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Kl. 11:00-11:15

Sammanträde med landstingsstyrelsen

Plats

Gjörwellsalen

Närvarande

ledamöter

Irene Svenonius (M) (ordförande)
Ninos Maraha (L) (i:e vice ordförande)
Erika Ullberg (S) (2:e vice ordförande)
Marie Ljungberg Schött (M)
Kristoffer Tamsons (M)
Charlotte Broberg (M)
Pehr Granfalk (M)
EllaBohlin(KD)
Gustav Hemming (C)
Dag Larsson (S)
TallaAlkurdi(S)
Susanne Nordling (MP)
Tomas Eriksson (MP)
Gunilla Roxby Cromvall (V)
Pia Helleday (M) ersätter Lennart Kalderén (M)
Peter Carpelan (M) ersätter Cecilia Löfgreen (M)
Jessica Ericsson (L) ersätter Dan Kareliusson (SD)
Robert Johansson (S) ersätter Jens Sjöström (S)
Vivianne Gunnarsson (MP) ersätter Malin Karlsson (MP)
Marie-Helena Fjällås (MP) ersätter Anders Lönnberg (S)
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ersättare

Maria Fälth (KD)
Stefan Bergström (C)
Övriga

närvarande

Annika Sabel (Sekreterare)
Anne Rundquist (Chefsjurist)
Malin Frenning (Landstingsdirektör)
Katarina Winell (Kommunikationsdirektör)
Agneta Marmestrand Ruud (T.f. Kanslichef)
Tobias Sjö (M) (Politisk sekreterare)
Jesper Svensson (L) (Politisk sekreterare)
David Winks (KD) (Politisk sekreterare)
Niklas Domeij (S) (Politisk sekreterare)
Sofia Jöngren (C) (Politisk sekreterare
Lina Ericson (MP) (Politisk sekreterare)
Jessica Nilsson (V) (Politisk sekreterare) ,
Sekreterare

Justera re

Exp. datum

Sign.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 2018-04-25 med landstingsstyrelsen har
justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på landstingets
anslagstavla.

Datum för justeringen

2018-04-25

Datum för anslags uppsättande

2018-04-27

Datum för anslags nedtagande

2018-05-21

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Bevis om anslag
Underskrift

/1 y
Ordförande

\~fiAA
juste ra re

Exp. datum

Sign.
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Innehållsförteckning
§ 105

Justerare och justeringsdag

§ 106

Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande, vice ordförande och
ledamöter samt ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för
Karolinska Universitetssjukhuset

§ 107

Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet

§ 108

Övrigt

Ordförande

Justera re

Exp. datum

Sign.
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§105
Justerare och justeringsdag
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att utse Irene Svenonius (M) och Erika Ullberg (S), till justerare
att protokollet justeras den 25 april 2018.
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§106
Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande,
vice ordförande och ledamöter samt ändring av antalet
styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska
Universitetssjukhuset
LS 2018-0433

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har ställt sina platser till
förfogande och nya ledamöter i styrelsen behöver utses. Den nya styrelsen
föreslås utökas från fem till sju ledamöter.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 20 april 2018

Yrkanden

I ärendet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 25
april 2018. Följande yrkande framförs:
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) till landstingsrådsberedningens förslag (bilaga).
Bifall från Gunilla Roxby Cromvall (V) till Vänsterpartiets tilläggsförslag
(bilaga).

Deltar ej i beslut

Erika Ullberg (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Susanne Nordling (MP) meddelar att MP-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Gunilla Roxby Cromvall (V) deltar inte i beslutet avseende
landstingsrådsberedningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar först om landstingsstyrelsen bifaller
landstingsrådberedningens förslag och finner att så är fallet. Därefter frågar
ordföranden om landstingsstyrelsen avslår eller bifaller Vänsterpartiets
tilläggsförslag. Landstingsstyrelsen avslår tilläggsförslaget.

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra antalet ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset
från fem till sju
att omedelbart justera beslutet.

Ordförande

Ojuste ra re

Exp. datum

Sign.
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Reservation

Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet avseende
tilläggsförslaget.

Särskilt uttalande

Erika Ullberg (S) meddelar att S-ledamöterna lägger ett särskilt uttalande
till protokollet.

