




























SPÅRVÄGSMUSEET



HUS 9

SITUATIONSPLAN

HUSARVIKEN

BOBERGSGATAN

GA
SV

ER
KS

VÄ
GE

N

GASVERKSVÄGEN

ROPSTEN T-BANA

SPÅRVÄGSMUSEET / BAKGRUND

Spårvägsmuseet kommer flytta från sina lokaler i kvarteret Persikan.  
Museets nya permanenta lokalisering blir i norra Djurgårdsstaden inom det 
gamla gasverksområdet ritat av Ferdinand Boberg, i Hus 9 uppförd 1893. 
Denna byggnad kallas också regenerationsbyggnad och användes för  
rening av gas med slutförvaring i de runda gasklockorna. Till formen ser 
den ut som en basilika med sin upphöjda lanternin på taket och den har 
en vacker industrikaraktär med höga spröjsade fönster, tunga tegelväggar 
och synliga konstruktioner av stål.

Utgångspunkten i arbetet med ett nytt koncept för museet har varit att 
skapa ett lekfullt och upplevelsebaserat museum, där vi är generösa med 
vår kunskap. Vi tar även tillvara på det framgångskoncept som redan 
finns: tillgängliga och inkluderande utställningar för flera målgrupper och  
prisvärdhet. Framtidens utställningar skall ta tillvara på den nyfikenhet runt 
kollektivtrafikens och stadens utveckling som finns bland länets invånare. 



PLAN 3
984 m² UTSTÄLLNINGSYTA

En av de största utmaningarna är  
själva anpassningen till de nya funk-
tionerna och samtidigt bevara bygg-
nadens karaktär. Byggnaden måste 
också moderniseras och saneras för 
att lämpa sig för museiändamål.  I prin-
cip består den idag av två väldiga rum 
i byggnadens hela volym: en stor hall i 
markplan samt en vindsvåning. Föru-
tom att uppfylla olika rumsfunktionskrav 
med utställningssytor, matkafé, film- och 
hörsal, personalutrymmen, verkstad, 
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lager samt tekniska installationer inne-
fattar ombyggnationen även nya mont-
ersystem, möbler, kassadisk, och butiks 
inredning.Trafikförvaltningen/museet och 
projektgruppens förhållningssätt är att 
skapa en lösning med en stark karak-
tär och spännande upplevelse för mu-
seibesökaren samtidigt som den skall 
vara kostnadseffektiv och hålla ett ”res-
pektavstånd” till befintlig byggnad. Detta  
uppnås genom att så långt möjligt nyttja 
befintlig stomme och byggnadsstruk-

TOTAL UTSTÄLLNINGSYTA:
3652 m²

tur samt att göra så få rumsliga tillägg  
som möjligt. Byggnaden bidrar till om-
rådets genomgående miljötänk. Till 
exempel sätts invändigt isoleringglas 
på de befintliga fönstren för att minska  
energiförlutsen och skapa en bättre in-
omhusmiljö. Byggnadens sopsugssys-
tem innebär en minskning av tung trafik 
i området, mindre avgaser och en bät-
tre arbetsmiljö. Då fastigheten har höga 
krav på klimatet, temperatur och fukthalt 
krävs installationer som möter dessa krav 

SPÅRVÄGSMUSEET / VISIONER

PLAN 4
1129 m² UTSTÄLLNINGSYTA

PLAN 2
397 m² UTSTÄLLNINGSYTA

PLAN 1
1142 m² UTSTÄLLNINGSYTA

och samtidigt är energieffektiva. Luft-
behandlingsaggregaten är självförsör-
jande av kyla via intern värmepump.  



TOALETTGRUPP

SITTDEL KAFÉ

BEREDNINGSKÖK

TEKNIKUTRYMMEN
SKOLATELJÉ

HISSAR TUNNELBANEMILJÖ

BUTIK

KASSA

KAPPRUM

ENTRÉHALLHUVUDENTRÉ

PERSONALENTRÉ

UTSTÄLLNINGSHALL

PLAN 1
Besökaren möts av en spårvagn direkt  
innanför den höga, uppglasade entrén 
(som också fungerar som transport- 
öppning för fordonen). Väl inne finns 
en entréhall att samlas  i  samt  kas-
san  och innanför den butik, kapprum, 
toaletter och en avskild skolateljé. 
Den stora centrala hallen rymmer tyn-
gre fordon samt en tunnelbanemiljö,  
komplett med spärrkiosk, perrong 
samt tunnelbanevagn. I mitten av rum-
met ligger den centrala trappan och de 
uppglasade hissarna. Till vänster från  
ingången sett finns museets kafédel, 
ett beredningskök och bortom det 
tekniska utrymmen. 

UTOMHUSKAFÉ
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UTSTÄLLNING

KAFÉ ÖVRE PLAN

TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING

UTSTÄLLNING

PERSONALUTRYMMEN

TILLFÄLLIG UTSTÄLLNING

PLAN 3
Här kan man förflytta sig runt den  
stora öppningen i bjälklaget, högt ovan  
fordonshallen och se saker på  
olika nivåer nedanför. I kortändana 
finns större utrymmen för tillfälliga  
utställningar och i sidogångarna finns 
möjlighet till permanenta utställningar  
och montrar. 
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PLAN 2
På detta plan finns medeltunga fordon, 
kaféets övre del (balkong) samt per-
sonaldelen. Från utställningsytan och  
balkongen kan man betrakta de tyngre  
fordonen litet från ovan.



STATIONSMILJÖ MINI T-BANA

LEK & LÄR

FLÄKTRUM

STUDIEPLATSER

FILM/HÖRSAL

TEKNIKUTRYMMEN/FÖRRÅD

VAKTMÄSTERI/VERKSTAD

TOALETTER

TEKNIKUTRYMME

UTSTÄLLNING

FOTOATELJÉ 
PLAN 4 
Detta är byggnadens översta utställ- 
ningsplan, huvudsakligen tillägnat 
äldre hästdragna vagnar, minitunnel- 
banan, samt en avdelning för lek och lär. 
Här finns också en central volym som  
innefattar film-/hörsal, vaktmästeri,  
fotoateljé, förråd samt fläktrum och  
andra tekniska utrymmen.
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SPÅRVÄGSMUSEET / UTSTÄLLNING PLAN 1

Temat här är Länets  blodomlopp. Utställningen  på  plan 1 visar hur  
regionen har kunnat växa med hjälp av kollektivtrafiken. Berättelsen 
fortsätter in i våra dagar, och vi sätter resenären i fokus.
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SKALA 1:300



SPÅRVÄGSMUSEET / UTSTÄLLNING PLAN 2

Här fortsätter utställningen med ett antal äldre vagnar, som kan  
upplevas från flera perspektiv. I denna utställningsdel berättar vi om  
den tekniska utvecklingen i resenärernas tjänst. 
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SPÅRVÄGSMUSEET / UTSTÄLLNING PLAN 3

Här finns ytor för tematiska och tillfälliga utställningar. Vi kan  
berätta om framtidens trafik, konsten i kollektivtrafiken, arkitektur och  
design och mycket mer. Dessa ytor kan även användas för evenemang, 
lokaluthyrningar och programverksamhet. 
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SPÅRVÄGSMUSEET / UTSTÄLLNING PLAN 4

Här placeras museets äldsta vagnar. I denna utställningsdel är  
temat kollektivtrafikens uppkomst. Här börjar tidsresan. På  
detta plan finns även den populära ”minitunnelbanan” samt en 
”lek och lär”-avdelning för barn och unga. Här vaknar intresset för  
trafiken hos morgondagens stockholmare. Här finns även förråd 
för delar av museets samlingar samt en film– och hörsal som kan  
användas för uthyrning, konferenser och evenemang.
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VY ÖVER STORA HALLEN
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VY PLAN 4



120 000
ÅRLIGA BESÖKARE

PLAN 1

ENTRÉ
UTSTÄLLNING
KAFÉ + KÖK
SITTDEL KAFÉ
WC/RWC
MILJÖRUM
EL/TELE
HISSAR
TRAPPHUS
SPRINKLER
SKOLATELJÉ+FÖRRUM
STÄD
KAPPRUM
BUTIK
KASSA MED BACKOFFICE

PLAN 2

UTSTÄLLNING
TRAPPHUS
PASSAGE
MÖTESRUM
VILRUM
KONTOR
TYST RUM
HALL
OMKLÄDNINGSRUM 
WC/RWC/DUSCH
KOPIERING
HISS
PENTRY
VENTILATION
EL

PLAN 3

UTSTÄLLNING
TRAPPHUS
HISS

PLAN 4

UTSTÄLLNING
TÅGBANA
STUDIEPLATSER
TRAPPHUS
FÖRMÅLSRUM/FOTOATELJÉ
FÖRRÅD
KYLRUM FOTOSAMLING
FLÄKTRUM/UC/KC
EL/TELE/DATA
FILM/HÖRSAL
WC/RWC
HISS/HISSMASKINRUM
VAKTMÄSTERI/VERKSTAD
FLÄKTRUM

m²
98
1142
72
131
15
11
24
14
14
12
79
3
22
20
23

397
39
23
14
5
66
4
6
14
10
6
14
19
8
5

984
28
14

1129
178
17
28
65
91
16
231
6
62
7
23
44
37

m² m² m²

10 000
FÖREMÅL

79
FORDON

15 300
RITNINGAR

350 000 
FOTOGRAFIER

SPÅRVÄGSMUSEETS NUVARANDE LOKALER

Spårvägsmuseets samlingar är landets 
mest heltäckande på temat kollektivtrafik.  
I samlingen finns bland mycket annat:



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 

Kl 10.00-10.20 

LS 2017-0084 

§§ 67-104 

S a m m a n t r ä d e m e d l a n d s t i n g s s t y r e l s e n 

Datum för justering: 2017-04-07 
Datum ipr justering av §§ 86 och 96: 2017-04-04 

Irene Svenonms 

Dag Larsson § 90 

Plats Gjörwellsalen, Landstingshuset 

Närvarande ledamöter 
Irene Svenonius (M), ordförande 
Kristoffer Tamsons (M) 
Marie Ljungberg Schött (M) 
Charlotte Broberg (M) 
Pehr Granfalk (M) 
Lennart Kalderén (M) 
Cecilia Löfgreen (M) 
Ninos Maraha (L) i:e vice ordförande 
Ella Bohlin (KD) 
Erika Ullberg (S) 2:e vice ordförande 
Dag Larsson (S) 
Jens Sjöström (S) 
TallaAlkurdi(S) 
Susanne Nordling (MP) 
Tomas Eriksson (MP) 
Gunilla Roxby Cromvall (V) 
Dan Kareliusson (SD) 

Ej närvarande ledamöter 
Gustav Hemming (C) 
Anders Lönnberg (S) 
Malin Karlsson (MP) 
Irene Svenonius (M), jäv § 90 
Kristoffer Tamsons (M), jäv § 90 
Erika Ullberg (S), jäv § 90 
Jens Sjöström (S), jäv § 90 

Politiska tjänstemän 
Joel Laurén (M), Tobias Sjö (M), 
Jesper Svensson (L), Lars Nordgren (C), 
Niklas Domeij (S), Lina Ericsson (MP), 
Jenny Norell (V), Henrik Mellström (SD) 

Närvarande ersättare 
Pia Helleday (M), tjänstgör 
Rickard Wessman (M), tjänstgör § 90 
Peter Carpelan (M) 
Paul Lindquist (M), tjänstgör § 90 
Anna Starbrink (L) 
Daniel Forslund (L) 
Jessica Ericsson (L) 
Aram El-Khoury (KD) 
Stefan Bergström (C) 
Tove Sander (S), tjänstgör 
Victor Harju (S), tjänstgör § 90 
Vivianne Gunnarsson (MP), tjänstgör 
Marie-Helena Fjällås (MP), tjänstgör § 90 
Håkan Jörnehed (V) 
Pia Ortiz Venegas (V) 

Ej närvarande ersättare 
Maria Fälth (KD) 
Johan Sjölander (S) 
TaraTwana (S) 
Robert Johansson (S) 
Per Carlberg (SD) 
Peter Carpelan (M), jäv § 90 

Tjänstemän 
Malin Frenning, Elisabeth Angard Levander, Anne 
Rundquist, Katarina Winell, Annika Sabel 

Sekreterare 
Annika Sabel 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 
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LS 2017-0084 

Meddelande 
Protokoll för sammanträde tisdagen den 4 april 2017 med 
landstingsstyrelsen har justerats 
Bevis/Anslag 

Datum för justering 
För §§86 och 96 

Datum för anslags uppsättande 

Datum för anslags nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Bevis om anslag 

Underskrift 

Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på landstingets 
anslagstavla 

2017-04-04 

Landstingsstyrelsens förvaltnings 
kansli,SLandstingshi 

/ 
L4 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen 
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PROTOKOLL 3/2017 LS 2017-0084 
Tisdagen den 4 april 2017 

Meddelande 

Protokoll för sammanträde tisdag* 
landstingsstyrelsen har justerats 
Bevis/Anslag 

Datum för justering 
För §§ 67-85, 87-95,97-104 

Datum för anslags uppsättande 

Datum för anslags nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Bevis om anslag 

Underskrift 

L den 4 april 2017 med 

Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på landstingets 
anslagstavla 

2017-04-07 

Landstingsstyrelsens förvaltnings 
kansli, Landstingshuset ~ 

:_JJ2 Ål tMécf 

Ordförande Justerare Jus\erare Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 
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LS 2017-0084 

Meddelande 
Protokoll för sammanträde tisdagen 
landstingsstyrelsen har justerats 
Bevis/Anslag 

Datum för justering 
För §§ 86 och 96 

Datum för anslags uppsättande 

Datum för anslags nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

den 4 april 2017 med 

Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på landstingets 
anslagstavla 

2017-04-04 

2017-04-05 

2017-04-27 

Landstingsstyrelsens förvaltnings 
kansli, Landstingshuset 

Bevis om anslag 

Underskrift 



JIL Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 
LS 2017-0084 

I n n e h å l l 

§ 67 Juste ra re och justeringsdag 6 

§ 6 8 Ärenden för kännedom 7 

§ 69 Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation 9 

§ 70 Årsrapport 2016 för landstingsstyrelsens förvaltning 11 

§ 71 Årsrapport 2016 för Skadekonto 12 

§ 72 Årsrapport 2016 och interkontrollplan 2017 för Koncernfinansieringl3 

§ 73 Återrapportering av samordnade kategori A upphandlingar som 

slutförts år 2016 samt fastställande av kategori A upphandlingar som 

beräknas bli påbörjade under år 2017 14 

§ 74 Motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om 

att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända 

asylsökande/flyktingar 15 

§ 75 Motion 2016:35 av Gunnar Sandell mi l . (S) om att öka invånarnas 

hälsa genom hälsosamtal 16 

§ 76 Motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om att införa läkemedlet PrEP 

i Stockholms läns landsting 17 

§ 77 Motion 2016:48 av Isabell Flygare (V) om att ge kulturnämnden i 

uppdrag att utreda möjligheten att, i samarbete med kommuner, på 

försök införa kulturbussar för barn i länets ytterområden 19 

§ 78 Motion 2016:49 av Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om 

att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter 20 

§ 79 Årsrapport 2016 samt internkontrollplan 2017 för förvaltning för 

utbyggd tunnelbana 21 

§ 80 Motion 2016:32 av Vivianne Gunnarsson mil . (MP) om toaletter på 

Östra station och Slussen 22 

§ 81 Motion 2016:31 av Jens Sjöström mi l . (S) om behovet av att fortsätta 

utveckla undersköterskeutbildning 23 

§ 82 Yttrande över departementspromemorian En ny organisation för 

etikprövning av forskning (Ds 2016:46) 24 

§ 83 Samverkansavtal om att skapa ett medicintekniskt centrum med 

Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan 25 

§ 84 Medarbetarnas förmåner vid Stockholms läns landsting 26 

§ 85 Motion 2016:19 av Dag Larsson (S) om åtgärder för att minska köerna 

/ till Stockholms akutmottagningar 27 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 
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LS 2017-0084 

§ 86 Avbrytande av samordnad upphandling av kallelsesystem för 

sjukvården samt inledande av ny samordnad upphandling av 

kallelsesystem försjukvården och godkännande av 

upphandlingsdokumenten 28 

§ 87 Inriktningsbeslut för försäljningsprocessen Norra Hagastaden 29 

§ 88 Landstingsgemensam klassificeringsmodell för bedömning av 

skadeverkan och prioritering av informationssäkerhetsincidenter... 31 

§ 89 Motion 2016:28 av Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall 

(V) om att förstärka bröstcancervården och öka tillgängligheten till 

screening genom att införa en rullande mammografivagn 32 

§ 90 Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt 

uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag 33 

§ 9 1 Valärende 35 

§ 9 2 Övrigt 36 

§ 93 Nästa sammanträde 37 

§ 94 Årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting 38 

§ 95 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 9/2016 -

Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning 42 

§ 96 Yttrande över promemorian Mottagande vid nationella evakueringar 

till Sverige (Ds 2016:43) 44 

§ 97 Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna, Upplands Väsby 

och Sigtuna kommuner 45 

§ 98 Yttrande över promemorian Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) 46 

§ 99 Principöverenskommelse med Trafikverket och Nacka kommun om 
bytespunkt 47 

§ 100 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i 

Hagalund på gula linjen 48 

§ 101 Motion 2016:24 av Anna Sehlin m.fl. (V) om nya avtal för färdtjänst 50 

§ 102 Förnyat inriktningsbeslut avseende nya spårvägsmuseet i Hus 9 
Gasverksområdet 52 

§ 103 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 -

Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 

samordningen på Sollentuna sjukhus 54 

§ 104 Motion 2016:39 av Dan Kareliusson m.fl. (SD) om möjligheten att 

införa markörhundar förtidig lungcancerdiagnostik 56 

Ordförande ^Justerare ^ Justerare Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 6 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 6 7 

Justerare och justeringsdag 
Landstingsstyrelsen beslutar 

att utse Irene Svenonius (M), Ninos Maraha (L) och Erika Ullberg (S), t i l l 
justerare samt att utse Dag Larsson (S) t i l l justerare för punkten 24 -
"Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt 
uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag", 

art protokollet justeras den 7 april 2017. 

Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 
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LS 2017-0084 

§68 
Ä r e n d e n f ö r k ä n n e d o m 
LS 2017-0079 

Ärendebeskrivning 

Anmälan ti l l landstingsstyrelsens sammanträde den 4 april 2017 av ärenden 
för kännedom. 

1. Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning 
Protokoll 2/2017 den 16 mars 2017, LS 2017-0067 

2. Landstingsstyrelsen forskningsberedning 
Protokoll 2/2017 den 16 februari 2017 och 3/2017 den 16 mars 2017, 
LS 2017-0071 

3. Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 21 februari 2017 över 
Promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register 
för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, LS 
2017-1515-3 

4. Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 15 mars 2017 över 
Socialstyrelsens förslag t i l l praktisk tjänstgöring för logopeder utbildade 
utanför EU och EES, LS 2017-0366-3 

5. Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 16 mars 2017 över 
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i 
elektrisk och elektronisk utrustning, LS 2017-0418-3 

6. Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 21 februari 2017 över 
Läkemedelsverkets föreskrifter (2008:12) om hantering av mänskliga 
vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning, LS 2017-0211-5 

7. Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 21 februari 2017 över 
Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av 
vävnader och celler, om vävnadsinrättningar m.m. samt om användning 
av vävnader och celler, LS 2017-0207-6 

8. Trafiknämndens protokoll den 29 november 2016 om Pågående arbete 
med åtgärdsplaneringen avseende objekt som kan delfinansieras av 
staten - inför nationell transportplan och länsplan, LS 2016-1185 

9. Stockholms stads kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2017 om 
Utbyggnad av tunnelbana ti l l Barkarby, t i l l Arenastaden via Hagastaden 
samt t i l l Nacka och söderdrt, LS 2015-0143, LS 015-0144, LS 2015-0145 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign 



JIL Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 
LS 2017-0084 

10. Stockholms stads kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2017 om 
Tilläggsavtal t i l l Huvudavtal och Delprojektavtal avseende utbyggd 
tunnelbana enligt 2013 års Stocldiolmsöverenskommelse, LS 2016-1225 

11. Sveriges Kommuner och Landstings meddelande från styrelsen nr 
8/2017 om SKL:s sammanträdesplan för 2018, LS 2017-0467 

12. Skrivelse från PRO Stockholms län den 7 mars 2017 om upphandling av 
färdtjänst, LS 2017-0451 

13. Landstingsstyrelsens förvaltnings förteckning över domar och beslut 
den 27 mars 2017. 

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid 
landstingsstyrelsens sammanträde den 4 april 2017 läggs t i l l handlingarna. 

