Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

PROTOKOLL
2018-10-23
Kl. 10:00-11:00

Sammanträde med Landstingsstyrelsen
Datum för justering 2018-10-25

Irene Svenonius (M)
Plats

Erika Ullberg (S)

Gjörwellsalen

Närvarande ledamöter
Irene Svenonius (M), (ordförande)
Gustav Hemming (C), (vice ordförande)
Erika Ullberg (S), (2:e vice ordförande)
Kristoffer Tamsons (M)
Pehr Granfalk (M)
Richard Wessman (M)
Martina Mossberg (M)
Charlotte Broberg (M)
Ella Bohlin (KD)
Tomas Eriksson (MP)
Michaela Haga (C)
Daniel Forslund (L)
TallaAlkurdi(S)
Jens Sjöström (S)
Robert Johansson (S)
Catarina Wahlgren (V)
Anna Sehlin (V)
Gabriel Kroon (SD)
Mikael Stigenberg (SD)
Närvarande ersättare
Tobias Nässén (M)
Leif Gripestam (M)
Fredrik Saweståhl (M)
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Maria Fält (KD)
Samuel Klippfalk (KD)
Susanne Nordling (MP)
Malin Fijen Pacsay (MP)
Tage Gripestam (C)
Anna Starbrink (L)
Anna-Lena Johansson (L)
Mattias Vepsä (S)
Tove Sander (S)
Staffan Norberg (V)
Lisa Rasmussen (V)
Helen Shoultz (SD)
Britt-Mari Canhasi (SD)
Övriga närvarande
Katarina Wästlund, sekreterare
Anne Rundqvist, chefsjurist
Malin Frenning, landstingsdirektör
Katarina Winell, kommunikationsdirektör
Agneta Marmestrand Ruud, sekreterare
Tobias Sjö, politisk sekreterare (M)
Gustaf Drougge, politisk sekreterare (M)
Jesper Svensson, politisk sekreterare (L)
Lars Nordgren, politisk sekreterare (C)
Sofia Jöngren, politisk sekreterare (C)
Lina Ericsson, politisk sekreterare (MP)
Eva Maria Sköld, politisk sekreterare (MP)
Niklas Domeij, politisk sekreterare (S)

Sekreterare

Ordförande
datum

Katarina Wästlund

justera re
Sign.

Exp.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 2018-10-23 med landstingsstyrelsen har
justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på landstingets
anslagstavla.

Datum för justeringen

2018-10-25

Datum för anslags uppsättande

2018-10-26

Datum för anslags nedtagande

2018-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Landstingshuset JL^Kansli

Underskrift

Bevis om anslag
Intygas att meddelande om justering anslagits på landstingets anslagstavla
enligt ovan angivna datum

Underskrift
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Innehållsförteckning
§195

Justerare och justeringsdag

§196

Kallelse till landstingsstyrelsens sammanträde

§197

Inriktningsbeslut PT utbyggnad av depå Älvsjö

§198

Utredningsbeslut avseende samkörbarhet och ERTMS

§199

Övrigt

§ 200

Nästa sammanträde

§ 201

Fastställande av skattesats för år 2019

§ 202

Partiöverenskommelse 2018-2022

Örd7öY¥nde~
datum

~

Tfsteräre
Srgn.

Exp.
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§195
Justerare och justeringsdag
Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att utse Irene Svenonius (M) ordförande och Erika Ullberg (S) andre vice
ordförande till justerare.
att protokollet justeras torsdag 25 oktober 2018.

Exp.
datum

iSign.
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§196
Kallelse till landstingsstyrelsens sammanträde
Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige förrättade val av ledamöter och ersättare till
landstingsstyrelsen mandatperioden 2018 - 2022 den 23 oktober 2018.
Nyvalda ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen kallades till
sammanträde med landstingsstyrelsen 23 oktober 2018 via de politiska
kanslierna.
Kallelse tillställdes ledamöter och ersättare den 11 oktober 2018 och
tilläggsdagordning den 18 oktober 2018.

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar att kallelse till landstingsstyrelsens
sammanträde den 23 oktober 2018 ägt rum i laga ordning.

Ordförande
datum

\Justerare
*5ign.

Exp.
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§ 197
Inriktningsbeslut PT utbyggnad av depå Älvsjö
LS 2018-0477

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar inriktningsbeslut för planeringsfasen avseende
upprustning, anpassning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Yrkanden
Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till
landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 10 oktober 2018.
Erika Ullberg (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets gemensamma förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att fatta ett inriktningsbeslut avseende planeringsfasen för upprustning,
anpassning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå till en
investeringsutgift om 23 270 000 kronor inklusive index inom ramen
för 2018 års investeringsbudget med planår 2019-2027.
Reservation
S-ledamöterna samt V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån
för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma förslag.

