2014/7186/FS från
Socialdepartementet angående ändring i hälso- och
sj ukvår dslagen
Sedan 1 januari 2010 har patientens rätt att välja utförare av hälso- och
sjukvårdstjänster inom primärvården varit lagstiftad. För att valfriheten ska
kunna vara reell har lagstiftaren också angett att landstingen ska organisera
primärvården så att alla utförare behandlas lika och att vårdvalssystem ska
införas enligt lagen om valfrihetssystem.
Sedan 2010 har hundratals nya vårdcentraler etablerats i landet.
Regeringens egen analysmyndighet pekar på att patienter har fått kortare
avstånd till vården och värdesatt valfriheten. Enkäter tyder på att
patientnöjdheten har ökat. Samtidigt har kostnaderna varit under kontroll
vid införandet av vårdval i primärvården. De studier som gjorts på
vetenskaplig grund, bland annat i Stockholm, visar att
valfrihetsreformernas påverkan på jämlikheten i vården inte är negativ.
Konkurrensverket har i återkommande rapportering beskrivit att
tillkomsten av nya utförare i huvudsak har tillkommit på
konkurrensneutrala villkor, även om vissa landsting fortfarande gynnar de
egna vårdcentralerna.
Vårdvalsreformen har således lett till att patienterna i dag har en ökad
valfrihet som de också utnyttjar. Samtidigt har reformen gett effekten att de
nya etableringarna stärkt primärvårdens möjligheter att möta människors
hälso- och sjukvårdsbehov på annat sätt än tidigare. Det finns mer resurser
knutna till primärvården i dag än jämfört med perioden innan införande av
nuvarande lagstiftning.
Stockholms läns landsting ser inga positiva effekter för patienterna i de nu
föreslagna ändringarna. Det är också oklart varför regeringen vill begränsa
möjligheten till nyetableringar av utförare inom primärvården. Även om
Stockholms läns landsting har upprätthållit konkurrensneutralitet mellan
offentliga och privata utförare även innan nuvarande lagstiftning, så har det
ingalunda varit fallet i hela landet. En ändring av nuvarande villkor kan,
tvärtemot vad regeringen möjligen avser, medföra att det blir än svårare att

LS 1410-1214
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styra resurser och kompetens för god primärvård på lika villkor över hela
landet.
Sammantaget anser Stockholms läns landsting att det ännu finns hög
relevans i de förslag som återfanns i regeringens proposition 2008/09:74
om Vårdval i primärvården. Likaså har argumenteringen i Socialutskottets
betänkande 20o8/o9:SoU9 ännu giltighet.
De ändringar som nu föreslås flyttar makt, inflytande och delaktighet från
patienterna till landstingen och det är svårt att se hur den kommande
Patientlagen från 1 januari 2015 kommer att kunna fungera. De finns risk
för att patienter kommer att ha mindre valfrihet i sitt eget landsting än vad
de har möjligheter till att välja utförare i andra delar avlandet.
Landstinget i Stockholm delar inte regeringens uppfattning att den
kommunala självstyrelsen är viktigare än patienters rätt till villkor som är
igenkännbara över hela landet.
I Stockholm kommer den fortsatta planeringen utgå från de 208
husläkarmottagningarna som samtliga är offentligt finansierade och
baserade på lagen om valfrihetssystem. 60 procent av dessa mottagningar
drivs i annan ägarform än landstingets egenregi. I Stockholms läns
landsting finns nu sammantaget 31 olika vårdvalsområden. Syftet har varit
och kommer att vara att utnyttja de medicintekniska framstegen till att
etablera vård utanför akutsjuldiusen samtidigt som patienters rätt och
valfrihet ska öka.
För
Stockholms läns landsting

Torbjörn Rosdahl
finanslandstingsråd
Anna Starbrink
hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Marie Ljungberg Schött
sjukvårdslandstingsråd