Beslutsexpediering: 
Akt 



Stockholms läns landsting 9 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 6 9 

A n m ä l a n av beslut som fattats med s t ö d av delegation 
LS 2017-0080 

Ärendebeskrivning 

Anmälan t i l l landstingsstyrelsens sammanträde den 4 april 2017, av beslut 
som fattats med stöd av delegation 

1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll 3/2017 den 21 februari 2017, LS 2017-0069 

2. Landstingsstyrelsens personalutskott 
Protokoll 2/2017 den 8 mars 2017, LS 2017-0047 

3. Rese- och representationsutskottet för tiden 2017-02-07 - 2017-02-09 
LS 2017-0292-2, LS 2017-0298-2 

4. Landstingsdirektören 
Beslut: LS 2017-0003-20, LS 2017-0003-33, LS 2017-0003-34, LS 
2017-0003-40, LS 2017-0003-41 

5. SLL Juridik 
Beslut: LS 2016-1363-2, LS 2016-1359-4, LS 2017-0475-1, LS 2017-
0037-49, LS 2017-0531-2, LS 2017-0535-2 

6. SLL Upphandling 
Beslut: LS 2016-0053-104, LS 2016-0053-116 t.o.m. LS 2016-0053-118, 
LS 2016-0053-120, LS 2016-0053-123 t.o.m. 2016-0053-146, LS 2016-
0053-149, LS 2016-0053-153, LS 2016-0053-154, LS 2016-0053-161 
t.o.m. LS 2016-0053-163, LS 2016-0053-165, LS 2016-0053-167, LS 
2016- 0053-168, LS 2017-0027-01, LS 2017-0027-06, LS 2017-0027-07, 
LS 2017-0027-11, LS 2017-0027-14 t.o.m. LS 2017-0027-16, LS 2017-
0027-18, LS 2017-0027-33, LS 2017-0027-34, LS 2017-0027-36, LS 
2017- 0027-38, LS 2017-0027-39, LS 2017-0027-41 

7. Strategiska fastighetsfrågor och investeringar 
Beslut Strategiska investeringar: LS 2016-1397-5, LS 2017-0508-1 
Beslut NKS: LS 2015-1452-2, LS 2017-0361-1, LS 2016-0204-5, LS 
2015- 1360-6, LS 2016-0436-6, LS 2015-1343-4, LS 2016-1017-7, LS 
2016- 0662-5, LS 2015-1054-25, LS 2015-1054-26, LS 2015-1054-27, LS 
2015- 1422-12, LS 2016-0425-10, LS 2016-0426-10, LS 2015-1323-6, LS 
2016- 1215-5 

8. Administrativ chef „ 
Beslut: LS 2017-0011-2 / 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

9. Landstingsarkivet 
Beslut: LA 2016-0151-6, LA 2017-0034-3, LA 2017-0035-1, LA 2017-
0039-5, LA 2017-0043-3, LA 2017-0046-3, LA 2017-0053-3 

10. Förvaltningschefen för förvaltning för utbyggd tunnelbana 
Beslut: FUT 2017-0003-14 

Förteckningen över beslut som fattats med stöd av delegation läggs t i l l 
handlingarna. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

9 70 
Å r s r a p p o r t 2016 f ö r landstingsstyrelsens f ö r v a l t n i n g 
LS 2016-1492 

Ärendebeskrivning 

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsrapport för 
perioden 1 januari - 31 december 2016. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 februari 2016 
Landstingsstyrelsens förvaltnings årsrapport 2016, inklusive bilagor 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 8 mars 2017 (bilaga). 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att fastställa landstingsstyrelsens förvaltnings årsrapport 2016, inklusive 
bilagor. 

Särskilt uttalande 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove Sander (S) anmäler ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna 
(bilaga). 

Beslutsexpediering: 
SLL Styrning och ekonomi 
Akt 

Exp. datum Sign. 



P 4, 2017-04-04 
Stockholms läns landsting 1 (2) 

Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-08 LS 2016-1492 

Landstingsstyrelsen 

Å r s r a p p o r t 2016 f ö r landst ingsstyrelsens f ö r v a l t n i n g 

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsrapport för 
perioden 1 januari - 31 december 2016. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att fastställa landstingsstyrelsens förvaltnings årsrapport 2016, inklusive 
bilagor. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för koncernövergripande 
strategisk styrning och ledning med huvuduppdraget att stödja 
landstingsstyrelsen i dess uppsiktsplikt över den samlade verksamheten i 
Stockholms läns landsting och ansvarar för såväl framtagande av 
beslutsunderlag av hög klass som att säkerställa att beslut verkställs i hela 
organisationen. 

Styrning och ledning måste vara tydlig. Kompetensen i förvaltningen är 
avgörande för landstingsstyrelsens förmåga att genomföra sitt uppdrag. 
Den interna kontrollen över landstingets samlade verksamhet är 
betydelsefull, liksom analys av risker för att förebygga oönskade händelser 
såväl i verksamhet som avseende ekonomisk påverkan. 

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören 31 januari 2017 ett omfattande 
uppdrag (LS 2017-0180) Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom 
Stockholms läns landsting som dels syftar ti l l en minskad byråkrati, dels ska 
säkerställa tydlighet i ansvarsförhållanden mellan landstingets olika delar, 
för att minimera risker för dubbelarbete och att regelverk inte följs. 



Stockholms läns landsting 2 (2) 
SKRIVELSE 
2017-03-08 LS 2016-1492 

Det är av stor vikt att arbetet med effektivitet i all verksamhet och 
säkerställa en god ekonomisk hushållning på både kort och lång sikt 
prioriteras, inte minst mot bakgrund av att Stockholms län har en kraftig 
tillväxt i befolkningen som kommer att medföra ökade behov av såväl 
sjukvård som kollektivtrafik. Detta betyder även fortsatt att arbetssätt inom 
den egna organisationen och mellan koncernens olika delar kontinuerligt 
behöver ses över och omprövas för att förbättra styrningen, säkerställa en 
effektiv användning av skattepengar och minimera risken för 
suboptimering 

Förvaltningens resultat för år 2016 uppgår ti l l 85,2 miljoner kronor. För 
motsvarande period 2015 uppgick överskottet t i l l 213,1 mkr. 

Den enskilt största förklaringen til l förvaltningens positiva resultat är 
funktionsområdet SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som 
redovisar en budgetavvikelse på +61,3 miljoner kronor främst hänförligt 
t i l l bygget av Nya Karolinska Sjukhuset. 

Större underskott redovisas av SLL IT -39,4 mkr och Berga 
Naturbruksgymnasium -14,9 mkr på grund av lägre intäkter från 
skolverksamheten, högre hyror samt högre underhållskostnader. 

De uppnådda investeringsvolymerna uppgår till 3,8 miljarder kronor och 
utgör 88 % av budgeterad nivå. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 februari 2016 
Landstingsstyrelsens förvaltnings årsrapport 2016, inklusive bilagor 

Irene Svenonius 

Gustaf Drougge 



Stockholms läns landsting i (i) 
LANDSTINGSSTYRELSEN SÄRSKILT UTTALANDE 

2017-04-04 

Socialdemokraterna 

Ärende 4 
LS 2016-1492 

A n g å e n d e Å r s r a p p o r t f ö r L S F 

I Landstingsdirektörens budgetunderlag framhålls att en förutsättning för 
att ekonomin ska klaras under 2018 är ett starkt 2017. Moderaterna säger 
sig nu ha en ambition att minska kostnaderna för administration och 
konsulter. Något som Moderaterna menade vara helt orealistiskt när 
Socialdemokraterna pekade ut just den inriktningen redan i förra årets 
budgetdebatt. 

Utgångsläget efter Moderaternas första 10 år vid makten är en mycket 
kraftig uppförsbacke. Årsrapporten visar att man bara under 2016 i enlighet 
med den styrande minoritetens budget ökade antalet anställda vid LSF med 
48 personer, eller 5,5 procent. Kostnaderna för personal ökade under 
samma period med hela 8,7 procent. Likaså ökade kostnaderna för 
konsulter med över 14 procent. 

De ökade administrativa kostnaderna är ett resultat av politiska beslut. Det 
är bra att Moderaterna nu erkänner att kostnaderna för administration och 
konsulter är ohållbara. Men för att minska kostnaderna räcker det inte att 
säga att kostnaderna ska minska, måste man också byta ut politiken som 
lett t i l l ökade kostnader. 



Stockholms läns landsting 12 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§71 
Å r s r a p p o r t 2016 f ö r Skadekonto 
LS 2017-0187 

Ärendebeskrivning 

Skadekonto överlämnar härmed årsrapporten för perioden 1 januari-31 
december 2016. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 
Årsrapport 2016 för Skadekonto 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 8 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att fastställa årsrapport 2016 för Skadekonto. 

Beslutsexpediering: 
SLL Styrning och ekonomi 
Akt 

Exp. datum Sign. Ordförande Justerare Justérare 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 7 2 
Å r s r a p p o r t 2016 och interkontrol lplan 2017 f ö r 
Koncernf inans ier ing 
LS 2017-0090 

Ärendebeskrivning 

Härmed överlämnas årsrapport 2016 för Koncernfinansiering samt förslag 
t i l l internkontrollplan för år 2017. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 
Årsrapport 2016 för Koncernfinansiering 
Internkontrollplan 2017 för Koncernfinansiering 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i sla-ivelse 
den 22 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att fastställa årsrapport 2016 för Koncernfinansiering 

att fastställa internkontrollplan 2017 för Koncernfinansiering enligt 
landstingsdirektörens förslag. 

Beslutsexpediering: 
SLL Styrning och ekonomi 
Akt 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 14 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§73 
Ä t e r r a p p o r t e r i n g av samordnade kategori A upphandlingar 
som s l u t f ö r t s år 2016 samt f a s t s t ä l l a n d e av kategori A 
upphandlingar som b e r ä k n a s b l i p å b ö r j a d e under år 2017 
LS 2016-1410, 2016-1429 

Ärendebeskrivning 

I ärendet återrapporteras resultatet av de samordnade kategori A 
upphandlingar som slutförts under år 2016. Ärendet innehållet även förslag 
på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under 2017. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 februari 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari 2017 
Förteckning den 16 januari 2017 över kategori A upphandlingar 2017 
Förteckning över genomförda samordnade kategori A upphandlingar 2016 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017 (bilaga). 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att godkänna rapporteringen av genomförda samordnade kategori A 
upphandlingar under år 2016. 

att fastställa upphandlingarna enligt förteckning den 16 januari 2017 som 
kategori A upphandlingar. 

Särskilt uttalande 
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Vivianne Gunnarsson 
(MP) anmäler ett särskilt uttalande från Miljöpartiet (bilaga). 

Beslutsexpediering: 
SLL Juridik och upphandling 
Akt 

/ 

Exp. datum Sign. 
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Stockholms läns landsting 1 (2) 

Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-22 LS 2016-1410 

LS 2016-1429 

Landstingsstyrelsen 

Ä t e r r a p p o r t e r i n g av s a m o r d n a d e kategori A 
upphandl ingar s o m s l u t f ö r t s å r 2016 samt 
f a s t s t ä l l a n d e av kategori A upphandl ingar s o m 
b e r ä k n a s b l i p å b ö r j a d e u n d e r å r 2017 

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 

I ärendet återrapporteras resultatet av de samordnade kategori A 
upphandlingar som slutförts under år 2016. Ärendet innehållet även förslag 
på kategori A upphandlingar som beräknas påbörjas under 2017. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att godkänna rapporteringen av genomförda samordnade kategori A 
upphandlingar under år 2016. 

att fastställa upphandlingarna enligt förteckning den 16 januari 2017 som 
kategori A upphandlingar. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Genom fastställande av kategori A upphandlingar samordnas 
upphandlingar där två eller flera nämnder, styrelser eller bolag köper varor 
och tjänster av samma slag. Samordning av upphandlingar gör att 
landstinget kan minska sina kostnader genom att införskaffa stora volymer 
av varor eller tjänster samlat och minska administrationen kring 
upphandlingar. Det frigör resurser som istället kan läggas på 
kärnverksamhet. Alla landstingets upphandlingar ska ske i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling. Detta ställer stora krav på att utformad och 
beslutad upphandlingsprocess efterlevs fullt ut. 



Stockholms läns landsting 2 (2) 
SKRIVELSE 
2017-03-22 LS 2016-1410 

LS 2016-1429 

Årligen erhåller landstingsstyrelsen en rapport avseende de samordnade 
Kategori A upphandlingarna som avslutats. Under år 2016 avslutades 41 
samordnade kategori A upphandlingar. Av dessa genomfördes 35 av SLL 
Upphandling och övriga sex upphandlingar av andra förvaltningar eller 
bolag. Den sammanlagda besparingspotentialen som dessa upphandlade 
avtal genererat beräknas uppgå ti l l ca 269 miljoner kronor. Under 2017 
kommer landstinget att förbättra sin organisation för upphandlingar för att 
öka möjligheten till besparingar. 

Upphandlingsprocessen är en viktig komponent för att få full kostnads- och 
kvalitetskontroll på inköp av varor och tjänster. En bättre organisation 
kring upphandlingar i landstinget kan både minska kostnader och öka 
kvaliteten vid inköp. Därför har landstingsdirektören fått i uppdrag att 
genomföra en översyn av landstingets policy och organisation för 
upphandlingar. Landstinget ska även säkerställa att den kompetens som 
behövs inom organisationen i så stor utsträckning som möjligt finns hos 
den egna personalen i landstingets förvaltningar och bolag. Konsulter ska 
användas sparsamt och enbart då det är säkerställt att det är det 
varsammaste alternativet med hänsyn til l stockholmarnas skattekronor. 
Kostnaderna för konsulter ska minska inom landstinget och med anledning 
av detta förväntas en påtaglig del av de beräknade kostnaderna i kategori A 
upphandlingen av konsulter för 2017 inte tas i anspråk. De nivåer som 
anges i förteckningen för 2017 ska därmed ses som ett maxtak för att ta 
höjd för oförutsedda omständigheter. Kostnadsutvecklingen inom detta 
område kommer att bevakas noggrant under året. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 februari 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari 2017 
Förteckning den 16 januari 2017 över kategori A upphandlingar 2017 
Förteckning över genomförda samordnade kategori A upphandlingar 2016 

Irene Svenonius 

Gustaf Drougge 



Stockholms läns landsting 
LANDSTINGSSTYRELSEN SÄRSKILT UTTALANDE 

2017-04-04 

miljöpartiet de gröna 

LS 2016-1410, 
LS 2016-1429 

Ärende 7 

Äterrapportering av samordnade kategori A upphandlingar som 
slutförts år 2016 samt fastställande av kategori A upphandlingar 
som beräknas bli påbörjade under år 2017 

Kategori A upphandlingar är den typ av upphandling där summan för den 
enskilda upphandlingen är lägre än vad som krävs för särskilt beslut i LS 
eller LF och där verksamheterna meddelat att det finns samordningsbehov. 

Miljöpartiet är positiva till ambitionen att effektivisera och minska 
kostnaderna för upphandlingar. Även om summan för den enskilda 
upphandlingen kan vara relativt låg så är totalsumman för landstingets 
upphandlingar av förbrulaiingsmaterial hög. Tyvärr ser vi idag att arbetet 
med att sänka kostnaderna för upphandlingar inte sker på ett 
tillfredsställande sätt. 

Strategiska beslut kring behovet av att effektivisera landstinget 
varuförsörjning saknas och fattade beslut kring behovet av samordning 
respekteras inte i verksamheterna. Miljöpartiet anser därför att det är av 
stor vikt att landstinget intensifierar arbetet med att effektivisera och sänka 
kostnaderna för dessa upphandlingar. Arbetet med att införa en samlad 
upphandlingsorganisation i enlighet med tidigare fattade beslut behöver 
även verkställas i praktiken. 



Stockholms läns landsting 15 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§74 
Motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och U l f L a n d s t r ö m 
(SD) om att i n f ö r a f ö r e n k l a d e h ä l s o k o n t r o l l e r av n y a n l ä n d a 
a s y l s ö k a n d e / flyktingar 
LS 2016-1098 

Ärendebeskrivning 

Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) har t i l l fullmäktige lämnat en 
motion om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända 
asylsökande/flyktingar. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Motion 2016:33 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 februari 2017 med 
SD-ledamotens muntliga reservation 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 7 december 2016 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att avslå motionen. 
Bifall t i l l motionen från Dan Kareliusson (SD). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 

Dan Kareliusson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet t i l l förmån för 
sitt eget yrkande. 
Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 16 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§75 
Motion 2016:35 av G u n n a r Sandel l m.f l . (S) om att ö k a 
i n v å n a r n a s h ä l s a genom h ä l s o s a m t a l 
LS 2016-1404 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Sandell m.fl. (S) har t i l l fullmäktige lämnat en motion om att öka 
invånarnas hälsa genom hälsosamtal. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Motion 2016:35 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 februari 2017 med 
S- och V-ledamöternas muntliga reservation 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 december 2016 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017 (bilaga). 
Följ ande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag. 
Bifall från Erika Ullberg (S) och Gunilla Roxby Cromvall (V) t i l l 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag t i l l beslut 
(bilaga). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove Sander (S) samt Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot 
beslutet t i l l förmån för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets 
gemensamma förslag.  
Beslutsexpediering: Landstingsfullmäktige, Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-22 LS 2016-1404 

Landstingsstyrelsen 

Mot ion 2016:35 av G u n n a r S a n d e l l m. f l . (S ) o m att ö k a 
i n v å n a r n a s h ä l s a genom h ä l s o s a m t a l 

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink 

Ärendebeskrivning 

Gunnar Sandell m.fl. (S) har ti l l fullmäktige lämnat en motion om att öka 
invånarnas hälsa genom hälsosamtal. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Alliansen har stärkt primärvården på flera sätt så att den ska vara navet i 
hälso- och sjukvården för de allra flesta patienterna. Ekonomiskt görs en 
särskild nivåhöjande satsning på 140 miljoner kronor 2017, utöver den 
resursökning som automatiskt följer med fler patienter och besök. Vi har 
dessutom öppnat möjligheten för specialiserade äldremottagningar som 
tilläggsuppdrag för husläkarmottagningarna. Till dags dato kan vi se att 170 
stycken äldremottagningar redan har öppnat. 

Enligt Folkhälsopolicyn 2017-2021 för Stockholms läns landsting ska 
folkhälsoarbetet bygga på evidensbaserad kunskap och erfarenhet om 
åtgärder och metoder som fungerar för olika målgrupper och 
kostnadseffektiva insatser ska prioriteras. 

I Stockholms läns landsting har idag vårdgivare i primärvården möjlighet 
att erbjuda rådgivande samtal om levnadsvanor och få ersättning för dessa. 
Modellen bygger på att de invånare som får samtal identifieras genom 
vården eller att de aktivt söker sig till vården för att få ett samtal. Samtalet 
hålls av distriktssköterskor som fått särskild utbildning för uppgiften. 
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Hälsosamtal kräver resurser och det är viktigt att dessa resurser ger minst 
lika mycket tillbaka i vunnen hälsa som om resurserna används på annat 
sätt. 

Framtidens vård ska möta oss alla patienter som de individer vi är. Vård på 
rätt nivå, vård utan väntan, och vård som vi får välja själva. Det är modern 
vård, för allas hälsa. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Motion 2016:35 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 februari 2017 med 
S- och V-ledamöternas muntliga reservation 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 20 december 2016 

Irene Svenonius Anna Starbrink 

Gustaf Drougge 
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LANDSTINGSSTYRELSEN 

• ^ M ] Socialdemokraterna 
^fS?J" F e A K T I p 5 P A R T I B T 

Vänsterpartiet 

A n g å e n d e Mot ion 2016:35 av G u n n a r S a n d e l l m. f l . (S ) 
o m att ö k a i n v å n a r n a s h ä l s a genom h ä l s o s a m t a l 

Intentionen i motionen är bra och syftar ti l l att stärka det förebyggande 
hälsoarbetet på husläkarmottagningarna för gruppen äldre genom 
hälsosamtal. Gruppen äldre är bred och vårdbehoven varierar mellan olika 
individer. Majoriteten av alla äldre klarar sig utan större hjälp från vården, 
men kan ändå behöva hälsofrämjande insatser för att behålla sin hälsa. 

Det är beklagligt att den styrande Alliansen i landstinget inte förstår 
behovet av insatser som syftar ti l l att äldre ska behålla sin hälsa. 
Hälsosamtal är en viktig pusselbit för att förebygga olika livsstilssjukdomar 
därmed minska stort mänskligt lidande. Det är även en viktig del i hur vi 
Idarar framtidens finansiering av välfärden. 