Expedieras till
SLL Styrning och ekonomi
Akten

Exp.
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Landstingsstyrelsen

Inriktningsbeslut PT utbyggnad av depå Älvsjö
Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons
Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar inriktningsbeslut för planeringsfasen avseende
upprustning, anpassning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fatta ett inriktningsbeslut avseende planeringsfasen för upprustning,
anpassning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå till en
investeringsutgift om 23 270 000 kronor inldusive index inom ramen
för 2018 års investeringsbudget med planår 2019-2027.
Landstingsrådsberedningens motivering
Allt fler väljer att resa på den svenska järnvägen, speciellt inom det interregionala resandet. Under 2017 gjordes nästan 200 miljoner regionala resor
och nästan 32 miljoner långväga resor med tåg i Sverige. Varje dag görs
över 300 000 resor bara med pendeltågstrafiken i Stockholms län. Allt
detta ställer högre krav på en fungerande och robust järnväg i hela Sverige
och inte minst i Stockholms län.
Pendeltågsdepån i Älvsjö är i behov av omfattande awecldings-,
vidmakthållande- och utvecklingsåtgärder. Att genomföra dessa åtgärder är
en förutsättning för att pendeltågstrafiken ska kunna säkerställas. De
föreslagna åtgärderna bidrar till att depåfunktionerna får den utökade
kapacitet som är nödvändig för att ldara kommande trafikökningar.
Behovet beror främst på att det är pendeltågssystemets äldsta depå där
flera utrymmen och installationer nu har nått sin tekniska livslängd.
Depån är idag främst utformad för underhåll av den tidigare fordonstypen
som nu är avvecklade. Detta gör att flera av dagens depåfunktioner behöver
åtgärdas för att fungera mot den nya fordonstypen och kommande
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generationer av pendeltågsfordon samt att det finns ett omfattande behov
av att tillföra uppställningsplatser.
Depåernas kapacitet kommer vara en nyckelfråga för framtida utökning av
trafiken. Depån i Älvsjö är strategiskt placerad och utökad kapacitet är
viktig både för att ldara framtidens ordinarie trafik och för att skapa
redundans i systemet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 9 oktober 2018 (tillkommer)
Fastighets- och investeringsberedningens protokollsutdrag den 30 augusti
2018
Landstingsdirektörens t j änsteutlåtande
Trafiknämndens protokollsutdrag den 22 maj 2018
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 22 april 2018
Utredningsstudie PT Utbyggnad depå Älvsjö inklusive investeringskalkyl

Irene Svenonius

Kristoffer Tamsons

Gustaf Drougge
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Landstingsstyrelsen

W'
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F R A M T I D S P A R T I 6

vänsterpartiet

Ärende
LS 2018-0477

Inriktningsbeslut avseende utbyggnad av pendeltågsdepå Älvsjö
V i föreslår landstingsstyrelsen besluta
att

säkerställa att berörda fackliga organisationer involveras på ett
tidigt stadium i planeringsfasen och fortsättningsvis i projektet

Personalen är avgörande för att kollektivtrafiken ska fungera. De är SL:s
ambassadörer gentemot resenärerna. Personalen håller den komplexa
apparat som utgör kollektivtrafiken igång, ger service och skapar trygghet.
Arbetsvillkoren för de som arbetar i kollektivtrafiken men inte är anställda
av landstinget är en fråga för arbetsmarknadens parter. Vi anser dock att
landstinget som uppdragsgivare har ett ansvar för all personal som arbetar i
kollektivtrafiken, via de avtal landstinget tecknar med operatörerna. Vi vill
att en anställning inom kollektivtrafiken ska ses som ett attraktivt, tryggt
och utvecklande arbete.
För att säkerställa en god funktionalitet och arbetsmiljö är det därför viktigt
att involvera berörda fackliga organisationer löpande och så tidigt som
möjligt i planeringen.
Trafiknämnden har dessvärre en historia av misslyckande depåbyggnader,
men bristande funktionalitet, försämrad arbetsmiljö och tillfälliga lösningar
som följd. För Älvsjös del ser vi flera risker, som att kapaciteten inte
kommer räcka för framtida behov och att det fortsatt kommer saknas
möjligheter för ldottersanering. Depåernas kapacitet kommer vara en
nyckelfråga för framtida utökning av trafiken. Depån i Älvsjö är strategiskt
placerad och utökad kapacitet är viktig både för att klara framtidens
ordinarie trafik och för att skapa redundans i systemet. Vi anser att bygge
och upprustning av depån bör göras på ett sätt som säkerställer
funktionalitet och kapacitet för decennier framöver.