Expedieras till
Landstingsfullmäktige, Akten

Stockholms läns landsting
Landstingsradsberedningen

1 (2)
SKRIVELSE
2018-04-25

Landstingsstyrelsen

Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande,
vice ordförande och ledamöter samt ändring av antalet
styrelseledamöter i styrelsen för Karolinska
Universitetssjukhuset
Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har ställt sina platser till
förfogande och nya ledamöter i styrelsen behöver utses. Den nya styrelsen
föreslås utökas från fem till sju ledamöter.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta
att

ändra antalet ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från fem till sju

att

omedelbart justera beslutet.

Landstingsrådsberedningens motivering
Karolinska Universitetssjukhuset genomgår just nufleraviktiga
förändringar, inte minst i samband med att sjukhusets nya lokaler i
Hagastaden fullt ut driftsätts.
Flera olika problem har också identifierats i förvaltningen av verksamheten,
vilka också har uppmärksammats av landstingets revisorer. Mot denna
bakgrund finns ett behov av att förstärka styrningen av Karolinska
Universitetssjukhuset.
Antalet ledamöter i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset har
varierat över tid. I den uppkomna situationen och med det ovan
identifierade behovet av en stärkt ledning och styrning av Karolinska
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SKRIVELSE
2018-04-25

Universitetssjukhuset föreslås därför antalet styrelsemedlemmar utökas
från fem till sju. Det ger goda förutsättningar för en förnyad insats för att
stärka verksamhetens alla delar.
Frågan om befrielse från uppdrag och nominering av ny styrelse beslutas av
landstingsfullmäktige efter beredning av Ägarutskottet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tj änsteutlåtande

Irene Svenonius
Gustaf Drougge

LS 2018-0433

Stockholms läns landsting

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT

LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet

2018-04-25

Ärende nr 2
LS 2018-0433

Befrielse från uppdrag, nominering av ordförande, vice ordförande och
ledamöter samt ändring av antalet styrelseledamöter i styrelsen för
Karolinska Universitetssjukhuset
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

landstinget arbetar för att ersätta professionella styrelser till folkvalda styrelser
och att återkomma till landstingsstyrelsen

Stocldiolms läns landsting är det enda landstinget i Sverige som utser och arvoderar så kallade
professionella styrelser. Detta tycker vi är fel. Vänsterpartiet menar på att styrelsemedlemmar
måste utgöras av politiker som bevakar befolkningens bästa.
Vi vill understryka vikten av detta tunga, vilctiga uppdrag och att det är viktigt att de personer
som ingår i styrelsen både har tid och utrymme för uppdraget - att det inte utförs som ett
sidouppdrag. Det är också mycket viktigt att noggrann jävskontroll sker samt att den berörda
styrelsemedlemmen inte har någon privatekonomisk intressekonflikt i uppdraget.
Styrelsen är en politisk nämnd och då är det av yttersta vikt att styrelsearbetet återkopplas och
förankras bland de folkvalda politikerna. V i har även tidigare påpekat att insynen från
styrelsen till politiken inte har fungerat och detta vill vi se en omedelbar ändring på.
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SÄRSKILT UTTALANDE
2018-04-25

y

•gA S o c i a l d e m o k r a t e r n a
FRAM TIOSPARTI

ET

Ärende 2
LS 2 0 1 8 - 0 4 3 3

Ny styrelse och ändrat antal ledamöter Karolinska
Universitetssjukhuset
Eftersom Karolinska Universitetssjukhuset inte är ett bolag ska alla
förändringar kring styrelsen förankras med oppositionen. Det har den
styrande alliansen denna gång helt valt att bortse ifrån. V i är starkt kritiska
till hur de har hanterat detta och deltar därför inte i beslutet.
V i noterar att Alliansen nu väljer att utöka antalet ledamöter i Karolinskas
styrelse till samma antal som man hade år 2015, med motiveringen att det
ska stärka ledningen och styrningen över sjukhuset. Det är ironiskt nog
samma motivering som man använde när man relativt nyligen minskade
antalet ledamöter till fem. V i tror att sjukhusets problem sitter djupare än så.
V i ser oerhört allvarligt på det som framkommer i revisionens årsrapport
avseende Karolinska som blivit offentlig i veckan och det kommer vi
givetvis att återkomma till framöver. I nuläget kan v i bara konstatera att
alliansen negligerat och inte åtgärdat tidigare anmärkningar och kritik och
istället nu nöjer sig med att byta styrelse och tillsätta en fjärde ny ordförande
på sex år. Medborgarna får i höst avgöra om de vill att rådande ordning
fortsätter med otillräcklig kontroll och styrning över Karolinska.
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§107
Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under
sommarlovet
LS 2018-0572