Med anledning av ovanstående föreslås Landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 

att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att justera 
förfrågningsunderlaget för Vårdval Stockholm (Vårdval 
husläkarvård) i syfte att ge varje vårdcentral i länet i uppdrag 
att regelbundet kalla sina listade patienter ti l l hälsosamtal 

FORSLAG TILL BESLUT 
2017-04-04 

Ärende 9 
LS 2016-1404 
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§76 
Motion 2016:25 av H å k a n J ö r n e h e d (V) om att i n f ö r a 
l ä k e m e d l e t P r E P i Stockholms l ä n s landsting 
LS 2016-0680 

Ärendebeskrivning 

Håkan Jörnehed (V) har t i l l fullmäktige lämnat en motion om att 
Stockholms läns landsting bör utreda ett införande av pre-
expositionsprofylax (PrEP) mot hiv. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2017 
Motion 2016:25 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 31 januari 2017 med 
V- och SD-ledamöternas muntliga reservationer, samt 
V-ledamöternas särskilda uttalande 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 december 2016 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017 (bilaga). 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att anse motionen besvarad. 
Bifall t i l l motionen från Gunilla Roxby Cromvall (V), med instämmande av 
Erika Ullberg (S), och Dan Kareliusson (SD). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad 

Reservation 
Gunilla Roxby Cromvall (V), Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens 
Sjöström, Talla Alkurdi (S) och Tove Sander (S) samt Dan Kareliusson (SD) 
reserverar sig mot beslutet ti l l förmån för sina egna yrkanden. 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

Särskilt uttalande 
Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särsldlt uttalande från 
Vänsterpartiet (bilaga). 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

7 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-22 LS 2016-0680 

Landstingsstyrelsen 

Mot ion 2016:25 av H å k a n J ö r n e h e d ( V ) o m i n f ö r a n d e 
av P r E P i S tockholms l ä n s landst ing 

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink 

Ärendebeskrivning 

Håkan Jörnehed (V) har ti l l fullmäktige lämnat en motion om att 
Stockholms läns landsting bör utreda ett införande av pre-
expositionsprofylax (PrEP) mot hiv. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Truvada är ett läkemedel som innehåller två aktiva substanser mot hiv. Det 
ges alltid i kombination med ytterligare ett hiv-läkemedel. Sedan ett par år 
används Truvada som ett förebyggande läkemedel mot hiv i bland annat 
USA - för en så kallad pre-expositionsprofylax (PrEP). Läkemedlet är 
godkänt inom EU och av Läkemedelsverket i Sverige, då som komplement 
til l säker sex. 

Den förebyggande skyddseffekten av Truvada mot HIV-smitta varierar 
enligt olika studier mellan 40 och 86 procent. En person som tar Truvada 
får inte vara bärare av hiv. Kostnaden för behandlingen beräknas ti l l 6 000 
kronor per månad och person vid en fortlöpande behandling. 

Läkemedel som förskrivs i förebyggande syfte ingår normalt inte i 
läkemedelsförmånen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har dock 
beslutat att Truvada ska ingå i förmånen även när det används i 
förebyggande syfte. Hiv är en livslång sjukdom som kräver daglig 
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SKRIVELSE 
2017-03-22 LS 2016-0680 

behandling av läkemedel. Att förhindra smitta av hiv har därför mycket hög 
prioritet. Hiv är en av de 26 sjukdomar som enligt smittskyddslagen är 
allmänfarliga. 

Att införa Truvada som ett subventionerat läkemedel är förenat med vissa 
etiska frågeställningar. Det kan vara en fråga om jämställdhet dvs vilka som 
ska omfattas av subventionen, om vi ska subventionera ett läkemedel som 
innebär att den enskilde kan ta större sexuella risker, vilka andra 
allmänfarliga sjukdomar som i så fall skulle kunna omfattas av kostnadsfria 
förebyggande läkemedel mm. 

Det är en svår och komplex fråga om Truvada ska subventioneras som 
förebyggande läkemedel. Stockholms läns landsting bör inte agera på egen 
hand i denna fråga utan bör avvakta nationella beslut och nationella 
riktlinjer. En arbetsgrupp har bildats inom Folkhälsomyndigheten med 
infektionsläkare och smittskyddsläkare. Gruppen ska utarbeta ett 
kunskapsunderlag. En annan arbetsgrupp (RAV) kommer art ta fram 
tekniska riktlinjer. 

Landstingsstyrelsen anser att resultaten av de olika arbetsgruppernas 
arbete bör avvaktas innan landstingen gemensamt tar ställning till frågan 
om vi ska införa pre-expositionsprofylax mot hiv med läkemedlet Truvada. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2017 
Motion 2016:25 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 31 januari 2017 med 
V- och SD-ledamöternas muntliga reservationer, samt 
V-ledamöternas särskilda uttalande 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 december 2016 

Irene Svenonius Anna Starbrink 

Gustaf Drougge 
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LANDSTINGSSTYRELSEN 2017-04-04 
Vänsterpartiet 

Ärende nr 10 
Ls 2016-0680 

Särskilt uttalande gällande motion 2016:25 av Håkan 
Jörnehed (V) om införandet av PrEP i Stockholms läns 
landsting 

Vänsterpartiet har genom landstingsrådet Håkan Jörnehed motionerat om att 
Stockholms läns landsting genomför ett utredningsuppdrag som inkluderar 
dialog med relevanta patient- och intresseorganisationer om hur vi 
eventuellt ska iför PrEP i Stockholms läns landsting. 

I motionstexten nämner vi att frågeställningen om att PrEP och Truvada kan 
vara kontroversiell, åsikter går isär inte minst moraliskt. Och då frågan är 
besvärlig menar Vänsterpartiet att Stockholms läns landsting måste vara väl 
förberedda inför denna frågeställning. 

Svaret på motionen har tidigare varit uppsatt på HSNs dagordning men 
drogs tillbaka då nya aktuella uppgifter angående PrEP än förvaltningens 
svar tillkommit. Då TLV godkänt indikationen för Truvada som PrEP i 
Sverige och att TLV har bestämt att den ska omfattas av den allmänna 
läkemedelsförmånen så är frågan om införandet av PReP inte avgjord. 

Trots det anser vi att förvaltningens nya svar ändå innehåller fragment om 
att frågan om PReP är diskussionsfråga för SLL att avgöra. Vi är redan 
omsprungna av utvecklingen på statlig nivå. 

I motionens att-sats förespråkar vi att man ska föra dialog med relevanta 
patient- och intresse organisationer. Vad vi kan utläsa av förvaltningens svar 
är inte det gjort då vi antar att svaret på motionen utformats på annat sätt. 
Vänsterpartiet har däremot haft en dialog med RF SL som har mycket 
kunskap i frågan och erfarenhet av de patienter där detta läkemedel kan bli 
aktuellt. 

I Vänsterpartiets särskilda uttalande bifogar vi därför RFSLs svar: 

RFSL STOCKHOLMS FEEDBACK PÅ: 

"Yttrande övef motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om införandet av 
PrEP i Stockholms läns landsting" Tjänsteutlåtande HSN 2016-2854 
Inledningsvis vill vi påpeka att när man läser tjänsteutlåtandet får man intryck 
av att PrEP är under utredning och att vi inte vet om vi ska ha PrEP i Sverige 
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eller inte. I och med att indikationen för Truvada som PrEP är godkänd i 
Sverige och att TLV har bestämt att den ska omfattas av den allmänna 
läkemedelsförmånen så är inte införandet av PrEP en diskussions fråga för 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL att avgöra. "Om" är redan avgjort. 
Kvarstår att fastställa "hur". 

Såväl Håkan Jörneheds motion som svaret från Hälso- och sjukvårdsdirektören 
och Smittskyddsläkaren är därmed omsprungna av utvecklingen på statlig nivå. 
Det finns dock en rad argument i tjänsteutlåtandet som RFSL Stockholm anser 
behöver bemötas — dels utifrån riktlinjer kring och implementering av PrEP i 
jämförbara kontexter, dels utifrån vad som är etablerade principer för vården 
och vårdens förvaltning i Sverige, och därför meddelar vi Håkan Jörnehed 
följande punkter: 

I dokumentet refererar man till Läkemedelsverket, som säger att PrEP ska ses 
som ett komplement till säkrare sex, det vill säga under förutsättning att också 
kondom används. Eftersom PrEP inte är 100 % effektivt är det självklart att 
måste man informera och diskutera PrEPs i samband med kondom med 
patienten. Det rimliga utifrån ett hivpreventionsperspektiv är dock att syftet 
med PrEP är att förebygga hiv i en riskutsatt grupp, nämligen den gruppen 
som inte använder kondom eller som har ett lågt eller inkonsekvent 
kondomanvändande. Det är i den gruppen som PrEP kan bli ett viktigt 
redskap i arbetet med att sänka hiv-incidensen. British HIV Association och 
British Association for Sexual Health and HIV skriver så här: 

"We have gathered robust evidence on the effectiveness of PrEP 
in England that informs our duty of care in support of access to 
PrEP. PROUD and IPERGAY have provided strong evidence 
for a large reduction in HIV incidence when PrEP is offered to 
MSM having condomless anal sex, and revealed a sub-group of 
MSM who are at imminent risk of HIV and who need additional 
risk reduction support over and above the standard of 
prevention care outlined in the BASHH-BHIVA guidelines. (...) 
Therefore BASHH and BHIVA strongly recommend that PrEP 
be made available within a comprehensive HIV prevention 
package to 

• MSM, träns men and träns women who are 
engaging in condomless anal sex 
• HIV-negative partners who are in serodifferent 
heterosexual and same-sex relationships with HIV-
positive partner whose viral replication is not 
suppressed 

2 
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• Other heterosexuals considered to be at high 
risk."1 

De som redan använder kondom och tycker att det är oproblematiskt har 
redan en mycket väl fungerande strategi för att skydda sig mot hivinfektion. 
Att förskriva PrEP till konsekventa kondomanvändare skulle vara både 
onödigt och otroligt dyrt. 

Att, som man gör i tjänsteutlåtandet, ifrågasätta PrEP för att det kan 
vara "kontroversiellt att subventionera läkemedel för att kunna ta större risker" 
är problematiskt, för att inte säga bedrövande och insiktslöst. Vi ser det som 
ett utslag för sexualmoraliserande som har marginellt stöd i evidens. Det finns 
faktiskt en hel del systematiserad kunskap kring PrEP-användning. Den 
brittiska PROUD-studien visar ingen ökning kondomlöst sex. De som hade ett 
lågt kondomanvändande före PrEP hade ett lågt kondomanvände efter att de 
började ta PrEP. Det låga kondomanvändandet förelåg alltså, och skillnaden 
blir att med PrEP minskade de risken att få hiv, och därmed risken för vidare 
spridning av infektionen. I Iprex Open Label Extension-studien ökade 
kondomanvändandet något bland unga personer som använde PrEP, möjligen 
som en följd av det som kallas "empowerment" — när människor känner sig 
säkrare är de också mer förmögna att fatta hälsofrämjande beslut. Inom ramen 
för Magnet2 i San Fransisco har man också sett en viss ökning av 
kondomanvändande i samband med att man började ta PrEP. Det finns även 
studier som indikerat ett lägre kondomanvändande efter att man påbörjade 
PrEP, oftast bland de som redan hade ett inkonsekvent kondomanvändande. 

I tjänsteutlåtandet lyfter man också jämstäMshetsperspektivet gällande vem 
som ska få tillgång till subvention för åtgärder som sker i avsikt att hindra 
smittspridning. Jämförelsen är modersmjölksersättning för hivpositiva mödrar 
som inte får amma. Den jämförelsen är irrelevant eftersom Truvadas 
indikation för PrEP subventioneras i den allmänna läkemedelsförmånen, och 
inte omfattas av kostnadsfrihet enligt Smittskyddslagen. Det är också 
anmärkningsvärt att det inte finns något resonemang gällande den bristande 
etiken i att ha en effektiv metod för att sänka hivincidensen tillgänglig, men av 
olika anledningar — där motivet förefaller vara sexualmoraliserande mer än 
något annat - inte skapar förutsättningar för att målgruppen får tillgång till 
den. I förbigående kan man också verkligen ifrågasätta varför hivpositiva 

1 http://www.bhiva.org/documents/PubHcations/BHIVA-BASHH-Position-Statem 
UK-May-2016.pdf 

2 Magnet är en klinik i San Francisco som implementerar ett PrEP-program för MSM. 

3 
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mödrar inte får modersmjölksersättningen subventionerad, med tanke på att de 
är ålagda en tvångsåtgärd att inte amma, enligt Smittskyddslagen. Det skulle 
vara rimligt, och kostnaden försumbar. 

En tanke som framkommer i tjänsteutiåtandet, som är rent av oroväckande är 
att Hälso- och sjukvårdsdirektören och Smittskyddsläkaren i ett gemensamt 
uttalande öppnar dörren för att enskilda vårdcentralers (och enskilda 
landstings) ekonomiska intresse skulle vara en faktor i bedömningen av vilken 
vård som ges patienter, där de går så långt som att varna för att PrEP-
förskrivning "riskerar att leda till undanträngning av mottagningens 'vanliga' 
patienter". Prioriteringar kring vårdekonomi sker i Sverige centralt på statlig 
nivå, och utgångspunkterna är väl formulerade i ett flertal styrdokument, bland 
annat i Prioriteringsutredningen (S 1992:02). Prioriteringar kring vårdekonomi 
ska ha samhällets bästa för ögonen, inte hur det påverkar den ena eller andra 
vårdcentralen, eller landstinget. Den här typen av formuleringar i 
tjänsteuflåtande stämmer till eftertanke, och RFSL Stockholm undrar om SLL 
verkligen vill vandra ned för denna stig. Sexualiteten är samtidigt en av de mest 
djupgående aspekterna av att vara människa, och en av de svåraste att styra. 
Om människor "bara gjorde som vi sa åt dem" skulle hivpreventionen vara en 
lätt sak att helt enkelt administrera. Jämförelsen med rölming, socker och annat 
ligger nära till hands, och vi ifrågasätter starkt om skuldbeläggning och 
moraliserande är en önskvärd eller verkningsfull strategi. Ett ifrågasättande 
som har omfattande akademiskt stöd. 

För att summera: Truvada som PrEP mot hiv är en ny godkänd och 
finansierad medicinsk behandling, och det åligger SLL att implementera den. 
Tanken om att SLL skulle "gå före" är förbisprungen. Godkännande på statlig 
nivå är redan beslutat. Det kan förefalla överflödigt att påpeka det, men 
andemeningen i tjänsteutlåtandet föranleder det: ett landsting kan gå före och 
erbjuda subvention av behjärtansvärda insatser som staten inte kräver, men 
inget landsting kan lägga sig under den nivå som fastställts på statlig nivå. 

Det som föreslås som slutpunkt i tjänsteutlåtandet om att avvakta nationella 
riktlinjer kan ha någon rimlighet, men detta faller inte på 
Folkhäls omyndigheten, även om initiativ har tagits från dem för att bringa reda 
i en den märkliga situation som har uppstått i Sverige. Vi har PrEP i Sverige, 
men subvention genom läkemedelsförmånen, men det är inte tillgängligt för 
någon som skulle kunna ha nytta av det, ytterst hela samhället. Ansvaret för att 
utfärda nationella riktlinjer faller i Sverige på professionen, i det här fallet 
specifikt på Referensgruppen för antiviral behandling (RAV). RAV har redan 
utfärdat riktlinjer för PrEP med en rekommendation att det ska subventioneras 
för användaren. Behandlingsrekommendationer är också utförligt beskrivna i 
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FASS. Klinisk erfarenhet och väl utarbetade policybeslut finns både nära och 
fjärran, i låginkomst- och höginkomstländer. Att få riktlinjer på plats kan inte ta 
någon nämnvärd tid. Faktum är att RAV:s redan utfärdade riktlinjer torde vara 
tillräckliga. 

Självklart får det ekonomiska konsekvenser för landstinget, och/eller enskilda 
kliniker, när en ny behandlingsform blir godkänd, men frågan för HSN är nu 
inte "om" PrEP mot hiv ska implementeras i SLL, utan "hur". I det stora hela 
är kostnaden för denna nya behandlingsform försvinnande liten och den 
förväntade gruppen av användare är inte stor (Venhälsans uppskattning är 200-
300 patienter). Kostnaden blir också lägre när Gileads patent för Truvada går 
ut våren 2017, och generika förhoppningsvis snart blir tillgängliga inom EU. 

Stockholm är det landsting som har störst andel män som har sex med män 
(msm), och även störst andel av msm som lever med hiv. Det är också ett 
landsting med väldigt stor ldinisk erfarenhet kring hivbehandling. Vi har 
mottagningen Venhälsan, som utgör en idealisk kandidat för att ombesörja 
PrEP-förskrivning: på Venhälsan finns kompetensen kring hivbehandling, och 
därmed kunskap och utarbetade rutiner kring de uppföljningsprover som är 
nödvändiga vid förskrivning av Truvada. Dessutom finns 
preventionsmottagningen med provtagning för övriga STLer, en mycket viktig 
förutsättning som nämns i alla internationeEa rekommendationer som ett 
komplement till uppföljningsprovtagning för läkemedlets påverkan på 
kroppen. Genom sin preventionsmottagning har de också redan kontakt med 
en stor del av den gruppen patienter där behovet av PrEP mot hiv är störst, 
och sannolikt skulle ha störst effekt. 

Venhälsan skulle enligt alla rimliga bedömningar vara mycket väl lämpade att 
implementera PrEP-förskrivning och -uppföljning, snarare än att 
förskrivningen lämnas i händerna på husläkare, som med dagens regelverk är 
det alternativ som står vidöppet för de patienter som är medvetna om 
regelverket och har tillräckligt med munläder för att övertyga sin läkare att 
skriva ut PrEP. 

Venhälsan behöver ökade resurser för att finansiera ett patientsäkert PrEP-
pf ogram. Istället för att diskutera ett "om" som i sak inte är ett frågetecken 
borde HNS fråga sig om vi vill ha en rättsosäker förskrivning av Truvada som 
PrEP mot hiv som sker av enskilda välvilliga — och läskunniga — husläkare, eller 
om vi vill ha en rättssaker, ordnad förskrivning som garanterar 
patientsäkerheten. 

5 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§77 
Motion 2016:48 av Isabel l Flygare (V) om att ge 
k u l t u r n ä m n d e n i uppdrag att utreda m ö j l i g h e t e n att, i 
samarbete m e d kommuner , p å f ö r s ö k i n f ö r a kulturbussar 
f ö r b a r n i l ä n e t s y t t e r o m r å d e n 
LS 2016-1577 

Ärendebeskrivning 

Isabell Flygare (V) har t i l l landstingsfullmäktige lämnat en motion i vilken 
hon föreslår att kulturnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att 
införa kulturbussar för barn i länets ytterområden. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Motion 2016:48 
Kulturnämndens protokollsutdrag den 22 februari 2017 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande den 31 januari 2017 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att avslå motionen. 
Bifall t i l l motionen från Gunilla Roxby Cromvall (V). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att avslå motionen 

Reservation 

Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet t i l l förmån 
för sitt eget yrkande. 
Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt t , 

/ 

Justéjare Exp. datum Sign. Ordförande Justerare 
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§78 
Motion 2016:49 av U l f L a n d s t r ö m (SD) och Lotta Nordfeldt 
(SD) om att satsa mer av kul turen p å s j u k v å r d e n s patienter 
LS 2016-1578 

Ärendebeskrivning 

Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) har t i l l landstingsfullmäktige 
lämnat en motion i vilken de föreslår att det utreds i vilken omfattning 
landstingets kultursatsningar i större utsträckning kan styras mot de allra 
sjukaste patienterna. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Motion 2016:49 
Kulturnämndens protokollsutdrag den 22 februari 2017 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande den 18 januari 2017 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 februari 2017 med 
SD-ledamotens muntliga reservation 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 januari 2017 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att avslå motionen. 
Bifall t i l l motionen från Dan Kareliusson (SD). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avslå motionen. 

Reservation 
Dan Kareliusson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet t i l l förmån för 
sitt eget yrkande. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige, Akt 1 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 
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§ 7 9 
Å r s r a p p o r t 2016 samt internkontrol lplan 2017 f ö r 
f ö r v a l t n i n g f ö r utbyggd tunnelbana 
LS 2016-0282, 2017-0175 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar godkännande av årsrapport 2016 och internkontrollplan 
2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2017 
Årsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana 
Internkontrollplan 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att godkänna årsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana 

att godkänna internkontrollplan för 2017 för förvaltning för utbyggd 
tunnelbana. 

