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§§33-37

S a m m a n t r ä d e med landstingsstyrelsen
Datum för justering: 2018-02-13

Plats

Gjörwellsalen

Närvarande ledamöter
Ninos Maraha (L) (vice ordförande)
Erika Ullberg (S) (2:e vice ordförande)
Marie Ljungberg Schött (M)
Kristoffer Tamsons (M)
Charlotte Broberg (M)
Pehr Granfalk (M)
Ella Bohlin (KD)
Gustav Hemming (C)
Dag Larsson (S)
Jens Sjöström (S)
Talla Alkurdi (S)
Anders Lönnberg (S)
Susanne Nordling (MP)
Gunilla Roxby Cromwall (V)
Dan Kareliusson (SD)
Rickard Wessman (M) ersätter Irene Svenonius (M) (ordförande)
Peter Carpelan (M) ersätter Lennart Kalderén (M)
Paul Lindquist (M) ersätter Cecilia Löfgreen (M)
Vivianne Gunnarsson (MP) ersätter Tomas Eriksson (MP)
Marie-Helena Fjällås (MP) ersätter Malin Karlsson (MP)
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Närvarande ersättare
Anna Starbrink (L)
Jessica Ericsson (L)
Stefan Bergström (C)
Johan Sjölander (S)
Tove Sander (S)
Håkan Jörnehed (V)
Per Carlberg (SD)
Övriga närvarande
Annika Sabel (Sekreterare)
Anne Rundquist (Chefsjurist)
Malin Frenning (Landstingsdirektör)
Katarina Winell (Kommunikationsdirektör)
Tobias Sjö (Politisk sekreterare (M)
Jesper Svensson (Politisk sekreterare (L)
David Winks (Politisk sekreterare (KD)
Niklas Domeij (Politisk sekreterare (S)
Jenny Norell (Politisk sekreterare (V)
Agneta Marmestrand Ruud (T.f. Kanslichef)
Lina Ericson (Politisk sekreterare (MP)
Annika Sandström (M), landstingsfullmäktiges ordförande
Gustaf Drougge (Politisk sekreterare (M)

Sekreterare
/ Annika Sabel

Ordförande
datum

J ilstera re
Sign.

Exp.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 2018-02-13 med landstingsstyrelsen har
justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på landstingets
anslagstavla.

Datum för justeringen

2018-02-13
§ 33-37

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

<3.0J?-QA-/r

•aoi8-oa-ii

Förvaringsplats för protokollet
Landstingshuset, Lsf Kansli

Bevis om anslag

/t

C

7

Underskrift

Exp.
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Innehållsförteckning
§ 33

Justerare och justeringsdag

§ 34

Begäran om extra sammanträde

§ 35

Utredning om jäv

§ 36

Övrigt

§ 37

Nästa sammanträde

7^3

frdförande
datum

A. >

Justerare
Sign.

Exp.
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§33

Justerare och justeringsdag
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att utse Ninos Maraha (L) förste vice ordförande och Erika Ullberg
(S) andre vice ordförande till justerare
att protokollet justeras tisdagen den 13 februari 2018.

Expedieras till
Akten

L
datum

J listera re
Sign.

Exp.
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§34

Begäran om extra s a m m a n t r ä d e
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förste vice ordföranden Ninos Maraha (L)
öppnar sammanträdet och meddelar att landstingsstyrelsen idag är
sammankallad med anledning av att en tredjedel av
landstingsstyrelsens ledamöter begärt det enligt 6 kap. 23 § i
Kommunallagen.
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att mötet är behörigen utlyst och
sammankallat.
Expedieras till
Akten

VftÅA
datum

Justera re
Sign.