8(12)

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen

LS 2018-0078

PROTOKOLL
2018-10-23

§198
Utredningsbeslut avseende samkörbarhet och ERTMS
LS 2018-0724

Ärendebeskrivning
Ärendet behandlar utredningsbeslut avseende tekniska anpassningar av
pendeltågsflottan inför införandet av ERTMS, European Rail Traffic
Management System - europeiskt standardiserat trafikstyrningssystem för
järnväg, år 2025, samt samkörbarhet av pendeltågsfordon för att säkerställa
pendeltågstrafiken på det nationella järnvägsnätet efter 2025.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Yrkanden
Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till
landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 10 oktober 2018.

Beslut
Landstingsstyrelsen beslutar
att fatta utredningsbeslut avseende tekniska anpassningar av
pendeltågsflottan inför införandet av europeiskt signalsäkerhetssystem
ERTMS år 2025 samt samkörbarhet av pendeltågsfordon och därmed
sammanhängande nödvändiga åtgärder om högst 3 500 000 kronor
inldusive index inom ramen för 2018 års budget.

Expedieras till
Akten

Ordförande
datum

j u s t e r a re
Sign.

Exp.

Ull
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§199
Övrigt
Under punkten sker upprop av närvarande ledamöter och ersättare i
landstingsstyrelsen.
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§ 200
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum den 6 november 2018.

Ordförande
datum

Juste ra re
Sign.

Exp,
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§ 201
Fastställande av skattesats för år 2019
LS 2018-0550

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förslag till landstingets skattesats för år 2019.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Yrkanden
Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till
landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 17 oktober 2018.
Erika Ullberg (S) yrkar bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Anna Sehlin (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden frågar på vart och ett av de framförda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.

Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsskatten för år 2019 till 12,08 kronor per skattekrona.
Reservation
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande.
V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets
förslag.

Expedieras till
Landstingsfullmäktige

Ordförande
datum

Exp.
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Landstingsradsberedningen

Landstingsstyrelsen

Fastställande av skattesats för år 2019
Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens förslag till landstingets skattesats för år 2019.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsskatten för år 2019 till 12,08 kronor per skattekrona.
Landstingsrådsberedningens motivering
Under snart tolv års tid har Stocldiolms läns landsting redovisat
ekonomiska överskott, som bäddar väl för de stora investeringar som
planeras i hälso- och sjukvård och kollektivtrafik för vår starkt växande
befolkning.
Skattesatsen i Stocldiolms läns landsting lämnas oförändrad för 2019 på
12,08 kronor per skattekrona, i enlighet med Mål och budget 2018-2021.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

Irene Svenonius
Gustaf Drougge
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FÖRSLAG TILL BESLUT
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LANDSTINGSSTYRELSEN
Vänsterpartiet O

2018-10-23

Ärende nr 7
LS 2018-0550

Fastställande av skattesats för år 2019
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att

fastställa landstingsskatten för år 2019 till 12,38 kronor per skattekrona
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§ 202
Partiöverenskommelse 2018-2022
LS 2018-1103

Ärendebeskrivning
Godkännande av överenskommelse mellan de i landstingsfullmäktige
representerade 2018-2022 partierna för mandatperioden 2018-2022 om
landstingsråd, gruppledare, politiska sekreterare och partistöd.

Yrkanden
Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till
landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 23 oktober 2018.

Beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Partiöverenskommelse 2018-2022,
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att
genomföra Partiöverenskommelse 2018-2022 samt
att - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del
besluta
att utse heltidsförtroendevalda enligt bilaga,
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta åtgärder för att genomföra
Partiöverenskommelse 2018-2022.
Jäv
Michaela Haga (C), Gabriel Kroon (SD) och Mikael Stigenberg (SD anmäler
jäv och deltar inte i beslutet

Expedieras till
Landstingsfullmäktige

Ordförande
datum

Exp.

Bilaga § 202

Nominerade heltidsförtroendevalda
Centerpartiet
45 % Michaela Haga
45 % Christine Lorne
Miljöpartiet
62,5 % Susanne Nordling
62,5 % Malin Feijen Pacsey
Sverigedemokraterna
70% Gabriel Kroon
50% Mikael Stigenberg
50% Helen Schoultz
30% Britt-Mari Canhasi