Beslutsexpediering: 
Förvaltning för utbyggd tunnelbana 
SLL Styrning och ekonomi 
Akt 

/ 

Exp. datum Sign. 
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LS 2017-0084 

§8o 
Motion 2016:32 av Vivianne Gunnarsson m.f l . (MP) om 
toaletter p å Ös tra station och Slussen 
LS 2016-1097 

Ärendebeskrivning 

Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) har t i l l landstingsfullmäktige lämnat en 
motion i vilken de föreslår att införandet av toaletter i kollektivtrafiken 
påskyndas. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2017 
Motion 2016:32 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 31 januari 2017 
med MP- och V-ledamöternas muntliga reservation 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 december 2016 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att anse motionen besvarad. 
Bifall t i l l motionen från Susanne Nordling (MP) med instämmande av 
Gunilla Roxby Cromvall (V). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Vivianne Gunnarsson 
(MP) samt Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet 
t i l l förmån för sina egna yrkanden. 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 
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§ 8 l 
Motion 2016:31 av Jens S j ö s t r ö m m.fl . (S) om behovet av att 
f o r t s ä t t a utveckla u n d e r s k ö t e r s k e u t b i l d n i n g 
LS 2016-1096 

Ärendebeskrivning 

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om behovet av att fortsätta 
utveckla undersköterskeutbildningen. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokollsutdrag den 2 februari 2017 med S, MP och V-
ledamöternas muntliga reservation 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 januari 2017 
Motion 2016:31 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att anse motionen besvarad. 
Bifall t i l l motionen från Erika Ullberg (S), med instämmande av Susanne 
Nordling (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove Sander (S) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP), 
Vivianne Gunnarsson (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig 
muntligt mot beslutet t i l l förmån för sina egna yrkanden. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

/ 

Justerare Exp. datum Sign. Ordförande Justerare 
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LS 2017-0084 

§ 8 2 
Yttrande ö v e r departementspromemorian E n ny 
organisation f ö r e t i k p r ö v n i n g av forskning (Ds 2016:46) 
LS 2017-0076 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsdepartementet har genom remiss berett Stockholms läns 
landsting tillfälle att lämna synpunkter på departementspromemorian En 
ny organisation för etikprövning av forskning (Ds 2016:46). 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2017 
Förslag t i l l yttrande 
Sammanfattning av departementspromemorian En ny organisation för 
etikprövning av forskning (Ds 2016:46) 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avge yttrande t i l l Utbildningsdepartementet över 
departementspromemorian En ny organisation för etikprövning av 
forskning (Ds 2016:46) i enlighet med landstingsdirektörens förslag t i l l 
yttrande. 

Beslutsexpediering: 
Utbildningsdepartementet 
SLL Forskning och innovation 
Akt 
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LS 2017-0084 

§83 
Samverkansavtal om att skapa ett medicintekniskt centrum 
m e d Karo l inska Institutet och Kungl iga Tekniska 
h ö g s k o l a n 
LS 2016-1164 

Ärendebeskrivning 

Förslag om att Stockholms läns landsting tecknar ett avtal med Karolinska 
Institutet och Kungliga Tekniska högskolan som reglerar samverkan under 
2017 om skapandet av en forskningsmiljö kring utveckling av 
medicinteknik och vårdprocesser i ett medicintekniskt centrum. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 21 februari 2017 
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 16 februari 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 februari 2017 
Förslag t i l l Avtal om samverkansprojekt för att skapa en forskningsmiljö 
kring utveckling av medicinteknik och vårdprocesser mellan Kungliga 
Teloiiska högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att godkänna förslaget t i l l avtal om samverkansprojekt för att skapa en 
forskningsmiljö kring utveckling av medicinteknik och vårdprocesser 
mellan Karolinska Institutet, Kungliga Teloiiska högskolan och Stockholms 
läns landsting avseende år 2017 

att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande att teckna avtal om 
samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska 
högskolan och Stockholms läns landsting avseende år 2017 

att uppdra åt landstingsdirektören att under 2017 återkomma med förslag 
på ett långsiktigt avtal avseende skapandet av en forskningsmiljö kring 
utveckling av medicinteknik och vårdprocesser i samverkan med Kungliga 
Tekniska högskolan och Karolinska Institutet. 

Beslutsexpediering: 
Karolinska Institutet 
Kungliga Tekniska högskolan 
SLL Forskning och innovation, Akj 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 
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§ 8 4 
Medarbetarnas f ö r m å n e r v id Stockholms l ä n s landsting 
LS 2017-0254 

Ärendebeskrivning 

Peter Carpelan (M), Jessica Ericsson (L) och Aram El-Khoury (KD) har 
inkommit med ett förslag ti l l beslut som föreslår en genomgång av de 
förmåner som finns för landstingets anställda med syfte att alla anställda 
ska ha så likvärdiga förmåner som möjligt. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokollsutdrag den 2 februari 2017 
Peter Carpelans (M), Jessica Ericssons (L) och Aram El-Khourys (Kd) 
förslag t i l l beslut den 2 februari 2017 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att uppdra t i l l landstingsdirektören att genomföra en genomlysning av vilka 
förmåner anställda har vid bolag och förvaltningar i Stockholms läns 
landsting samt 

att uppdra t i l l landstingsdirektören att återkomma ti l l personalutskottet 
med en redovisning av hur en samordning kring förmåner för landstingets 
anställda skulle kunna se ut i syfte att öka koncerngemenskapen. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsdirektören 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
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85 
Motion 2016:19 av Dag L a r s s o n (S) om å t g ä r d e r f ö r att 
m i n s k a k ö e r n a ti l l Stockholms akutmottagningar 
LS 2016-0674 

Ärendebeskrivning 

Dag Larsson (S) har t i l l fullmäktige lämnat en motion med förslag t i l l 
åtgärder för att minska köerna t i l l Stockholms akutmottagningar. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2017 
Motion 2016:19 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 31 januari 2017 med 
S-, V- och MP-ledamöternas muntliga reservation 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 december 2016 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i sla-ivelse 
den 15 mars 2017. 
Följ ande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att anse motionen besvarad. 
Bifall t i l l motionen från Erika Ullberg (S), med instämmande av Susanne 
Nordling (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove Sander (S) samt Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP), 
Vivianne Gunnarsson (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig 
muntligt mot beslutet t i l l förmån för sina egna yrkanden 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige, Akt 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 
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PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 8 6 
Avbrytande av samordnad upphandling av kallelsesystem 
f ö r s j u k v å r d e n samt inledande av ny samordnad 
upphandling av kallelsesystem f ö r s j u k v å r d e n och 
g o d k ä n n a n d e av upphandlingsdokumenten 
LS 2016-0710, 2017-0302 

På sammanträdet behandlas ärendet under sekretess. 
Ärendebeskrivning 
I ärendet föreslås att avbryta den pågående upphandlingen av kallelse
system ti l l Danderyds sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholms 
läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset AB och TioHundra AB samt att 
omedelbart inleda en ny upphandling av detsamma. Det föreslås också att 
bilagda upphandlingsdokument avseende kallelsesystem för sjukvården ti l l 
Danderyds sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Stockholms läns 
sjukvårdsområde, Södersjukhuset AB och TioHundra AB godkänns. 

Beslutsunderlag 
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 16 mars 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Förslag t i l l upphandlingsdokument avseende kallelsesystem för sjukvården 
Stockholms läns landsting 

Minnesanteckningar från Central samverkansgrupp den 22 mars 2017 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 
Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avbryta pågående upphandling avseende kallelsesystem t i l l Stockholms 
läns landsting 

att inleda samordnad upphandling för ramavtal avseende kallelsesystem för 
sjukvården t i l l Stockholms läns landsting 

att upphandling av kallelsesystem för sjukvården ska ske genom öppet 
förfarande 

att godkänna upphandlingsdokumenten avseende samordnad upphandling 
av kallelsesystem för sjukvården t i l l Stockholms läns landsting 

att omedelbart justera beslutet.  
Beslutsexpediering: SLL Juridik och upphandling, Akt 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 8 7 

Inriktningsbeslut f ö r f ö r s ä l j n i n g s p r o c e s s e n N o r r a 
Hagastaden. 
LS 2016-1181 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser beslut om godkännande av inriktning för försäljnings
processen i Norra Hagastaden. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 31 januari 2017 
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 26 januari 
2017 med V-ledamotens särskilda uttalande 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 januari 2017 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017 (bilaga). 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag 
Bifall från Erika Ullberg (S) t i l l landstingsrådsberedningens förslag med 
tilläggsyrkande enligt Socialdemokraternas förslag (bilaga). 
Bifall från Susanne Nordling (MP) t i l l landstingsrådsberedningens förslag 
med tilläggsyrkande enligt Miljöpartiets förslag (bilaga). 

Proposition 

Ordföranden frågar om landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsbered
ningens förslag och finner att landstingsstyrelsen bifaller förslaget. Därefter 
frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller eller avslår Erika 
Ullbergs (S) tilläggsyrkande respektive Susanne Nordlings tilläggsyrkande 
och finner att landstingsstyrelsen avslår tilläggsyrkandena. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag dels 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att godkänna inriktning av försäljningsprocessen för Norra Hagastaden i 
enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del 
besluta 

att uppdra åt landstingsdirektören att arbeta i enlighet med inriktningen i 
ärendetf / / 

Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 30 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
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Reservation 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove Sander (S) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för sina egna 
tilläggsyrkanden. Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och 
Vivianne Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för sina 
egna tilläggsyrkanden. 

Särskilt uttalande 
Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särskilt uttalande från 
Vänsterpartiet (bilaga). 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 
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Stockholms läns landsting 1 (2) 

Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-22 LS 2016-1181 

Landstingsstyrelsen 

I n r i k t n i n g f ö r f ö r s ä l j n i n g s p r o c e s s e n i N o r r a 
Hagas taden 

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist 

Ärendebeskrivning 

Ärendet avser beslut om godkännande av inriktning för försäljnings
processen i Norra Hagastaden. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 

att godkänna inriktning av försäljningsprocessen för Norra Hagastaden i 
enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del 
besluta 

att uppdra åt landstingsdirektören att arbeta i enlighet med inriktningen i 
ärendet. 

Landstingsrådsberedningens motivering 
Landstingsfullmäktige beslutade den 14-15 juni 2016 (LS 2016-0257) att 
ändra kategoritillhörighet från strategisk fastighet ti l l marknadsfastighet 
för fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna stad 
samt att uppdra åt landstingsstyrelsen, att analysera och föreslå inriktning 
för den kommande försäljningsprocessen för området Norra Hagastaden, 
samt att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i 
Solna til l marknadsmässiga villkor. 

Ett planprogram har, i samarbete med Solna kommun, utarbetats för 
området och ger möjlighet till en förtätning och utveckling av ca 3 000 
lägenheter och ca 150 000 m2 lokaler. 
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SKRIVELSE 
2017-03-22 LS 2016-1181 

Målsättningen är att avyttra mark och byggnader inom området med 
maximal avkastning för landstinget, men med beaktande av de intressen 
och behov landstinget i övrigt kan ha. 

Förutom att områdets storlek är sådant att planläggning och försäljning bör 
ske i etapper finns det ett stort antal omständigheter och förutsättningar 
som påverkar val av etappindelning och den kommande utvecklings- och 
försäljningsprocessen. Exempel på detta är behovet av att övergångsvis 
behålla viss vårdverksamhet i byggnader inom området, att utbyggnad av 
ny teknisk försörjning ska ske parallellt med säkerställande av 
driftsfunktioner i byggnader med bibehållen vårdverksamhet, behovet av 
att minimera intäktsbortfall och förvaltningskostnader från vakanta lokaler, 
behovet av samordning med och påverkan från kringliggande projekt i 
Hagastaden samt marknads- och fastighetsutvecklingsperspektiv. Rätt val 
av etappindelning kan bidra ti l l att den totala projektvinsten ökar. 

Huvudblocket har identifierats som en lämplig enhet att ingå i en första 
försäljningsetapp. Fördjupade analyser behöver genomföras för att slutligt 
fastställa lämplig fysisk avgränsning, ekonomiska förutsättningar och 
övriga villkor för försäljning. 

Förberedande arbeten pågår och formellt beräknas planarbete påbörjas t i l l 
halvårsskiftet 2017. Planläggningsarbetet kan antas ta ett och ett halvt till 
två år (utan beaktade av eventuellt överklagande). Försäljningen av den 
första etappen planeras ske under 2017 med ambition att ha ett avtal klart 
under året. Tillträde och erläggande av slutlilcvid kommer att vara beroende 
av lagakraftvunnen detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 31 januari 2017 
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 26 januari 
2017 med V-ledamotens särskilda uttalande 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 januari 2017 

Irene Svenonius Paul Lindquist 

Gustaf Drougge 



J i Stockholms läns landsting i (i) 
LANDSTINGSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT 

2017-04-04 

Ärende 21 
^ S | ) Socialdemokraterna LS 2016-1181 

Angående Inriktningsbeslut för försäljningsprocessen 
Norra Hagastaden 

Det moderatledda landstingsstyrets utveckling av landstingets 
fastighetsbestånd har inte alltid skett med en god uppfattning om 
konsekvenserna av sagda utveckling för vården i länet. Ett tydligt exempel 
är att styret inte i tid insåg behovet att anpassa länets struktur och kapacitet 
för akut mottagande efter det faktum att Nya Karolinska Solna får en annan 
disposition än "gamla" Karolinska Solna. Ett annat tydligt exempel, som 
framgår av landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016, är att 
investeringarna i och utvecklingen av de mindre sjukhusen inte reflekterat 
en korrekt bild av behovet av dessa sjukhus. 

Mot denna bakgrund föreslår Socialdemokraterna landstingsstyrelsen att 
besluta 

att uppdra t i l l landstingsdirektören att, inom ramen för 
beredningen av alla försäljningsbeslut avseende Norra 
Hagastaden, för landstingsstyrelsen redovisa en analys av 
konsekvenserna av försäljningen för vården inte bara vid 
Karolinska Solna utan även i länet i stort. 



A Stockholms läns landsting i (2) 
LANDSTINGSSTYRELSEN FÖRSLAG TILL BESLUT 

2017-04-04 

miljöpartiet de gröno 

LS 2016-1181 
Ärende 21 

Inriktningsbeslut för försäljningsprocessen Norra Hagastaden 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta dels föreslå landstingsfullmäktige 
besluta 

att godkänna inriktning av försäljningsprocessen för Norra Hagastaden i 
enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del 
besluta 

att uppdra åt landstingsdirektören att arbeta i enlighet med inriktningen i 
ärendet. 

att landstingsdirektören återkommer ti l l landstingsstyrelsen med en 
rapport kring vilka ekonomiska konsekvenser som finns kopplade til l i vilka 
skeden en utflyttning av fastigheter i gamla Karolinska Solna sker 

att landstingsdirektören återkommer ti l l landstingsstyrelsen med en 
konsekvensanalys över hur övrig vård i länet kommer att påverkas om 
verksamheten vid gamla och nya Karolinska går ner ytterligare i produktion 
vid tomställandet 

att därutöver anföra 

Miljöpartiet förstår att det finns ekonomiska incitament för landstinget att 
snabbt tomställa befintliga fastigheter inom gamla Karolinska Solna. 
Samtidigt är det viktigt att vi inte låter snålheten bedra visheten. Även om 
en snabb försäljning kommer att kunna göras under 2017 finns fortfarande 
stora osäkerheter kring i vilket skede som tomställning av befintliga 
fastigheter kan genomföras. Även om handpenning för försäljning 
överlämnas vid kontraktskrivande så kommer en köpeskilling inte 
överlämnas förrän dess att lokalerna byter ägare. 

Enligt uppgifter från förvaltningen arbetas det just nu med två scenarier för 
tomställandet. Det ena scenariot med tomställande under 2018, det andra 
med ett senare datum. Att tomställa huvudblocket m.m. under 2018 skulle 
kräva interimsflyttar som riskerar att bli kostsamma samt minska 



Fel! Hittar inte referenskälla. 
2(2) 

Ärende 21 

produktionskapaciteten av vård på Karolinska Solna. Några exakta 
ekonomiska kostnadsberäkningar för flytten finns dock inte framtagna för 
de två alternativen. Inte heller någon analys är gjord kring vad 
konsekvenserna blir för landstingets ekonomi som helhet vid ett senare 
eller tidigare tomställande. En konsekvensanalys måste också göras över 
hur en eventuellt ytterligare produktionsminskning för Karolinska kommer 
att påverka andra vårdenheter och det totala vårdutbudet i länet. 

Förvaltningen lyfter även fram risker för förseningar kopplat till 
svårigheten med att flytta IT- utrustning som idag finns på gamla 
Karolinska Solna och att detta riskerar att försena projektet flera år. Detta 
gör också att ytterligare behov av att utreda de ekonomiska konsekvenserna 
av ett försenad utflytt uppstår. 



SÄRSKILT UTTALANDE 

JIL Stockholms läns landsting 

LANDSTINGSSTYRELSEN 2017-04-04 

Vänsterpartiet 
Ärende nr 21 
LS 2016-1181 

Inriktning för försäljningsprocessen i Norra Hagastaden -
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 

Vänsterpartiet har i både Stockholms läns landsting och Solna stad skissat på hur en ny 
stadsbildning kan gestalta sig i Norra Hagastaden. Vårt förslag har vi valt att kalla 
Karolinastaden. Bifogar här en länk som tydliggör vårt förslag. 
http://www.stoclcholmsvanstern.se/karolinastaden/ 

Vårt förslag innebär att göra en ordentlig satsning på bostadsbyggande i ett område som redan 
idag är fyllt med arbetsplatser. Bostadsbristen är akut och alltfler får allt längre avstånd 
mellan bostad och arbete, vilket i sig innebär ökad trafikbelastning. Därför menar vi att 
huvudinriktningen på områden i Norra Hagastaden ska vara bostäder med tillhörande 
verksamheter som förskola, grundskola, samlingslokaler, idrottslokaler samt parkområde. 
Lägg därtill att vi vill bygga klimatsmart och med inrilctning på att undvika biltrafik inom 
området. Detta anser vi mer angeläget än ytterligare stora satsningar på fler arbetsplatser. 



Stockholms läns landsting 31 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 8 8 
Landstingsgemensam klassif iceringsmodell f ö r b e d ö m n i n g 
av skadeverkan och prioritering av informations
s ä k e r h e t s i n c i d e n t e r 
LS 2015-1326 

Ärendebeskrivning 

Äterrapportering av landstingsstyrelsens uppdrag t i l l landstingsdirektören 
att utarbeta en landstingsgemensam klassificeringsmodell för bedömning 
av skadeverkan och prioritering av informationssäkerhetsincidenter. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokollsutdrag den 21 februari 2016 
Innovationsberedningens protokollsutdrag den 15 februari 2016 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 februari 2017 
Promemoria Förslag kring landstingsgemensam klassificeringsmodell för 
informationssäkerhetsincidenter. Bedömning av skadeverkan samt 
prioritering av informationssäkerhetsincidenter. 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 22 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att godkänna återrapporteringen av förslag t i l l landstingsgemensam 
klassificeringsmodell för informationssäkerhetsincidenter 

att uppdra åt landstingsdirektören att, efter utvärdering och justering, 
fastställa en landstingsgemensam klassificeringsmodell för 
informationssäkerhetsincidenter i enlighet med promemoria bilagd 
landstingsdirektörens t j änsteutlåtande. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsdirektören 
SLL Strategisk IT 
SLL Informationssäkerhet 
Akt 

x7 

Ordförande Justerare Justérare Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 8 9 
Motion 2016:28 av Catar ina Wahlgren (V) och Guni l la 
Roxby Cromval l (V) om att f ö r s t ä r k a b r ö s t c a n c e r v å r d e n 
och ö k a t i l l g ä n g l i g h e t e n ti l l screening genom att i n f ö r a en 
rul lande mammografivagn 
LS 2016-0839 

Ärendebeskrivning 

Catarina Wahlgren (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) har t i l l fullmäktige 
lämnat en motion om att förstärka bröstcancervården och öka 
tillgängligheten t i l l screening genom att införa en rullande 
mammografivagn. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 februari 2017 
Motion 2016:28 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 31 januari 2017 med 
V-ledamöternas muntliga reservation 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 december 2016 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 8 mars 2017. 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag. 

Bifall t i l l motionen från Gunilla Roxby Cromvall (V). 

Proposition 
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 
Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att under år 2017 utreda 
möjligheten att införa en mobil mammografienhet 

att anse motionen besvarad. 