Exp.
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§35

Utredning om j äv

LS 2018-0251
Ärendebeskrivning
Beslut om uppdrag om juridisk utredning om huruvida jäv förelegat
för finanslandstingsrådet Irene Svenonius vid ägarutskottets beslut
den 2 februari 2018.
Yrkanden
På sammanträdet föreligger följande förslag:
Gemensam förslag till beslut från M-, L-, KD- och C-ledamöterna
(bilaga).
Gemensamt förslag till tilläggsbeslut från S-, MP- och V-ledamöterna
(bilaga).
Förslag till tilläggsbeslut från MP-ledamöterna (bilaga).
Följande yrkanden framförs:
Bifall från ordföranden Ninos Maraha till Moderaternas,
Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets gemensamma
förslag.
Bifall från Erika Ullberg, Susanne Nordling och Gunilla Roxby
Cromvall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets
gemensamma förslag till tilläggsbeslut.
Bifall från Susanne Nordling, med instämmande av Erika Ullberg och
Gunilla Roxby Cromvall till Miljöpartiets förslag till tilläggsbeslut.
Propositionsordning
Ordföranden frågar först om landstingsstyrelsen bifaller M-, L-, KDoch C -ledamöternas förslag. Landstingsstyrelsen bifaller förslaget.
Därefter frågar ordföranden om landstingsstyrelsen bifaller S-, MPoch V-ledamöternas gemensamma tilläggsförslag.
Landstingsstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
Därefter ställer ordföranden att-sats ett i Miljöpartiets tilläggsförslag
mot avslag. Landstingsstyrelsen bifaller att-satsen. Sedan ställer
ordföranden att-sats två mot avslag. Landstingsstyrelsen bifaller attsatsen. Sist ställer ordföranden att-sats tre mot avslag.
Landstingsstyrelsen avslår att-satsen.
Votering begärs och genomförs.
Votering
Den som röstar för att avslå att-satsen röstar ja. Den som röstar för
att bifalla att-satsen röstar nej.

Ordförande
datum
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Landstingsstyrelsen har med i i ja-röster mot 9 nej-röster beslutat att
avslå att-satsen (voteringslista bifogas protokollet).

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra åt landstingsdirektören att enligt vad som
nedan anförs genomföra en juridisk utredning om huruvida jäv
förelegat för Irene Svenonius vid ägarutskottets beslut den 2 februari
att uppdra åt landstingsdirektören att tillsätta en utredning av jäv
och personkopplingar, liksom av eventuella överträdelser av personer
på nyckelpositioner vid Karolinska Universitetssjukhusets köp av
konsulttjänster
att det i uppdraget till landstingsdirektören ingår att den part som
ska utreda finanslandstingsrådets jävsituation inte har kopplingar till
varken Stockholms läns landsting, Nya Karolinska sjukhuset eller
ledande politiker i landstinget
att utredaren får mandat att även granska andra beslutstillfällen eller
situationer inom ramen för Nya Karolinska Solna där jäv kan ha
uppstått eller uppstå.
Det är viktigt att de beslut som fattas i landstinget vilar på saklig
grund, och att medborgarna kan känna förtroende för att ingen av de
politiska uppdragshavarna på ett otillbörligt sätt har påverkats, eller
riskerar att ha påverkats, i sitt beslutsfattande.
På landstingsstyrelsens ägarutskott den 2 februari fattades beslut (LS
2018-0207) om att ge landstingsdirektören i uppdrag bland annat att
vidta åtgärder för att införa hårdare styrning, ledning och kontroll i
landstinget samt stärkt uppföljning av Karolinska
Universitetssjukhuset samt att ge landstingsdirektören i uppdrag att
granska och följa upp det åtgärdspaket som Karolinska
Universitetssjukhuset beslutat om.
Det finns nu skäl att utreda huruvida jäv förekommit för
finanslandstingsrådet Irene Svenonius, som deltog i beslutet ovan,
mot bakgrund av att hennes man har en anställning inom Karolinska
Universitetssjukhuset
Av den anledningen bör landstinget ta hjälp av extern och oberoende
juridisk expertis för att bedöma huruvida jäv förelegat för Irene
Svenonius vid det aktuella beslutstillfället. Utredningen bör vara f r i
även granska vad i övrigt den juridiska experten anser behöver
bedömas av relevans för utredningens uppdrag.

datum

I Juste ra re
iSign.

Exp.
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Reservation

Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Talla Allkurdi
(S), Anders Lönnberg (S) samt Susanne Nordling (MP), Vivianne
Gunnarsson (MP) och Marie Helena Fjällås (MP) och Gunilla Roxby
Cromvall (V) reserverar sig muntligt mot beslutet vad gäller att-sats
tre i Miljöpartiets tilläggsförslag.

Expedieras till
Landstingsdirektören
Akten

Exp.
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Paragraf nr 35, Utredning om jäv,

Utredning om jäv
Ledamot
Ninos Maraha(L), vice ordförande
Erika Ullberg(S), 2:e vice ordförande
Marie Ljungberg Schött(M), ledamot
Kristoffer Tamsons(M), ledamot
Charlotte Broberg(M), ledamot
Pehr Granfalk(M), ledamot
Ella Bohlin(KD), ledamot
Gustav Hemming(C), ledamot
Dag Larsson(S), ledamot
Jens Siöström(S), ledamot
Talla Alkurdi(S), ledamot
Anders Lönnberg(S), ledamot
Susanne Nordling(MP), ledamot
Gunilla Roxby Cromwall(V), ledamot
Dan Kareliusson(SD), ledamot
Rickard Wessman(M), ersättare
Peter Carpelan(M), ersättare
Paul Lindquist(M), ersättare
Vivianne Gunnarsson(MP), ersättare
Marie-Helena Fiällås(MP), ersättare
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

X
X
9

0

Stockholms läns landsting
Moderaterna, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet

FÖRSLAG TILL BESLUT
2018-02-13

Landstingsstyrelsen

Utredning om j ä v

F ö r s l a g till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att enligt vad som nedan anförs
genomföra en juridisk utredning om huruvida jäv förelegat för Irene
Svenonius vid ägarutskottets beslut den 2 februari.