Ärendebeskrivning
Regering och riksdag har beslutat att ett statligt stöd införs 2018-2020 för
att ge bidrag till finansiering av avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
under sommarlovet.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
Trafiknämndens ordförandebeslut den 24 april 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 18 april 2018
Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar

Yrkanden

I ärendet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 25
april 2018 (bilaga).
Följande yrkande framförs:
Bifall från ordföranden Irene Svenonius (M) till landstingsrådsberedningens förslag.
Bifall från Gunilla Roxby Cromvall (V), med instämmande av Erika Ullberg
(S), till Vänsterpartiets tilläggsförslag (bilaga).

Deltar ej i beslut

Susanne Nordling (MP) meddelar att MP-ledamöter inte deltar i beslutet
avseende Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar först om landstingsstyrelsen bifaller
landstingsrådberedningens förslag och finner att så är fallet. Därefter frågar
ordföranden om landstingsstyrelsen avslår eller bifaller Vänsterpartiets
tilläggsförslag. Landstingsstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Votering begärs.

Votering

Den som röstar för att avslå Vänsterpartiets tilläggsförslag, röstar ja. Den
som röstar för att bifalla Vänsterpartiets tilläggsförslag röstar nej.
Landstingsstyrelsen har med 11 ja-röster, 7 nej-röster och 2 avstår beslutat
att avslå Vänsterpartiets tilläggsförslag (voteringslista bifogas protokollet).

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta

Juste ra re

Exp. datum

Sign.
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att införa avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar enligt förslag till
förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar
under förutsättning att förordningen beslutas av regeringen
att ge trafiknämnden i uppdrag att påbörja förberedelser för
administration och distribution i enlighet med vad som framgår av
trafiknämndens beslut den 24 april 2018
att omedelbart justera beslutet.

Reservation
Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet avseende
Vänsterpartiets tilläggsförslag.
Erika Ullberg (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet
avseende Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Expedieras till
Landstingsfullmäktige
Akten

Justerare

Exp. datum

Sign.
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VOTERINGSLISTA
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Paragraf nr 107, Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet, LS
2018-0572

Votering Vänsterpartiets tilläggsförslag
Ledamot
Irene Svenonius(M), ordförande
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
Talla Alkurdi(S), ledamot
Susanne Nordling(MP), ledamot
Tomas Eriksson(MP), ledamot
Gunilla Roxby Cromwall(V), ledamot
Pia Helleday(M), ersättare
Peter Carpelan(M), ersättare
Jessica Ericsson(L), ersättare
Robert Johansson(S), ersättare
Vivianne Gunnarsson(MP), ersättare
Marie-Helena Fjällås(MP), ersättare
Resultat

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11

X
X
X
7

2

FORSLAG TILL TILLAGGSBESLUT

Stockholms läns landsting
LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet

2018-04-25

Ärende nr 4
LS 2018-0572

Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att

även ungdomar som reser med färdtjänst ska ingå i införandet av avgiftsfri
kollektivtrafik

att

ge trafiloiämnden i uppdrag att påbörja förberedelser för administration och
distribution

Det fmns ingenting som hindrar Stocldiolms läns landsting från att själva besluta att färdtjänst
ska vara avgiftsfriförunga under sommarlovet. Vänsterpartiet anser att detta är en
självklarhet. Allt annat vore diskriminering.
I landstingsstyrelsen den 10 april behandlades årsrapporten för 2017, där framgick det att
trafikförvaltningen visade ett överskott om 483 miljoner kronor, nästan en halv miljard
kronor. Med anledning av det ekonomiska överskottet så borde alliansen yrka bifall till vårt
tilläggsyrkande.
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§108
Övrigt
Ärendebeskrivning
På landstingsstyrelsens sammanträde överlämnas följande skrivelse:
Skrivelse av Susanne Nordling (MP) om Effekter av vårdens
reinvesteringsbehov.

Yrkanden

Ordföranden föreslår att landstingsstyrelsen beslutar att överlämna
skrivelsen till landstingsstyrelsens förvaltning för beredning.

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
att överlämna skrivelsen till landstingsstyrelsens förvaltning för beredning.

Expedieras till
LSF Kansli

Ordförande

Justera re

Exp. datum

Sign.