Reservation 
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet t i l l förmån 
för sitt eget yrkande.  
Beslutsexpediering: Landstingsfullmäktige, Akt 

Jusierare Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§90 
Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören 
att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag 
LS 2016-1478 

Jäv 
Ledamöterna Irene Svenonius (M), Kristoffer Tamsons (M), Erika Ullberg 
(S) och Jens Sjöström (S) samt ersättare Peter Carpelan (M) och 
landstingsdirektör Malin Frenning anmäler jäv och lämnar 
sammanträdeslokalen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 3 § i instruktionen för landstingsråd i Stockholms läns landsting får 
landstingsråd med heltidstjänstgöring inte utan landstingsstyrelsens 
medgivande med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag eller idka 
förvärvsverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Chefsjuristens skrivelse den 16 februari 2017 

Förslag och yrkande 
Ninos Maraha (L) föreslår bifall till förslaget i skrivelsen den 16 februari 
2017. 

Deltar inte i beslutet 
Irene Svenonius (M), Kristoffer Tamsons (M), Erika Ullberg (S) och Jens 
Sjöström (S) deltar inte i beslutet. 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar 

att medge att landstingsråden och landstingsdirektören med sina uppdrag 
förenar tjänst, annat uppdrag eller idkar förvärvsverksamhet enligt nedan 
angiven anmälan om bisysslor. 

Irene Svenonius 
Konsultföretaget Irene Svenonius AB som sedan 
den 1 januari 2017 är avregistrerat som arbetsgivare och inte längre 
bedriver någon verksamhet. 
Verksamhet avseende jordbruksfastigheter genom enskild firma. 
Styrelseledamot i Stiftelsen Svenska Dagbladet. Stiftelsen äger 0,35 procent 
av Svenska Dagbladet Holding AB och har som ändamål att verka för 
tidningens bevarande och vidare utveckling. 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

Kristoffer Tamsons 
Styrelseordförande i Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren, samt i 
dotterbolagen Förvaltaren HBC AB, Förvaltaren Bostadsfastigheter i 
Sundbyberg AB och Förvaltaren Fastighetsutveckling AB. 
Fastighetsaktiebolaget Förvaltaren helägs av Sundbybergs Stadshus AB som 
i sin tur ägs av Sundbybergs stad. 
Ledamot i styrelsen för Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, ett dotterbolag 
till Sundbybergs Stadshus AB. 

Peter Carpelan 
Delägare samt styrelseledamot i SHIAN AB. Bolaget arbetar med familjerätt 
gentemot tingsrätter och kommuner, aldrig landsting. 

Erika Ullberg 
Styrelseledamot i KPA Pensionsservice AB, ett dotterbolag till KPA AB som 
till 6o procent ägs av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner 
och Landsting. KPA Pensionsservice AB bistår kommunsektorn med 
pensionsadministration. 

Jens Sjöström 
Styrelseledamot Riksbyggens Lokalförening Stockholm. Riksbyggens 
lokalföreningar organiserar lokala facldiga organisationer och andra 
folkrörelseorganisationer som medlemmar i Riksbyggen. Dess främsta 
uppgift är att bedriva opinionsarbete kring frågor som har med 
bostadsbyggande att göra. 

Malin Frenning 
Styrelseledamot i Hexatronic Group AB, ett svenskt teknikföretag i 
fiberkommunikationsbranschen med inriktning mot telekomföretag. 

Beslutsexpediering: 
SLL Juridik och upphandling 
Akt 

Justerare Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 9 1 
V a l ä r e n d e 
LS 2016-1173 

Ärendebeskrivning 

Avsägelser samt val av ledamöter och ersättare t i l l förtroendeuppdrag i 
organ under landstingsstyrelsen. 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger ordförandeskrivelse den 30 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag 

att välja Marica Lindblad (MP) t i l l ledamot t i l l Styrgruppen för utveckling 
av den regionala kärnan Flemingsberg, efter Martin Sahlin (MP), 
LS 2016-0605. 

att val av ledamot t i l l Juryn för pris mot främlingsfientlighet för 
Centerpartiet bordlägges, 

Beslutsexpediering: 
Förtroendevalda 
LSF Kansli/K Mikaelsson 
Akt 

Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 

36 

LS 2017-0084 

§ 9 2 
Övrigt 

Ärendebeskrivning 

Inga övriga ärenden anmäls. 

Beslutsexpediering: 
Akt 



Stockholms lans landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 

37 

LS 2017-0084 

§93 

N ä s t a s a m m a n t r ä d e 

Ärendebeskrivning 
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 10.00. 

Beslutsexpediering: 
Akt 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 

38 

LS 2017-0084 

94 
Å r s r e d o v i s n i n g 2016 f ö r Stockholms l ä n s landsting 
LS 2017-0900 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting för landstings
fullmäktiges behandling. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 mars 2017 
Stockholms läns landstings årsredovisning 2016 
Uppsiktsrapport 2016 inklusive en bilaga med äterrapportering intern 
styrning och kontroll samt två bilagor med äterrapportering av uppdrag 
Resultatdispositioner år 2016 för resultatenheter inom förvaltningar 
Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom koncernen Landstingshuset i 
Stockholm AB 
Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom koncernen AB Storstockholms 
Lokaltrafik 

Aktieägartillskott år 2016 inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017 (bilaga). 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag. 
Bifall från Susanne Nordling (MP)) t i l l landstingsrådsberedningens förslag 
med tilläggsyrkande enligt Miljöpartiets förslag (bilaga). 

Proposition 

Ordföranden frågar om landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsbered
ningens förslag och finner att landstingsstyrelsen bifaller förslaget. Därefter 
frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller eller avslår Susanne 
Nordlings (MP) tilläggsyrkande och finner att landstingsstyrelsen avslår 
tilläggsyrkandet. 

Deltar inte i beslutet 

Gunilla Roxby Cromvall (V) deltar inte i beslutet. 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att fastställa årsredovisning för Stockholms läns landsting för år 2016 

fördförande 

/ , 

Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 

39 

LS 2017-0084 

att godkänna överföring av ej ianspråktaget belopp av 2013 års totala 
reservering av 5,3 miljarder kronor enligt balanskravet t i l l år 2016 - 2018 
för att täcka framtida omställningskostnader i samband med 
genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård 

att godkänna disposition av resultatenheternas resultat i enlighet med 
bilaga Resultatdispositioner år 2016 för resultatenheter inom förvaltningar 

att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid AB Storstockholms 
Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas 
tillstyrkande rösta för 

att fastställa de i AB Storstockholms Lokaltrafiks 
årsredovisning för år 2016 intagna resultat- och 
balansräkningarna 

att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning 
enligt bilaga Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom 
koncernen AB Storstockholms Lokaltrafik 

att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter 
och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2016 års 
verksamhet 

att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid Landstingshuset i 
Stockholm AB:s årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning 
av revisorernas tillstyrkande rösta för 

att fastställa de i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB:s 
årsredovisningar för år 2016 intagna resultat- och 
balansräkningarna 

att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning 
enligt bilaga Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom 
koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 

att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseledamöter 
(inklusive dotterbolag) och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet 

att godkänna att Landstingshuset i Stockholm AB, enligt underlag i bilaga 
aktieägartillskott år 2016 inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 
ska lämna villkorade aktieägartillskott t i l l Danderyds sjukhus AB med 
26 913 000 kronor, Södersjukhuset AB med 93 730 000 kronor, Södertälje 
SjuldiusÅB med 30 176 000 kronor, S:t Eriks Ögonsjuldius AB med 

Ordförande Justerare Justeljare Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 40 

Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 LS 2017-0084 
Tisdagen den 4 april 2017 

45 477 ooo kronor, Folktandvården Stockholms län AB med 14187 000 
kronor, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB med 550 000 kronor, 
Stockholm Care AB med 724 000 kronor, MediCarrier AB med 3 510 000 
kronor och Locum AB med 2 541 000 kronor i enlighet med gällande 
sanktions- och resultatdispositionsregler. 

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom ramen för Koncernfinansiering 
finansiera och utbetala 7 500 000 kronor t i l l Kommunalförbundet Sjukvård 
och omsorg i Norrtälje för att möjliggöra ett aktieägartillskott t i l l 
TioHundra AB med samma belopp 

att godkänna att verksamheten under år 2016 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB 
Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i 
Storstockholm AB, Danderyds Sjuldius AB, Folktandvården Stockholms län 
AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks 
Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje 
Sjuldius AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB 

att godkänna att verksamheten under år 2016 har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB 
Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i 
Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län 
AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks 
Ögonsjuldius AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje 
Sjuldius AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB 

att godkänna äterrapportering gjord i Uppsiktsrapport 2016 inldusive en 
bilaga med äterrapportering intern styrning och kontroll samt två bilagor 
med äterrapportering av uppdrag 

dels för egen del besluta 

att avsätta 26 miljoner kronor avseende specialistutbildning för 
sjuksköterskor från landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 
syfte att fler sjuksköterskor anställda i landstinget ska genomföra en 
specialistutbildning 

att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för satsningen. 

Reservation 
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Vivianne Gunnarsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för sina egna tilläggsyrkanden. 

•"7-
fäförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

Särskilt uttalande 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove Sander (S) anmäler ett särsldlt uttalande från Socialdemokraterna 
(bilaga). Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett särsldlt uttalande från 
Vänsterpartiet (bilaga). 

Beslutsexpediering : 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 
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Landstingsstyrelsen 

Årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting 

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 

Årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting för landstings
fullmäktiges behandling. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 

att fastställa årsredovisning för Stockholms läns landsting för år 2016 

att godkänna överföring av ej ianspråktaget belopp av 2013 års totala 
reservering av 5,3 miljarder kronor enligt balanskravet till år 2016-2018 för 
att täcka framtida omställningskostnader i samband med genomförandet av 
framtidens hälso- och sjukvård 

att godkänna disposition av resultatenheternas resultat i enlighet med 
bilaga Resultatdispositioner år 2016 för resultatenheter inom förvaltningar 

att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid AB Storstockholms 
Lokaltrafiks årsstämma att under förutsättning av revisorernas 
tillstyrkande rösta för 

att fastställa de i AB Storstockholms Lokaltrafiks 
årsredovisning för år 2016 intagna resultat- och 
balansräkningarna 

att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning 
enligt bilaga Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom 
koncernen AB Storstockholms Lokaltrafik 
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att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelseledamöter 
och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2016 års 
verksamhet 

att godkänna uppdrag åt landstingets ombud vid Landstingshuset i 
Stockholm AB:s årsstämma samt dess dotterbolag att under förutsättning 
av revisorernas tillstyrkande rösta för 

att fastställa de i koncernen Landstingshuset i Stockholm AB:s 
årsredovisningar för år 2016 intagna resultat- och 
balansräkningarna 

att fastställa resultatdispositioner i enlighet med förteckning 
enligt bilaga Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom 
koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 

att Landstingshuset i Stockholm AB:s styrelseledamöter 
(inklusive dotterbolag) och verkställande direktör beviljas 
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet 

att godkänna att Landstingshuset i Stockholm AB, enligt underlag i bilaga 
aktieägartillskott år 2016 inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB 
ska lämna villkorade aktieägartillskott t i l l Danderyds sjukhus AB med 
26 913 000 kronor, Södersjukhuset AB med 93 730 000 kronor, Södertälje 
Sjukhus AB med 30 176 000 kronor, S:t Eriks Ögonsjukhus AB med 
45 477 0 0 0 kronor, Folktandvården Stockholms län AB med 14187 000 
kronor, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB med 550 000 kronor, 
Stockholm Care AB med 724 000 kronor, MediCarrier AB med 3 510 000 
kronor och Locum AB med 2 541 000 kronor i enlighet med gällande 
sanktions- och resultatdispositionsregler. 

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom ramen för Koncernfinansiering 
finansiera och utbetala 7 500 000 kronor ti l l Kommunalförbundet Sjukvård 
och omsorg i Norrtälje för att möjliggöra ett aktieägartillskott till 
TioHundra AB med samma belopp 

att godkänna att verksamheten under år 2016 har varit förenlig med de 
fastställda kommunala ändamålen för AB SLL Internfinans, AB 
Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i 
Storstockholm AB, Danderyds Sjuldius AB, Folktandvården Stockholms län 
AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks 
Ögonsjuldius AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje 
Sjuldius AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB 
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att godkänna att verksamheten under år 2016 har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna för AB SLL Internfinans, AB 
Storstockholms Lokaltrafik med dotterbolag, Ambulanssjukvården i 
Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län 
AB, Landstingshuset i Stockholm AB, Locum AB, MediCarrier AB, S:t Eriks 
Ögonsjukhus AB, Stockholm Care AB, Södersjukhuset AB, Södertälje 
Sjukhus AB, TioHundra AB och Waxholms Ångfartygs AB 

att godkänna äterrapportering gjord i Uppsiktsrapport 2016 inklusive en 
bilaga med äterrapportering intern styrning och kontroll samt två bilagor 
med äterrapportering av uppdrag 

dels för egen del besluta 

att avsätta 26 miljoner kronor avseende specialistutbildning för 
sjuksköterskor från landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 
syfte att fler sjuksköterskor anställda i landstinget ska genomföra en 
specialistutbildning 

att uppdra åt landstingsdirektören att fördela medlen för satsningen. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande och dynamiska 
storstadsregioner. Invånarna i vår region har högt ställda förväntningar på 
den offentligfinansierade välfärden i kollektivtrafiken och vården, dessutom 
tas valfriheten för självklar. Det som krävs för att säkerställa en välfärd med 
hög Icvalitet för framtiden är mer av mångfald och innovationsförmåga, inte 
vinstförbud och tillståndsplikt. 2016 har varit ett år då mångfalden har 
ifrågasatts. Vi värnar stockholmarnas valfrihet och välfärd och kommer 
aldrig att kompromissa om dem. 

Den enskilde individen, patienten och resenären är utgångspunkten i 
Alliansens strävan att utveckla och modernisera hälso- och sjukvården och 
kollektivtrafiken i Stockholms län. För att klara detta arbete är en stabil 
landstingsekonomi en grundsten. 

Under ett helt decennium har nu Stockholms läns landsting under 
Alliansens ledning uppvisat svarta siffror i bokslutet. Under 2016 uppgick 
Stockholms läns landstings resultat före omställningskostnader ti l l 1708 
miljoner kronor, vilket är 1365 miljoner kronor högre än föregående år. 
Resultatförbättringen beror på ökade verksamhets- och samlade 
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skatteintäkter, främst i form av generella statsbidrag. I resultatet ingår 
engångsposter som förbättrar resultatet, bland annat reavinster som avser 
fastighetsförsäljningar på 656 miljoner kronor. Resultatet, efter 
omställningskostnader som är kopplade til l framtidens hälso- och sjukvård, 
uppgick till 808 miljoner kronor. 

Förändringar av skatteutjämningssystemet som innebär ytterligare press på 
skattebetalarna i Stockholms län utgör dock ett mörkt moln för framtiden. 
Under kommande år bedöms utjämningskostnaderna öka med drygt 1000 
miljoner kronor från 2016 t i l l 2021, då summan har hunnit nå upp till hela 
2 500 miljoner kronor. 

Under 2016 ökade befolkningen i Stockholms län med 36 000 invånare ti l l 
2 264 000 invånare. Stockholms län står för cirka 26 procent av landets 
totala befolkningsölaiing och samtliga kommuner i länet ökade sin 
befolkning under 2016. Stockholmsregionens attraktivitet och ekonomiska 
styrka fortsätter att bidra kraftigt t i l l rikets välstånd. 

Konsumtionen av vård minskade något under 2016, vilket är i enlighet med 
framtidsplanen för hälso- och sjukvården, som innebär att vård flyttar ut 
från akutsjukhusen til l specialistmottagningar och primärvård. 

Antalet resenärer inom kollektivtrafiken på land har ökat med 2,8 procent i 
jämförelse med föregående år, vilket är mer än befolkningsökningen. 
Kollektivtrafiken på vatten har ökat antalet passagerare med 17,2 procent i 
jämförelse med föregående år, vilket bland annat beror på nya 
pendelbåtslinjer. 

Stockholms läns landsting har under året fortsatt med stora investeringar i 
såväl hälso- och sjukvården som kollektivtrafiken, där de största pågående 
projekten är Nya Karolinska Solna respektive utbyggnaden av tunnelbanan. 
Investeringsutfallet under 2016 uppgick till 15 065 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 91 procent av investeringsbudgeten. 

2016 års bokslut ger en god grund att stå på inför framtiden, men det krävs 
fortsatt arbete med att minska kostnadsökningstakten och effektivisera för 
att klara framtidens utmaningar med vikande tillväxttakt och kraftigt ökad 
skatteutjämning. I centrum för det arbetet måste vi sätta invånarna. Det 
betyder att vi ska värna kärnverksamhet. Ett första steg har tagits genom 
landstingsstyrelsens uppdrag om översyn av administration, tydliggörande 
av roller, säkerställande av effektiva processer med bland annat digitala 
stöd och minskad konsultanvändning. Målsättningen i det arbetet är att på 
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några års tid frigöra minst två miljarder kronor ti l l sjukvård och 
kollektivtrafik. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 mars 2017 
Stockholms läns landstings årsredovisning 2016 
Uppsiktsrapport 2016 inldusive en bilaga med äterrapportering intern 
styrning och kontroll samt två bilagor med äterrapportering av uppdrag 
Resultatdispositioner år 2016 för resultatenheter inom förvaltningar 
Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom koncernen Landstingshuset i 
Stocldiolm AB 
Resultatdispositioner år 2016 för bolag inom koncernen AB Storstockholms 
Lokaltrafik 

Aktieägartillskott år 2016 inom koncernen Landstingshuset i Stocldiolm AB 

Irene Svenonius Gustaf Drougge 
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Årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan 
for hur arbetet med att styra landstinget mot uppsatta mål ska förbättras 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med en analys av 
vårdvalen för att säkerställa att kostnadsutvecklingstakten minskar 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att t i l l nästa år göra en 
hållbarhetsredovisning ti l l en integrerad del av årsredovisningen 

att i övrigt anföra 

Kostnaderna för många av landstingets verksamheter ökar mer än vad som 
ar hållbart. Det handlar bland annat om bristande kontroll över vårdvalen, 
kostnaderna för NKS och fördyringar av investeringsprojekt. Inom ett 
flertal verksamheter uppnås inte heller uppsatta mål. Vi är mycket 
tveksamma över alliansens arbete med målstyrning. I ett 
målstyrningsarbete ingår det att göra uppföljningar kring vilken grad målen 
uppnåtts. Om målen inte nås kan man behöva ändra kurs eller skärpa t i l l 
styrningen. Utvärderingar och dialog kring målen är en nyckelfaktor. Vi 
menar att alliansens målstyrning är ofullgången och därför styr fel eller inte 

Landstinget räddas återigen av bland annat av högre resenärsintäkter än 
budgeterat (240 miljoner kronor) men framför allt av ökade generella 
statsbidrag (660 miljoner över budget) som är ett resultat av den röd-gröna 
regeringens politik. Landstinget räddas också genom intäkter från 
landstinget fastighetsförsäljningar (656 miljoner kronor). Utan dessa 
tillskott hade resultatet sett betydligt sämre ut. 

Vi är trötta på att alliansens skyller på utjämningssystemet som en 
anledning t i l l bristerna i landstingets ekonomi. Framförallt eftersom 
kritiken är kraftigt tendentiös. Det hade exempelvis varit mer rimligt att 
alliansen i Stockholms läns landsting krävt att kostnadsutjämningssystemet 
for kollektivtrafiken görs om. Idag får kommunerna 500 ler per invånare i 
bidrag trots att kommunerna inte bär några av kostnaderna för 
kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill att landstinget får 100 procent av dessa 
intäkter. Dessa intäkter behövs för finansiera utbyggnaden av 
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kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. 

Vi är oroliga över att alliansen nu börjar sälja strategiska fastigheter för att 
Mara ekonomin. Det är en kortsiktig ambition som framöver kommer att 
drabba landstingets driftbudget. Att generellt flytta ansvaret för 
investeringar t i l l privata aktörer kommer inte att bli billigare i längden. 
Bromma sjukhus är ett exempel som visar att Alliansen saknar en långsiktig 
plan för landstingets fastighetsinvesteringar. I brist på en långsiktig plan 
måste landstinget se t i l l att behålla en viss flexibilitet i landstingets ägande. 
Landstinget behöver behålla kontrollen över fastighetsägandet geografiskt 
för att säkra framtida vårdbehov. Att däremot se över att landstingets mark 
används på ett ändamålsenligt sätt är vi positiva t i l l . Framförallt om det kan 
innebära att medel t i l l renoveringar och mark t i l l bostäder frigörs. 