Det är viktigt att de beslut som fattas i landstinget vilar på saklig grund, och
att medborgarna kan känna förtroende för att ingen av de politiska
uppdragshavarna på ett otillbörligt sätt har påverkats, eller riskerar att ha
påverkats, i sitt beslutsfattande.
På landstingsstyrelsens ägarutskott den 2 februari fattades beslut (LS 20180207) om att ge landstingsdirektören i uppdrag bland annat att vidta
åtgärder för att införa hårdare styrning, ledning och kontroll i landstinget
samt stärkt uppföljning av Karolinska Universitetssjukhuset samt att ge
landstingsdirektören i uppdrag att granska och följa upp det åtgärdspaket
som Karolinska Universitetssjukhuset beslutat om.
Det finns nu skäl att utreda huruvida jäv förekommit för
finanslandstingsrådet Irene Svenonius, som deltog i beslutet ovan, mot
bakgrund av att hennes man har en anställning inom Karolinska
Universitetssjukhuset
Av den anledningen bör landstinget ta hjälp av extern och oberoende
juridisk expertis för att bedöma huruvida jäv förelegat för Irene Svenonius
vid det aktuella beslutstillfället. Utredningen bör vara fri även granska vad i
övrigt den juridiska experten anser behöver bedömas av relevans för
utredningens uppdrag.

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

^g5i) Socialdemokraterna

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2018-02-13
Ärende 2

FRAMTIDSPARTIET

miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet

Gällande Utredning om jäv
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

uppdra åt landstingsdirektören att tillsätta en utredning av jäv och
personkopplingar, liksom av eventuella överträdelser av personer på
nyckelpositioner vid Karolinska Universitetssjukhusets köp av
konsulttjänster

Vid Ägarutskottets möte den 2 februari la vi ett tilläggsyrkande som
röstades ned av Alliansen. Nu prövas om mötesordföranden var jävig.
Därför vill vi återigen yrka på en granskning av jäv och personkopplingar
vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN

FÖRSLAG TILL
TILLÄGGSBESLUT
2018-02-13

miljöpartiet de gröna
Ärende 2

Utredning om jäv
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att det i uppdraget till landstingsdirektören ingår att den part som ska
utreda finanslandstingsrådets jävsituation inte har kopplingar till varken
Stockholms läns landsting, Nya Karolinska sjukhuset eller ledande politiker
i landstinget
att utredaren får mandat att även granska andra beslutstillfällen eller
situationer inom ramen för Nya Karolinska Solna där jäv kan ha uppstått
eller uppstå
att inrätta en kriskommission för att samla utredningsresultat kring Nya
Karolinska, komma med åtgärdsförslag och säkerställa att verksamheten
styrs rätt
Vi tycker att det är av största vikt att den utredare som anlitas inte har
några kopplingar till Stockholms läns landsting, Nya Karolinska sjukhuset
eller ledande politiker. Vi vill inte heller att utredningen begränsas till
enbart beslutstillfället den 2 februari utan att utredaren får mandat att
också granska andra beslutstillfällen eller situationer där jäv kan ha
uppstått eller skulle kunna uppstå.
Efter ett flertal utredningar, granskningar, varningar och
revisionsrapporter med åtgärdsrekommendationer (som ej har fullföljts)
angående Nya Karolinska Solna fortsätter problemen att hopa sig. Det finns
en mängd åtgärdsförslag från olika rapporter som borde ha tagits på allvar.
Vi tycker att det räcker nu och att det behövs en kriskommission för att få
ordning och återställa förtroendet för Nya Karolinska Solna.
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§36

Övrigt
Ärendebeskrivning
Inga övriga ärenden anmäls.

Expedieras till
Akten

Exp.
datum

Sign.
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§37

Nästa s a m m a n t r ä d e
Ärendebeskrivning
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 20 februari.

Expedieras till
Akten

Ordförande
datum

Justerare
Sign.

Exp.