Hälso- och sjukvård 
Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård blev 6,8 procent högre än budget, 
en ökning med 7,9 procent sedan föregående år. Kostnaderna ökar inom 
hemsjukvård, BUMM-mottagningar, specialiserad palliativ vård, 
utomlänsvård, utlandsvård samt vårdval rehabilitering för långvarig 
smärta. Tidigare år har andra vårdvalsområden visat sig kostnadsdrivande. 
Det är därför anmärkningsvärt att flera vårdval genomförs samtidigt som 
landstinget har dålig kostnadskontroll på vårdvalen och landstinget 
befinner sig i en enorm omorganisering. När alliansen förnuftigt nog 
beslutade sig för att skjuta på införandet av vårdvalsformen geriatrik, blev 
vi lättade. Det hade med stor sannolikhet blivit landstingets dyraste 
vårdvalsform. 

Att landstinget inte uppnår ett enda av de uppsatta målen för hälso- och 
sjukvården; vård i rätt tid, säker vård, hög effektivitet och högt förtroende 
för vården, är helt oacceptabelt. Landstinget skriver att målet för "hög 
effektivitet" är uppnått, men hur kan målet vara uppnått när en av två 
indikatorer inte når upp ti l l målvärdet? En översyn av nuvarande 
indikatorer behöver göras - för att se t i l l att dessa verkligen mäter det som 
målen syftar t i l l att mäta. 

Det är anmärkningsvärt att kostnaderna för inhyrd personal ökar med hela 
35,5 procent under 2016. Alliansen måste komma tillrätta med 
personalsituationen i länet. Vi har fått många larm om att det är kris. Det 
finns bland annat inte tillräcldigt många vårdplatser eller personal för att ta 
emot de patienter som söker sig t i l l akuten. I slutet av 2016 var fler än 600 
vårdplatser stängda t i l l följd av brist på personal. Landstinget har även 
stora problem med att personal slutar på grund av missnöje med 
arbetsmiljön, arbetsbelastning och för dålig löneutveckling. 

En annan faktor bakom krisen är bristen på planering kring genomförandet 
av Framtidsplanen. Nyligen fattades ett beslut om att öppna tolv nya 
närakuter för att avlasta akutsjukhusen. Tyvärr kom beslutet alldeles för 
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sent. Närakuterna skulle ha stått klara innan Nya Karolinska Solna (NKS) 
invigdes och vården började flytta ut. Nu ökar trycket på våra redan hårt 
pressade akuter. Det är inte en hållbar situation för varken personal eller 
för patienter. 

En stor del av framtidsplanen handlar också om att vård ska flyttas ut t i l l de 
mindre sjukhusen. Men när nu alla medel är satsade på NKS finns det inte 
tillräcldiga ekonomiska ramar för att genomföra nödvändiga investeringar i 
de mindre sjukhusen. Investeringsramarna behöver nu dras åt hårt, det 
betyder att NKS inte bara ger oss vård i världsklass utan också att det dyra 
projektet innebär mindre övrig vård. 

KoDektivtrafik 
För kollektivtrafiken är det oroande att andelen nöjda resenärer i särskild 
kollektivtrafik minskar från 86 procent t i l l 83 procent samtidigt som målet 
är 90 procent eller högre. Det här är en direkt konsekvens av den 
katastrofala färdtjänstupphandlingen som landstinget genomförde. 

Det nuvarande färdtjänstavtalets brister har skapat stor oro och otrygghet 
bland färdtjänstresenärerna. Förseningar, dåligt bemötande, svårigheter att 
kommunicera, bilar som inte dyker upp, en resegaranti som inte fungerar, 
och förare som åker vilse är bara några exempel på resenärernas 
erfarenheter av färdtjänsten. Arbetsförhållandena för förarna är idag också 
helt orimliga. I upphandlingar av färdtjänst ska det vara ett krav att förarna 
ska omfattas av kollektivavtalsliknande regler kring arbetstider och 
minimilön. Lön och arbetstider måste vara utformade på ett sätt som inte 
bidrar t i l l att riskera trafiksäkerheten eller förarnas hälsa. 

Det är ett mycket kortsiktigt tänkande att alliansen om och om igen värjer 
att spara in och skjuta på reinvesteringar och upprustningar av befintliga 
anläggningar. Till exempel så dras projektet för att byta ut hissar och 
rulltrappor ut på tio år i stället för att vara ldart inom fem år som det var 
tänkt. Vilket innebär att alliansen accepterar att utfallet för utbyte av hissar 
och rulltrappor blev 107 miljoner kronor under budget. Utbyte av hissar och 
rulltrappor är av högsta prioritet för tillgängligheten och är inget som kan 
skjutas på framtiden. 

Landstingets viktigaste bidrag ti l l en hållbar Stockholmsregion är ett väl 
fungerande kollektivtrafiksystem. Det måste bli tydligt med den målkonflikt 
som finns mellan neddragna busslinjer, nya motorleder och att fler 
använder kollektivtrafiken. Det borde också vara en självklarhet att 
prioritera och planera för fler pendelbåtar under ombyggnaden av 
Slussen. För att nå de uppställda målen krävs tuffa prioriteringar där 
utbyggnad i kollektivtrafik prioriteras högst. 
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Investeringar 
Upparbetningsgraden i förhållande t i l l årets budget uppgår t i l l endast 91 
procent. Tyvärr finns det också stora osäkerheter i framtiden för flertalet av 
landstingets investeringsprojekt. Vi har de senaste månaderna fått reda på 
att många investeringsprojekt kommer att bli dyrare än kalkylerat. Detta 
innebär att en del projekt skjuts på i tid eller prioriteras bort. Det är också 
anmärkningsvärt att landstinget endast "det senaste året har förstärkt den 
ekonomiska styrningen av investeringar genom specifika 
driftskostnadskalkyler." 

Konsulter 
I årets årsredovisning skriver landstinget att konsultkostnaderna har 
minskat med 254 miljoner kronor sedan förra året. Men det finns en stor 
osäkerhet i dessa siffror. Det verkar som att inte ens landstinget själva vet 
hur stora deras konsultkostnader faktiskt är. Ibland används vissa konton 
för att redovisa konsulter på och ibland räknas inte samma konton med. 
Konsultanvändandet måste kunna följas upp för varje nämnd, bolag och 
förvaltning och styras från högsta nivå. Användandet av IT-
konsultkostnader har ökat och idag över 400 miljoner ler för 2016. Det är 
uppenbart för alla att landstingets beroende av konsulter måste brytas. 

Kultur 
Två av de mål som är satta för kulturen är inte ens kvantifierbara. Hur ska 
de då mätas? Och de två mål som är kvantifierbara är inte uppfyllda. 

Upphandling 
Upphandlingar fortsätter vara ett sorgebarn för Stockholms läns landsting. 
Det vore ju rimligt att OneMed skandalen skulle skapa en reaktion där 
arbetet med att skapa en sammanhållen upphandlingsorganisation skulle ta 
fart. I samband med Onemed avslöjandet kom det fram att landstinget i 
flera fall använder sig av upphandlade konsulter för att genomföra 
upphandlingar trots att vi har flera egna upphandlingsorganisationer. 
Miljöpartiet har länge drivit på för att landstinget ska införa en samlad 
upphandlingsorganisation och att minimera användandet av externa 
konsulter. 

Miljö 
Stockholms läns landsting har uttalat höga miljöambitioner och har under 
flera år bedrivit ett framgångsrikt miljöarbete. Det är naturligtvis positivt 
att arbetet med att minska landstingets energianvändning har inletts. Att 
målet för energieffektivisering inte uppnås 2016 är dock en följd av svag 
verkställighet. 

Säkerhets- och informationssäkerhet 
I årsredovisningen går det att utläsa att målen för säkerhets och 
informationssäkerhetsarbetet inte ens är i närheten av att nå de uppsatta 
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målen. Miljöpartiet efterfrågar därför fördjupad information i lämpligt 
forum kring detta arbete. 
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Angående årsredovisning för Stockholms läns 
landsting 

Vi tackar förvaltningen för en väl genomarbetad årsredovisning. Alliansen 
har redan slagit sig för bröstet och stoltserat med ett positivt resultat. Men 
sanningen är att Alliansens budget återigen räddas av växande 
skatteintäkter från de hårt arbetande Stockholmarna. Tillväxten i 
Stockholmsregionen är stark och med fler nya invånare, fler arbetade 
timmar och expanderande näringsliv ökade skatteintäkterna efter 
kommunalekonomisk utjämning med hela 5,7 procent. Här spelar även den 
s-ledda regeringens ökade statsbidrag en viktig roll i Landstingets ekonomi. 

På kostnadssidan ser läget mer dyster ut. Kostnadsökningstakten måste ner 
til l 3,3 procent för att vara långsiktigt hållbar. Behovet av en dämpad 
långsiktig kostnadsutveckling har upprepats i flera tidigare budgetar, men 
det är allt mer uppenbart att en sådan ambition inte är förenlig med den 
kostnadsdrivande politik som det moderatledda minoritetsstyret står för. 
För 2016 slutade kostnadsökningstakten på 5,6 procent, dvs långt över en 
långsiktigt hållbar nivå. Det är framförallt den kostnadsdrivande köpta 
vården som står för störst ökning och också väsentligt avviker från 
budgeten. 

Detta samtidigt som det finns stora brister i verksamheterna med över 500 
vårdplatser stängda, långa väntetider på akuterna och fulla 
förlossningsavdelningar. 

Socialdemokraterna driver en annan politik, en politik som både ger 
personalen möjligheter att göra ett bättre jobb och håller hårt i 
kostnaderna. De besparingar vi framhöll som nödvändiga i den svällande 
administrationen, inte minst för nya kostnadsdrivande vårdval, hånades av 
Moderaterna som oansvariga när beslut om budgeten skulle tas. Alliansen 
har nu accepterat problemet, men som vanligt försent vilket innebär ert 
tuffare utgångsläge för 2017 och 2018. 



SÄRSKILT UTTALANDE 

Stockholms läns landsting 
LANDSTINGSSTYRELSEN 2017-04-04 

Vänsterpartiet 
Ärende nr 28 
LS 2016-0900 

Årsredovisning 2016 för Stockholms läns landsting 

Vänsterpartiet vill inleda med att rilcta ett varmt tack till alla medarbetare i Stockholms läns landsting 
som under det gångna året räddat liv, tröstat anhöriga, transporterat resenärer genom svettiga 
sommardagar och snöstorm, roat och bidragit till eftertanke. Under året har vi sett hur 
förutsättningarna att göra ett bra jobb i landstingets verksamheter försämras. Detta har bland annat 
visat sig för medborgarna genom: 

> Upp emot 600 stängda vårdplatser på grund av personalbrist. 
> Färdtjänstbilar som inte kommer därför att taxichaufförerna inte kan försörja sig på den låga 

ersättningen. 
> Patienter som sövs inför en operation, men väcks igen därför att det saknas 

operationspersonal. 
> Skattepengar som slösas på saftiga konsultnotor, svindyra stödstrumpor och kostnadsdrivande 

vårdval. 
> Vinstdrivna vårdgivare som utför medicinskt omotiverade behandlingar för att tjäna pengar. 
> BB Sophia som plötsligt stängde - och barnmorskor på Danderyd, Huddinge, Södertälje och 

Södersjukhuset som fick rycka in och ta emot ca 4000 fler förlossningar. 
> En sjöfartsupphandling som nu görs om för tredje gången, med osäkerhet för personalen som 

följd. 
> Extremt dyra OPS-upphandlade Nya Karolinska Sjukhuset, där larmsystemen krånglar och 

sängar står tomma för att det saknas personal. 

Allt det här får konsekvenser: Andelen som uppfattar sig som ambassadörer för sin arbetsplats är 
anmärkningsvärt lågt. Kostnader för inhyrd personal har under 2016 ökat med 130 miljoner bara i 
sjukvården. Sjukvården når bara två av nio mål vad gäller tillgänglighet och Icvalitet och uppfyller inte 
vårdgarantin. Inställda operationer ökade till närmare 5000 stycken. 

Det ekonomiska bokslutet visar ett plusresultat, framför allt på grund av ökade statsbidrag och 
skatteintäkter, men situationen är krisartad på många håll i landstinget. Vänsterpartiet har under året 
återkommande lyft att det behövs kraftfulla åtgärder för att behålla och rekrytera personal. Vi 
välkomnar att landstingsfullmäktige nu äntligen kan fatta beslut om att erbjuda specialistutbildning 
med bibehållen lön till 150 sjuksköterskor. Vi beklagar att denna bokstavligt talat livsnödvändiga 
satsning har dröjt så länge och noterar att det är tack vare regeringens och Vänsterpartiets uppgörelse 
om extra medel till landstingen som den kommer till stånd (Två tredjedelar av satsningen finansieras 
med statliga medel.). Samtidigt vill vi varna för att lönekartellen inom den landstingsdrivna 
sjukvården kommer att leda till att vårdpersonal söker sig till privata arbetsgivare som erbjuder högre 
lön. I värsta fall med följd att specialiserad personal arbetar med arbetsuppgifter under sin 
kompetensnivå. 



SÄRSKILT UTTALANDE 

Vårdkonsumtionen mätt i vårdtillfällen minskar något under 2016, trots en växande befolkning. I 
årsredovisningen kan vi läsa att detta sker i enlighet med Framtidsplanen och delvis kan förklaras med 
att mer vård sker utanför akutsjukhusen. Hur stor del som kan förklaras av detta och hur stor del som 
är på grund av personalbrist, stängda vårdplatser och bristande tillgänglighet framgår inte. För det är 
väll inte så att stängda vårdplatser och bristande tillgänglighet har blivit en del av Framtidsplanen? 

Stockholms län växer vilket ställer krav på utbyggd kollektivtrafik, sjukvård och kulturverksamhet. Vi 
verkar i en segregerad storstadsregion med stora skillnader i hälsa och livsvillkor. Landstingets arbete 
med jämlikhet och jämställdhet behöver intensifieras. Det är viktigt att resurserna styrs ti l l områden 
där ohälsan är hög och där känslan av att samhället sviker är stark. Under 2016 har vi istället sett en 
olycklig utveckling med indragna busslinjer och nedläggning av BVC i Lina Hage samt 
Hälsomottagningarna i Södertälje, Järva och Handen. Landstingets ekonomiska utsikter är minst sagt 
skakiga och risken är stor att vi kommer att få se det borgerliga styret genomföra fler ogenomtänkta 
nedläggningar framöver. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

95 
Yttrande ö v e r landstingsrevisorernas projektrapport 
9/2016 - Landstingsstyrelsens ö v e r g r i p a n d e 
ekonomistyrning 
LS 2017-0247 

Ärendebeskrivning 

Landstingsrevisorerna har överlämnat Projektrapport 9/2016 -
Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning t i l l landstingsstyrelsen 
för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 
Landstingsrevisorernas projektrapport 9/2016 - Landstingsstyrelsens 
övergripande ekonomistyrning 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017 (bilaga). 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) ti l l landstingsråds
beredningens förslag. 
Bifall från Susanne Nordling (MP) t i l l landstingsrådsberedningens förslag 
med tilläggsyrkande enligt Miljöpartiets förslag (bilaga). 
Bifall från Gunilla Roxby Cromvall (V) t i l l landstingsrådsberedningens 
förslag med tilläggsyrkande enligt Vänsterpartiets förslag (bilaga). 

Proposition 

Ordföranden frågar om landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsbered
ningens förslag och finner att landstingsstyrelsen bifaller förslaget. Därefter 
frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller eller avslår Susanne 
Nordlings (MP) respektive Gunilla Roxby Cromvalls (V) tilläggsyrkanden 
och finner att landstingsstyrelsen avslår tilläggsyrkandena. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avge yttrande över landstingsrevisorerna projektrapport 9/2016 -
Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning i enlighet med 
landstingsdirektörens t j änsteutlåtande. 

Reservation 
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Vivianne Gunnarsson 
(MP) samt Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet t i l l 
förmårf för sina egna tilläggsyrkanden. > 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 

Tisdagen den 4 april 2017 

43 

LS 2017-0084 

Beslutsexpediering: 
Landstingsrevisorerna 
SLL Styrning och ekonomi 
Akt 

Ordförande Justerare Juåterare 
V/V/7 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-29 LS 2017-0247 

Landstingsstyrelsen 

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 
9/2016 - Landstingsstyrelsens övergripande 
ekonomistyrning 

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 

Landstingsrevisorerna har överlämnat Projektrapport 9/2016 -
Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning til l landstingsstyrelsen 
för yttrande. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att avge yttrande över landstingsrevisorerna projektrapport 9/2016 -
Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning i enlighet med 
landstingsdirektörens t j änsteutlåtande. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Stockholms läns landsting har en omfattande och diversifierad verksamhet 
som kräver styrning för att fungera väl. Under tio år har landstinget 
uppvisat överskott, men det finns anledning att på flera områden skärpa 
styrningen. 

Landstingsrevisorerna har genomfört en granskning av landstingets 
övergripande ekonomistyrning vilken landstingsstyrelsen har ombetts yttra 
sig över. Landstingsrevisorernas bedömning är att den övergripande 
styrningen mot god ekonomisk hushållning ännu inte genomsyrar 
ekonomistyrningen av landstingets verksamheter. 

Landstingsstyrelsen instämmer i flera av synpunkterna som revisorerna 
framför. Önskan om en mer kraftfull styrning och förbättrade rutiner var 
också motivet till det ärende LS 2017-0180 som landstingsstyrelsen 
beslutade om tidigare i år. I beslutet gavs landstingsdirektören i uppdrag att 



Stockholms läns landsting 2 (2) 
SKRIVELSE 
2017-03-29 LS 2017-0247 

arbeta för en effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms 
läns landsting. I ärendet framgår också att ekonomistyrning är ett 
prioriterat område. Med grund i beslutet pågår ett utvecklingsarbete med 
landstingets styr- och ledningsmodell vilket syftar till att tydliggöra 
kopplingen til l budget, långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och 
uppfyllelse av verksamhetens mål. 

Landstingsstyrelsen ser positivt på förvaltningens fortsatta arbete för en 
förbättrad och effektiv styrning, där ekonomi och finansiell hållbarhet är 
utgångspunkten. 

Det finns dock skäl att på några punkter framhålla att bilden i 
landstingsrevisorernas rapport inte är fullständig. I analysen av 
ekonomistyrningen har revisorerna inte tagit hänsyn till 
landstingsfullmäktiges budget, vilken anger resultatkrav, mål och andra 
finansiella, ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar. Det är utifrån 
detta styrdokument som landstingets samtliga nämnder och styrelser 
utformar sina lokala budgetar med utgångspunkt i landstingsfullmäktiges 
fastställda direktiv och ramar. I de lokala budgeterna anges riktningen i 
ekonomi- och verksamhetsstyrning i respektive verksamhet. 

Enligt landstingsfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ska 
landstinget i budgeten besluta om finansiella och verksamhetsmässiga mål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål återfinns i 
landstingsfullmäktiges budget och styr verksamheternas uppdrag. 

Landstingsstyrelsen förutsätter att landstingsdirektören i det kommande 
arbetet med bättre styrning för landstinget kommer att ta hänsyn til l de 
synpunkter om ekonomistyrningen som revisorerna har framfört i sin 
granskning. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 
Landstingsrevisorernas projektrapport 9/2016 - Landstingsstyrelsens 
övergripande ekonomistyrning 

Irene Svenonius 

Gustaf Drougge 



Stockholms läns landsting i(D 
LANDSTINGSSTYRELSEN FORSLAG TILL BESLUT 

2017-04-04 

miljöpartiet de gröna 

LS 2017-0247 
Ärende 29 

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 9/2016 -
Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

att avge yttrande över landstingsrevisorerna projektrapport 9/2016 -
Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning i enlighet med 
landstingsdirektörens t j änsteutlåtande 

att uppdra ti l l landstingsdirektören att återkomma med en analys av hur de 
nya hyressättningsprinciperna påverkar de ekonomiska förutsättningarna 
att bedriva verksamhet inom landstingets respektive bolag (inklusive 
Karolinska och SLSO) 

Landstingsrevisorerna lyfter fram att det finns en betydande osäkerhet 
kring hur de strategiska fastighetsinvesteringarna ska finansieras internt 
genom hyror. Landstingets hyressättningsprinciper har ändrats ett antal 
gånger de senaste åren vilket gör det svårt att överblicka vad hyresnivåerna 
får för ekonomiska konsekvenserna för vårdverksamheterna. I 
landstingsdirektörens budgetunderlag för 2017 finns ett nytt förslag för 
"Hyressättning av vårdfastigheter inom Stockholms läns landsting". Detta 
innebär ekonomiska konsekvenser för landstingets verksamheter/bolag och 
vi vill därför att landstingsdirektören skyndsamt återkommer med en 
analys över hur detta slår. 



FÖRSLAG TILL BESLUT 

JIL Stockholms läns landsting 

LANDSTINGSSTYRELSEN 2017-04-04 

Vänsterpartiet ö 
Ärende nr 29 
LS 2017-0247 

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 9/2016 -
Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

att komplettera det ekonomiska regelverket med principer eller strategier som säkerställer 
landstingets kostnadskontroll över omfattande och långsiktiga driftavtal. 

att utveckla sin beräkningsmodell så att den tar hänsyn til l demografiska skillnader i 
befolkningens långsiktiga sammansättning, 

att ta fram tydliga principer för hur de framtida lokalkostnaderna som uppstår ti l l följd av de 
beslutade strategiska investeringarna ska beräknas och fördelas mellan landstingets 
verksamheter. 

Vi vill tacka revisionen för en upplysande rapport. Stockholms läns landsting har efter tio år 
av borgerligt styre en mycket ansträngd ekonomi. Stora investeringar som Nya Karolinska 
sjukhuset och kostnadsdrivande upphandlingar som t.ex. vårdvals- och bussavtal frestar på 
landstingets ekonomiska utrymme. Framtiden ställer därför höga krav på en effektiv 
ekonomistyrning som förmår att begränsa kostnadsökningstakten och 
investeringskostnaderna. 

Revisorerna belyser detta mycket väl i sin rapport. För att säkerställa att revisionens 
synpunkter tas på allvar föreslår vi att landstingsstyrelsen beslutar enligt ovan. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§96 
Yttrande ö v e r promemorian Mottagande v id nationella 
evakueringar ti l l Sverige (Ds 2016:43) 
LS 2016-1651 

Ärendebeskrivning 

Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig över 
Socialdepartementets promemoria Mottagandet vid nationella 
evakueringar t i l l Sverige (Ds 2016:43). 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 
Förslag t i l l yttrande 
Sammanfattning av Socialdepartementets promemoria Mottagandet vid 
nationella evakueringar t i l l Sverige (Ds 2016:43) 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avge yttrande t i l l Socialdepartementet över promemoria Mottagandet 
vid nationella evakueringar t i l l Sverige (Ds 2016:43) i enlighet med 
landstingsdirektörens förslag t i l l yttrande samt landstingsrådsberedningens 
motivering. 

att omedelbart justera beslutet. 

Beslutsexpediering: 
Socialdepartementet 
Akt 

/ 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§97 
I n r ä t t a n d e av s a m o r d n i n g s f ö r b u n d f ö r Sollentuna, 
Upplands V ä s b y och Sigtuna kommuner 
LS 2017-0378 

Ärendebeskrivning 
Förslag om inrättande av samordningsförbund för Sollentuna, Upplands 
Väsby och Sigtuna kommuner. 

Beslutsunderlag 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 mars 2017 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-
Sigtuna 
Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 februari 2017 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 november 2016 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

art inrätta Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 

att godkänna förbundsordning för Samordningsförbundet Sollentuna-
Upplands Väsby-Sigtuna 

att ställa sig bakom avsiktsförldaringen för finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands 
Väsby-Sigtuna 

att utse en ledamot och en ersättare tills styrelsen för 
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 

att utse revisor t i l l styrelsen för Samordningsförbundet Sollentuna-
Upplands Väsby-Sigtuna 

att Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna startar sin 
verksamhet från och med den 1 juni 2017 

att beslutet tas under förutsättning att övriga parter beslutar om 
medverkan i samordningsförbundet.  
Beslutsexpediering: Landstingsfullmäktige, Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§98 
Yttrande ö v e r promemorian Nationell l ä k e m e d e l s l i s t a (Ds 
2016:44) 
LS 2017-0155 

Ärendebeskrivning 

Socialdepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att 
yttra sig över promemorian Nationell läkemedelslista Ds 2016:44. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2017 
Förslag t i l l yttrande 
Sammanfattning av promemorian Nationell läkemedelslista Ds 2016:44 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 mars 2017 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 13 februari 2017 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag t i l l yttrande 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avge yttrande t i l l Socialdepartementet över promemorian Nationell 
läkemedelslista Ds 2016:44 i enlighet med landstingsdirektörens förslag t i l l 
yttrande med tillägg av landstingsrådsberedningens motivering. 

Beslutsexpediering: 
Socialdepartementet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
SLL Juridik och upphandling 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

99 
P r i n c i p ö v e r e n s k o m m e l s e med Traf ikverket och Nacka 
k o m m u n om bytespunkt 
LS 2017-0297 

Ärendebeskrivning 

Godkännande av principöverenskommelse mellan Stockholms läns 
landsting, Nacka kommun och Trafikverket om Nacka centrums bytespunkt 
samt resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad 
trafikplanering centrala Nacka. 

Beslutsunderlag 

Beredningen för utbyggd tunnelbanas protokollsutdrag den 3 april 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2017 
Principöverenskommelse avseende Nacka centrums bytespunkt samt 
resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering 
centrala Nacka 
Åtgärdsvalsstudie samordnad trafikplanering i centrala Nacka 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 21 mars 2017 med 
S- och V-ledamöternas reservation 

Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 21 februari 2017 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017 (bilaga). 
Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att godkänna principöverenskommelse avseende Nacka centrums 
bytespunkt samt resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad 
trafikplanering centrala Nacka 

att uppdra åt trafiknämnden att ansvara för principöverenskommelse 
avseende Nacka centrums bytespunkt samt resultat av genomförd 
åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka. 

Särskilt uttalande 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove Sander (S) samt Gunilla Roxby Cromvall (V) anmäler ett gemensamt 
särskilt uttalande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.  
Beslutsexpediering: Landstingsfullmäktige, Akt 

Ordförande Justt Exp. datum Sign. Justerare rerare 
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Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-29 LS 2017-0297 

Landstingsstyrelsen 

Principöverenskommelse med Trafikverket och Nacka 
kommun om bytespunkt 

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons 

Ärendebeskrivning 

Godkännande av principöverenskommelse mellan Stockholms läns 
landsting, Nacka kommun och Trafikverket om Nacka centrums bytespunkt 
samt resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad 
trafikplanering centrala Nacka. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslår 
landstingsfullmäktige besluta 

att godkänna principöverenskommelse avseende Nacka centrums 
bytespunkt samt resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad 
trafikplanering centrala Nacka 

att uppdra åt trafiknämnden att ansvara för principöverenskommelse 
avseende Nacka centrums bytespunkt samt resultat av genomförd 
åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Stockholmsöverenskommelsen, som för länet innebär 78.000 nya bostäder, 
tio nya tunnelbanestationer och närmare 20 mil nya spår, är oerhört viktig 
för Stockholms läns tillväxt och utveckling. 

När tunnelbanan byggs ut påverkas hela Stockholms län. Utbyggnaden til l 
Nacka påverkar trafikflöden och transportsystemet i kommunen. I syfte att 
koordinera trafikslag och trafikala lösningar har Stockholms läns landsting, 
Nacka samt staten ingått avtal om Ostsektorn, där Stockholms läns 
landstings trafikförvaltning åtagit sig att utreda en bussterminal i Nacka C. 
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Detta principavtal reglerar exempelvis på övergripande nivå ett antal 
principiella grundförutsättningar avseende parternas ansvar gällande 
planering och finansiering av ett antal åtgärder, inte minst själva 
bussterminalen, vars kostnad fördelas med hälften på vardera part, Nacka 
kommun och Stockholms läns landsting. Parterna är överens om en 
gemensamt framtagen principöverenskommelse, som Stockholms läns 
landsting nu ska besluta om, som översiktligt reglerar fortsatt samverkan 

I principöverenskommelsen stipuleras att Stockholms läns landsting ska 
bära en mindre del av kostnaden för flytt av väg 222, Värmdöleden, på 
grund av tidigare fattade beslut. Omfattningen av kostnaderna för detta 
regleras i kommande förhandlingar och avtal; bedömningen från 
TrafMörvaltningen är att kostnaden ryms inom ramen för projektet. Då 
vägflytten primärt är planerad utifrån beslutade samt planerade 
stadsutvecklingsprojekt i kommunen och sekundärt på grund av 
bussterminalen, är det för projektets genomförande en förutsättning att 
finansieringsandelen mellan parterna speglar detta förhållande. 

Beslutsunderlag 
Beredningen för utbyggd tunnelbanas protokollsutdrag 3 april 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2017 
Principöverenskommelse avseende Nacka centrums bytespunkt samt 
resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering 
centrala Nacka 
Åtgärdsvalsstudie samordnad trafikplanering i centrala Nacka 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 21 mars 2017 med 
S- och V-ledamöternas reservation 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 21 februari 2017 

Irene Svenonius Kristoffer Tamsons 

Gustaf Drougge 
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%9M) Socialdemokraterna 
F R A W T I P S P A R T I S T 

Vänsterpartiet 

Ärende 33 
LS 2016-0297 

Angående principöverenskommelse med 
Trafikverket och Nacka kommun om bytespunkt 

Vi står bakom utbyggnaden av tunnelbanan til l Nacka. En väl fungerande 
bussterminal i Nacka är förutsättning för att tunnelbanans potential ska 
nyttjas t i l l fullo. Vi är också positiva till den ambitiösa stadsutbyggnad som 
Nacka kommun åtagit sig att göra. 

Däremot framgår i en skrivelse i avtalet att Stockholms läns landsting och 
Nacka kommun åtar sig att ömsesidigt verka för att statlig medfinansiering 
till just detta objekt, då detta objekt inte finns med i nuvarande länsplan. 
Detta är att förbigå den politiska process som just nu pågår kring 
länsplanen. 

Stockholmsförhandlingen är redan delvis finansierad genom länsplanen 
och detta bör kvarstå i kommande plan. Däremot ingår Nacka C 
bussterminal i listan över potentiella nya objekt för finansiering i en 
framtida länsplan. Avtalet innebär att Stockholms läns landsting binder sig 
att arbeta för att just detta objekt får statlig medfinansiering vilket innebär 
att det inte utgår från samma villkor som andra investeringar länet. 
Stockholms läns landsting har ännu inte fattat något politisk beslut om 
vilka objekt som Stockholms läns landsting ska prioritera. 

Det är oklokt att i avtal binda sig till att prioritera statlig finansiering til l ett 
visst objekt. Risken är betydande att detta skulle störa den politiska 
processen och skapa stor missnöje hos andra kommuner då resurserna är 
begränsade. 
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§ 1 0 0 
Avtal om f inansiering och utbyggnad av en 
tunnelbanestation i Hagalund p å gula l injen 
LS 2017-0389 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreslås landstingsfullmäktige besluta att godkänna avtal om 
finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula 
linjen samt hur finansieringen ska inarbetas i landstingets budget. 

Beslutsunderlag 

Beredningen för utbyggd tunnelbanas protokollsutdrag 3 april 2017 
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag 16 mars 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 
Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på 
gula linjen 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att godkänna avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation 
i Hagalund på gula linjen 

att godkänna att avsteg från Investeringsstrategin och dess ansvars- och 
beslutsordning sker 

att godkänna genomförande av investeringsobjektet Tunnelbanestation i 
Hagalund på gula linjen 

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i investeringsbudgeten för år 2018 och 
planåren 2019 - 2022 inarbeta investeringsutgifter för investeringsobjektet 
Tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen 

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för genomförandet av 
utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen i enlighet med 
Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund 
på gula linjen 

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del 
besluta 

Exp. datum Sign. 
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att uppdra åt förvaltningschefen för förvaltning för utbyggd tunnelbana att 
verkställa genomförandet av investeringsobjekt Tunnelbanestation i 
Hagalund på gula linjen. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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§101 
Motion 2016:24 av A n n a Sehl in m.f l . (V) om nya avtal f ö r 
f ä r d t j ä n s t 
LS 2016-0679 

Ärendebeskrivning 

Anna Sehlin m.fl. (V) har lämnat en motion t i l l landstingsfullmäktige i 
vilken de föreslår att traflknämnden ges i uppdrag att dels med omedelbar 
verkan säga upp gällande färdtjänstavtal, dels inleda förberedelser för en ny 
färdtjänstupphandling där krav ställs i enlighet med gällande kollektivavtal. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 december 2016 
Motion 2016:24 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 29 november 2016 med 
V-ledamotens muntliga reservation och SD-ledamotens särsldlda uttalande 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2016 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017 (bilaga). 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att avslå motionen. 
Bifall t i l l motionen från Gunilla Roxby Cromvall (V). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservation 
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet t i l l förmån 
för sitt eget yrkande. 

Särskilt uttalande 
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström, Talla Alkurdi (S) och 
Tove SaXder (S) samt SuJanAe Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och 

Exp. datum Sign. 
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Vivianne Gunnarsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande från 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet (bilaga). 
Dan Kareliusson (SD) anmäler ett särskilt uttalande från 
Sverigedemokraterna (bilaga). 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

Exp. datum Sign. Ordförande Justerare Justarare 
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Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 
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Landstingsstyrelsen 

Motion 2016:24 av Anna Sehlin m.fl. (V) om nya avtal 
för färdtjänsten 

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons 

Ärendebeskrivning 

Anna Sehlin m.fl. (V) har lämnat en motion till landstingsfullmäktige i 
vilken de föreslår att trafiknämnden ges i uppdrag att dels med omedelbar 
verkan säga upp gällande färdtjänstavtal, dels inleda förberedelser för en ny 
färdtjänstupphandling där krav ställs i enlighet med gällande kollektivavtal. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Färdtjänsten är garanten til l ett aktivt och värdigt liv för de 11.000 dagliga 
resenärer som reser med den. Nuvarande färdtjänstavtal, som itoaftträdde 
den 1 februari 2016, var produkten av ett långt arbete med målvärde att ha 
en tillgänglig och trygg färdtjänstverksamhet. 

Motionärerna anför i motionen att de problem som finns i taxibranschen 
sett till arbetsvillkor och löner skulle ha uppstått som en direkt följd av 
Stockholms läns landstings upphandling av färdtjänstverksamheten. Det 
påståendet saknar grund, särskilt i beaktande att det är arbetsmarknadens 
parter och inte en offentlig upphandlare som inom ramen för den svenska 
modellen har att äga frågan om till exempel lönebildning för löntagare. 

Det finns i dag inga legala skäl för Stockholms läns landsting att i förtid 
avsluta avtalet. Upphandlingen som genomfördes skedde enligt de 
regelverk och avvägningar som det fanns krav på. Att ställa krav på 
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kollektivavtalsvillkor i upphandlingen bedömdes, och bedöms alltjämt, inte 
vara möjligt för Stockholms läns landsting, som därmed har att förhålla sig 
til l rådande regler och gällande lagstiftning. Frågan kan därtill avföras då de 
leverantörer i färdtjänstverksamheten som står för en överväldigande 
majoritet av alla körningar själva har initierat en process för att ha 
kollektivtavtalsliknande villkor för sina förare. I transportörsavtalen har 
processen för att åkare ska ha kollektivavtal inletts. 

Utmaningarna för färdtjänsten har hanterats efter det tolvpunktsprogram 
som presenterades för trafiknämnden i november 2016. Utifrån detta 
målmedvetna arbete, under ledning av Trafikförvaltningen, kan det 
konstateras att kundnöjdheten ökar samt svarstiderna til l kundtjänst och 
resegaranti minskar. Taxibranschens stora problem är därtill ytterst en 
fråga för regering och riksdag att peka på och hantera. 

Trafiknämnden fattade den 21 mars beslut om att inleda en 
planeringsstudie inför kommande upphandling samt att uppdra åt 
förvaltningschefen för TrafiMörvaltningen att återkomma till 
trafiknämnden för godkännande av genomförd planeringsstudie samt för 
beslut om att inleda upphandling med anpassning til l givna ekonomiska 
ramar. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 december 2016 
Motion 2016:24 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 29 november 2016 med 
V-ledamotens muntliga reservation och SD-ledamotens särsldlda uttalande 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2016 

Irene Svenonius Kristoffer Tamsons 

Gustaf Drougge 
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Ärende 35 
LS 2016-0679 

Angående motion av Anna Sehlin m.fl. (V) om nya 
avtal för färdtjänst 

Vi delar både den problembild som motionen förmedlar och intentionen 
med motionen. Landstinget måste ta ansvar för både villkoren för 
personalen och konsekvenserna för resenärerna av personalens mycket 
problematiska arbetsmiljö. 

Trafilcförvaltningen har själva bekräftat att den modell som taxibolagen 
utan kollektivavtal använder sig av leder till uteblivna taxibilar, sämre 
service och stressad personal. Problemen i det nuvarande färdtjänstavtalet 
drabbar färdtjänstresenärerna på ett helt oacceptabelt sätt. Landstinget 
måste skriva avtal som säkrar både en fungerande färdtjänst och en god 
arbetsmiljö. 

Regeringen har nu tagit fram en ny proposition som innebär att Sverige 
implementerar EU:s regelverk om möjlighet att ställa sociala krav i 
upphandlingar. Lagen väntas träda i kraft den i juni 2017. Det innebär att 
det inte längre kan råda några tvivel om rätten för myndigheter att ställa 
sociala krav, bland annat på lön i nivå med kollektivavtal. 

Vi beklagar att bristen på initiativ från den styrande minoriteten inneburit 
att avtalet nu ska förlängas med ett optionsår fram til l 2019. Det är ett år ti l l 
då resenärer och chaufförer drabbas. Möjligheten att säga upp avtalet t i l l 
2018 var fullt realistisk om den moderatledda styrande minoriteten inte 
låtit den mångåriga utredningen av färdtjänsten ta ytterligare tid. Vi anser 
att en ny upphandling måste börjas snarast och vi tar för givet att samtliga 
partier tar ansvar för villkor för både förare och resenärer nu när det inte 
råder några tvivel om de juridiska möjligheterna. 

När den kommande upphandlingen inom kort ska beslutas i 
Trafiknämnden kommer vi att kräva att sociala krav ska ingå i 
upphandlingen, inklusive lön i nivå med kollektivavtal. 
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Datum 2017-04-04 

Ärende 
TN 2016-0679 
Punkt 35 

Gällande motion 2016:24 från Anna Sehlin m.fl. (V) om nya avtal för Färdtjänsten. 

Färdtjänsten i Stockholms län med dess 26 kommuner är, som Sverigedemokraterna 
betonade redan i budgetdebatten i juni i fjol, ett sorgligt kapitel. Dess område är något 
som väcker starkt missnöje för många berörda; inte bara färdtjänstresenären som 
alltför ofta får finna sig i försenad eller utebliven bil, samt bristande förmåga bland 
förarna att kunna kommunicera på svenska språket eller köra ti l l rätt adress på 
effektivaste sätt utan även resenärens anhöriga och företag, arbeten och institutioner 
som fårdtjänstresenären ska åka till eller ifrån. 

Upphandlingen av nuvarande färdtjänst där lägsta pris ges ett större fokus än kvalitet, 
kundnöjdhet och miljönytta - baseras delvis på utnyttjande av olika skattefinansierade 
lönesubventioner samt skapar en osund konkurrenssituation på en osund och 
överetablerad marknad där lönsamheten är låg, vilket resulterar i att seriösa taxiåkerier 
slås ut. 

Sverigedemokraterna delar motionens problembeskrivning om färdtjänstförarnas usla 
arbetsvillkor. 

Sverigedemokraterna är inte emot vinster i välfärden. Inte så länge resenär/brukare, 
leverantör/förare/personal och finansiär (skattebetalarna) är tillfredsställda. Så är 
situationen tyvärr inte i dag inom färdtjänsten i Stockholms län. Sverigedemokraterna 
hyser också tvivel på att det är Stockholms läns landstings - och därmed dess tungt 
beskattade medborgares uppgift - att generera miljardvinster åt amerikanska 
riskkapitalbolag. 

Dock finner vi motionens att-satser som naiva då det saknas en riktig konsekvensanalys 
vid omedelbar uppsägning av nuvarande, gällande avtal. 

Som förvaltningens svar anger skulle en omedelbar uppsägning av avtalet troligtvis 
leda ti l l domstol och skadeståndskrav vilket ytterligare skulle urholka landstinget på 
kapital, tid och resurser. 

Vidare så har det enda seriösa taxialternativet inom Stockholms län, Taxi Stockholm -
som faktiskt har dyra kollektivavtal för sina förare - genom årens lopp trimmat sin 



Datum 2017-04-04 

fordonsflotta för sin befintliga färdtjänstfria kundkrets och är därmed ett osäkert 
alternativ för att plötsligt klara av tusentals nya och oplanerade körningar per dygn. 

Kostnaden skulle i varje fall öka för Stocldiolms läns landsting och då ställer man sig 
frågan var ifrån dessa pengar skall tas? 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
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§ 102 
F ö r n y a t inriktningsbeslut avseende nya s p å r v ä g s m u s e e t i 
H u s 9 G a s v e r k s o m r å d e t 
LS 2017-0278 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för nya spårvägsmuseet i 
Gasverksområdet. 

Beslutsunderlag 

Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag 16 mars 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 31 januari 2017 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 januari 2017, inldusive 
investeringskalkyl 
Huvudavtal mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting och AB 
Storstockholms Lokaltrafik upprättat 2008-01-15, inklusive ändringsavtal 
för huvudavtalet bilaga 12 upprättat den 14 december 2013 
Exploateringsavtal inom Norra Djurgårdsstaden mellan Stockholms 
kommun och Stockholms läns landsting 
Arkitekturutredning av Hus 9 
Spårvägsmuseets årsberättelse 2015 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017 (bilaga). 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) ti l l landstingsråds
beredningens förslag. 
Bifall från Susanne Nordling (MP) t i l l landstingsrådsberedningens förslag 
med tilläggsyrkande enligt Miljöpartiets förslag (bilaga). 

Proposition 

Ordföranden frågar om landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsbered
ningens förslag och finner att landstingsstyrelsen bifaller förslaget. Därefter 
frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller eller avslår Susanne 
Nordlings (MP) tilläggsyrkande och finner att landstingsstyrelsen avslår 
tilläggsyrkandet. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att fatta ett förnyat inriktningsbeslut avseende planeringsfasen för nya 
spårvägsmuseet i hus 9 Gasverksområdet - om 13 600 000 kronor 
inklusive index - inom beslutkd ram i 2017 års investeringsbudget. 

Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 
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Reservation 
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Vivianne Gunnarsson 
(MP) reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för sina egna tilläggsyrkanden 

Beslutsexpediering: 
Stockholms stad 
Trafiknämnden 
AB Storstockholms Lokaltrafik 
SLL Styrning och ekonomi 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen 

Förnyat inriktningsbeslut avseende nya 
spårvägsmuseet i Hus 9 i Gasverksområdet 

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlar förnyat inriktningsbeslut för nya spårvägsmuseet i 
Gasverksområdet. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

arr fatta ett förnyat inriktningsbeslut avseende planeringsfasen för nya 
spårvägsmuseet i hus 9 Gasverksområdet - om 13 600 000 kronor 
inklusive index - inom beslutad ram i 2017 års investeringsbudget. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Enligt avtal med Stockholms stad från år 2008, LS 0804-0351, ska 
spårvägsmuseet lämna nuvarande lokaler i kvarteret Persikan, Södermalm, 
och flytta till hus 9 i Gasverksområdet, Hjorthagen, senast 1 juli 2017. 

Ett inrilctningsbeslut för det nya Spårvägsmuseum togs i samband med 
beslut om 2015 års budget, LS 1403-0399. Förstudien visade på behov att 
utreda alternativa lokaliseringar. Efter fortsatt dialog och förhandling 
mellan trafikförvaltningen och staden har ett uppdaterat exploateringsavtal 
tagits fram där utökad medfinansiering av staden är inräknad. 

Landstingsstyrelsen föreslås fatta ett förnyat inriktningsbeslut för nya 
spårvägsmuseet i hus 9 i Gasverksområdet. Det förnyade 
inriktningsbeslutet innebär att slutföra planeringsarbete för 
spårvägsmuseet med lokalisering till Gasverksområdet, Hjorthagen. 
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Beslutsunderlag 
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag 16 mars 2017 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 31 januari 2017 
Trafilcförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 januari 2017, inklusive 
investeringskalkyl 
Huvudavtal mellan Stockholms stad, Stocldiolms läns landsting och AB 
Storstockholms Lokaltrafik upprättat 2008-01-15, inldusive ändringsavtal 
för huvudavtalet bilaga 12 upprättat den 14 december 2013 
Exploateringsavtal inom Norra Djurgårdsstaden mellan Stockholms 
kommun och Stocldiolms läns landsting 
Arkitekturutredning av Hus 9 
Spårvägsmuseets årsberättelse 2015 

Irene Svenonius Paul Lindquist 

Gustaf Drougge 



Stockholms läns landsting 1 (2) 

LANDSTINGSSTYRELSEN FORSLAG TILL BESLUT 
2017-04-04 

miljöpartiet de gröna 

LS 2017-0278 
Ärende 36 

Förnyat inriktningsbeslut avseende nya spårvägsmuseet i Hus 9 i 
Gasverksområdet. 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

att fatta ett förnyat inriktningsbeslut avseende planeringsfasen för nya 
spårvägsmuséet i hus 9 Gasverksområdet - om 13 600 000 kronor inklusive 
index - inom beslutad ram i 2017 års investeringsbudget. 

att inom ramen för det förnyade inriktningsbeslutet utreda projektets 
omfattning och ambition samt i vilken grad andra intressenter kan lockas 
til l att medfinansiera projektet 

arr uppdra ti l l landstingsdirektören att utreda möjligheten för en extern 
aktör att genom upphandling eller i annan form överta driften av 
Spårvägsmuseet 

Att därutöver anföra: 

Miljöpartiet är positiv ti l l Spårvägsmuseet som är en uppskattad 
verksamhet, inte minst hos många barnfamiljer i Stockholm. Samtidigt 
konstaterar vi att driva museiverksamhet inte är en av landstinget eller 
trafikförvaltningens kärnverksamheter. Med tanke på den ansträngda 
ekonomin inom Landstinget framöver anser vi att det är kärnverksamheten 
som ska prioriteras. 

Vi ser fram emot förverldigandet av ett nytt Spårvägsmuseum i Hus 9 som 
vi anser är passande för verksamheten. Vi ställer oss dock starkt kritiska ti l l 
projektets omfattning och ökade kostnader p.g.a. ca 2 års förseningar och 
internationellt väldigt höga ambitioner. Den totala projektbudgeten på 210 
miljoner innebär en kostnad på 42.oookr/kvm för de s.oookvm projektet 
omfattar, varav ca 3.30okvm är utställningsyta. 42.000 kvadratmetern är 
ungefär samma kvadratmeterpris som vi betalar för byggandet av Nya 
Karolinska. 

Miljöpartiet vill därför att det inom ramen för inriktningsbeslutet utreds 
om kvadratmeterkostnaden och ambitionsnivåerna för projektet är rimliga 
utifrån det ekonomiska läget. Vi anser också taget i beaktande 
spårvägsmuséet starka varumärke att det borde finnas möjligheter att hitta 
en privat aktör som är beredd att samarbeta kring projektet, ex på samma 
sätt som SEB medfinansierar konserthusstiftelsen. Det optimala vore att 
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Ärende 36 

hitta en aktör som kan vara med och finansiera projektet men även då får 
vara med att påverka omfattning och ambitionsnivå samt dela på den 
finansiella risken. 

Vi tycker även att det bör utredas i vilken form som spårvägsmuseet bör 
drivas framöver. Baserat på ekonomiska läget och att detta inte är en 
kärnverksamhet kan man ifrågasätta om inte Spårvägsmuseet ska drivas av 
en annan aktör än Landstinget. Även här kan kanske konserthuset fungera 
som förlaga eller så genomförs en regelrätt upphandling. Vi anser att 
landstingsdirektören bör titta vidare på dessa alternativ. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§103 
Yttrande ö v e r landstingsrevisorernas projektrapport 
8/2016 - Lokalanpassningen p å de mindre s jukhusen -
processerna och samordningen p å Sollentuna s jukhus 
LS 2017-0246 

Ärendebeskrivning 

Landstingsrevisorerna har överlämnat projektrapport 8/2016 -
Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 
samordningen på Sollentuna sjukhus til l landstingsstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 
Landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 - Lokalanpassningen på de 
mindre sjukhusen - processerna och samordningen på Sollentuna sjuldius 

Förslag och yrkande 

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017 (bilaga). 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag. 
Bifall från Susanne Nordling (MP) t i l l ) t i l l landstingsrådsberedningens 
förslag med tilläggsyrkande enligt Miljöpartiets förslag (bilaga). 
Bifall från Gunilla Roxby Cromvall (V) t i l l landstingsrådsberedningens 
förslag med tilläggsyrkande enligt Vänsterpartiets förslag (bilaga). 

Proposition 

Ordföranden frågar om landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsbered
ningens förslag och finner att landstingsstyrelsen bifaller förslaget. Därefter 
frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller eller avslår Susanne 
Nordlings (MP) respektive Gunilla Roxby Cromvalls (V) tilläggsyrkande och 
finner att landstingsstyrelsen avslår tilläggsyrkandena. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 

att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 -
Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 
samordningen på Sollentuna sjukhus i enlighet med landstingsdirektörens 
t j äns teutlåtande. 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

Reservation 
Susanne Nordling (MP), Tomas Eriksson (MP) och Vivianne Gunnarsson 
(MP) samt Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet t i l l 
förmån för sina egna tilläggsyrkanden 

Beslutsexpediering: 
Landstingsrevisorerna 
Landstingsdirektörens stab 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 
2017-03-29 LS 2017-0246 

Landstingsstyrelsen 

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 
8/2016 - Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen 
- processerna och samordningen på Sollentuna 
sjukhus 

Föredragande landstingsråd: Paul Lindquist 

Ärendebeskrivning 

Landstingsrevisorerna har överlämnat projektrapport 8/2016 -
Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 
samordningen på Sollentuna sjukhus til l landstingsstyrelsen för yttrande. 

Förslag till beslut 

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 -
Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 
samordningen på Sollentuna sjukhus i enlighet med landstingsdirektörens 
t j änsteutlåtande. 

Landstingsrådsberedningens motivering 

Landstingsrevisorerna har i en projektrapport granskat lokalanpassningen 
på Sollentuna sjuldius och hur arbetet har hanterats. 

Revisorerna konstaterar att det är ett stort antal aktörer inom landstinget 
som ingår i planeringen och genomförandet av lokalanpassningen. De 
rekommenderar att processen för lokalanpassning säkerställs och att hälso-
och sjukvårdsnämndens roll förtydligas med ett sammanhållet ansvar för 
den vård som ska bedrivas. 

Landstingsstyrelsen välkomnar projektrapporten och instämmer i 
revisorernas rekommendationer och åtgärder för att hantera de problem 
som uppstår i dessa komplexa projekt. 
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SKRIVELSE 
2017-03-29 LS 2017-0246 

I lokalanpassningen avbl.a. Sollentuna sjukhus finns många inblandade 
parter och projekten har inte hanterats tillräckligt samordnat. Av flera olika 
byggnadsteloiiska orsaker har planeringen av investeringarna på de mindre 
sjukhusen förändrats under de senaste åren. Sammantaget har detta lett till 
att byggnationerna inte blir klara i tid med risk för ökade utgifter. 
Landstingsstyrelsen bör därför säkerställa att processen för 
lokalanpassningar är samordnad, transparent och tydlig för att undvika att 
projekt blir dyrare än budgeterat och planeringsförutsättningarna måste 
ändras. 

Vidare instämmer landstingsstyrelsen i revisorernas bedömning att 
landstingsstyrelsen bör se till att det finns ett sammanhållet ansvar för 
kravställandet på den vård som ska bedrivas bl.a. på de mindre sjukhusen. 
Det är av största vikt att hälso- och sjukvårdsnämnden i ett tidigt skede 
tydligt anger vilka lo-av nämnden ställer på de nya lokalerna så att 
projektering kan ske så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. 
Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör gemensamt 
förtydliga nämndens roll och insatser i strategiska fastighetsinvesteringar 
och prioriteringar i enlighet med investeringsstrategin. 

En översyn av investeringsstrategin är planerad, vilken kommer att 
ytterligare klargöra hälso- och sjukvårdsnämndens roll i beslutsprocessen 
och tydliggöra olika parters roll i projektets olika skeden. Detta arbete 
stärks dessutom av det samverkansprojekt som parallellt pågår mellan 
landstingsstyrelsens förvaltning och Locum. I det arbetet har även 
behovsskedet inför investeringen innefattats. 

Under våren 2017 kommer arbetet med att tydliggöra roller och ansvar att 
fortsätta. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 
Landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 - Lokalanpassningen på de 
mindre sjukhusen - processerna och samordningen på Sollentuna sjukhus 

Irene Svenonius Paul Lindquist 

Gustaf Drougge 
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miljöpartiet de gröna (^S) 

LS 2017-0246 
Ärende 37 

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 -
Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 
samordningen på Sollentuna sjukhus 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

att avge yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 -
Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 
samordningen på Sollentuna sjukhus i enlighet med landstingsdirektörens 
t j änsteutlåtande. 

art ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en inventering av 
renoveringsbehoven samt en kostnadsuppskattning för alla de mindre 
sjukhusen. 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma til l landstingsstyrelsen 
med en presentation av det geografiska vårdbehovet och en plan för den 
geografiska etableringen av den utskiftade vården. 

att ge landstingsdirektören i uppdrag att för landstingsstyrelsen presentera 
förvaltningens befintliga genomförandeorganisation. 

att ge SLSO i uppdrag att ta emot och organisera den vård som skiftas ut 

arr ge SLSO ett samordnande ansvar för utvecldingen av 
nätverkssjukvården. 

att avbryta utredningen om geriatrik på vårdval och återkomma till 
landstingsstyrelsen med en plan för en samordnad och utskiftad geriatrisk 
vård i egen regi. 

arr i övrigt anföra 

Att skifta ut hälso- och sjukvården från akutsjukhusen, att stärka 
primärvården och de mindre sjukhusens roll i vårdkedjan och att bygga upp 
en stark nätverkssjukvård är en helt nödvändig förändring av länets hälso-
och sjukvård. Utflyttningen av vård från akutsjukhusen till de mindre 
sjukhusen i länet har hela tiden varit en central del i planen för Framtidens 
hälso- och sjukvård. Men av den ambitionen finns det inte mycket kvar. 
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Revisionsrapporten tar upp vitala brister i styrningen som har lett t i l l 
förseningar och fördyringar och avbrytande av investeringsprojekt i 
landstingets mindre sjuldius. Revisorerna konstaterar: 

"År 2012 bedömdes alla mindre sjukhus utom ett vara högt prioriterade 
investeringsobjekt. Fem år senare bedöms två av de mindre sjukhusen inte 
längre vara investeringsobjekt, för fyra av de mindre sjukhusen finns 
beslut om att avvakta med investeringar och för två av dessa finns planer 
på försäljning. För två av de mindre sjukhusen fanns relativt långt 
framskridna investeringsplaner innan objekten avbröts." 

Det här är bara symtom på en större problematik. Det finns, som 
revisorerna lyfter fram, avsevärda otydligheter inom 
landstingsorganisationen om vem som ska ansvara för vad i processen, men 
det är inte grundproblemet. Problemet är att Alliansens politiska styrning 
inte går i linje med ambitionerna i planen för Framtidens hälso- och 
sjukvård. 

De största målkonflikterna är: 
• De mindre sjukhusen domineras av och förbereds för att ta emot 

geriatrisk vård. Samtidigt planeras i bakgrunden för ett införande av 
geriatrisk vårdval utan möjlighet att styra vården geografiskt till de 
mindre sjukhusen. Detta leder ti l l stor osäkerhet för de som ska 
planera vården. 

• En stabil personalsituation är nödvändig för ett gott genomförande 
av omorganisationen, men personalens företrädare är inte 
involverade i arbetet. 

• Det finns en målbild om nätverkssjukvård och samverkan i 
närområdet - men det finns ingen plan för hur denna samverkan ska 
ske, när flertalet berörda vårdområden utgörs av vårdval. 

• Alliansen för ivrigt ut vården på den öppna marknaden genom 
avtalsformen vårdval, men involverar inte de privata aktörerna i 
omorganisationen. 

• Alliansens strävan att bygga ett Nya Karolinska i världsklass har lett 
ti l l att pengarna har satsats på ett hus. Nu saknas resurser ti l l att 
renovera de mindre sjuldius som förväntas tillhandahålla den vård 
som ska flyttas ut. 

NKS har visat att om vårdinnehållet inte bestäms innan landstinget börjar 
bygga blir det dyrt. För att få bäst värde för pengarna behöver landstinget 
specificera hur nätverksjukvården på de mindre sjukhusen och i 
primärvården ska se ut. Varningssignalerna inom vården i SLL just nu är 
många. De mindre sjukhusen är inte redo att ta emot vård från 
akutsjukhusen, och närakuterna finns inte plats. Personalen på 
akutsjuldiusen går på knäna. Alliansen måste nu visa ledarskap, ta sitt 
ansvar och förklara sin plan hur närverkssjukvården ska fungera, och vilken 
roll de mindre sjukhusen ska ha. 
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SLSO bör få en nyckelroll i det fortsatta arbetet med Framtidsplanen. Det är 
tydligt att för många aktörer, genom till exempel LOV, fragmentiserar 
vården och försvårar omorganisationen i ett läge när den är som mest 
känslig. Vi vill därför att SLSO under de kommande kritiska åren tar hand 
om all somatisk specialistvård som flyttas ut från sjukhuset. 

Att omorganisera hälso- och sjukvården är svårt och kan knappast göras 
utan problem. Samtidigt är detta en chans att hitta nya förbättrade 
arbetsmetoder inom hälso- och sjukvården, och det öppnas möjligheter att 
stärka patienternas egenvård, personcentrerad vård, arbeta i team med 
patienten och skapa organisatoriska nätverk kring patienten. Alliansens 
otydlighet kring hur den framtida vården ska se ut, riskerar dock att 
landstinget misslyckas med att genomföra intentionerna i planen för 
Framtidens hälso- och sjukvård. 



FÖRSLAG TILL BESLUT 

A Stockholms läns landsting 

LANDSTINGSSTYRELSEN 2017-04-04 

Vänsterpartiet 
Ärende nr 37 
LS 2017-0246 

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 8/2016 -
Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen - processerna och 
samordningen på Sollentuna sjukhus 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra till landstingsdirektören att utreda orsakerna till varför planeringen för flera av de 
mindre sjukhusen drivits så pass långt för att sedan läggas ned. 

att återkomma til l landstingsstyrelsen med en redogörelse över vilka kostnader detta har 
medfört. 

Revisionen har tidigare visat att lokalanpassningen och utvecklingen av vården på de mindre 
sjukhusen legat flera år efter de ursprungliga planerna. Denna granskning visar att 
lokalanpassningen av bland annat Sollentuna sjuldius inte har hanterats tillräckligt samordnat. 
Det har lett till att byggnationer inte blir klara i tid med risk för ökade utgifter. Rapporten 
visar också på svårigheterna med att anpassa ett sjuldius till flera ännu ej kända vårdvals-
aktörer. Planerna på att införa vårdval geriatrik har varit ett hinder i sammanhanget. 

Den borgerliga minoritetens nya strategi att sälja flera av de mindre sjukhusen och istället låta 
externa aktörer bygga nya sjuldius kan framstå som en smidig utväg på kort sikt, men det 
leder sannolikt t i l l fördyring i förlängningen. Det finns inga genvägar. 
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Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 3/2017 
Tisdagen den 4 april 2017 

LS 2017-0084 

§ 1 0 4 
Motion 2016:39 a v D a n Kare l iusson m.fl . (SD) om 
m ö j l i g h e t e n att i n f ö r a m a r k ö r h u n d a r f ö r tidig 
lungcancerdiagnostik 
LS 2016-1408 

Ärendeheskrivning 

Dan Kareliusson m.fl. (SD) har t i l l fullmäktige lämnat en motion om att 
utreda verksamhet med markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik. 

Beslutsunderlag 

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2017 
Motion 2016:39 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 februari 2017 med 
SD-ledamotens muntliga reservation 

Hälso- och sjulwårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 januari 2017 

Förslag och yrkande 
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse 
den 29 mars 2017. 
Följande yrkande framförs: 
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) t i l l landstingsråds
beredningens förslag att avslå motionen. 
Bifall t i l l motionen från Dan Kareliusson (SD). 

Proposition 

Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner 
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag. 

Landstingsstyrelsens beslut 

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag 
föreslå landstingsfullmäktige besluta 

arr avslå motionen. 

Reservation 
Dan Kareliusson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet t i l l förmån för 
sitt eget yrkande. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige, Akt 

Exp. datum Sign. 
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