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§48 
Justerare och justeringsdag 
Ordförande och Erika Ullberg utses att justera protokollet. 

Ordförande Justerare 
Y 

Exp. datum Sign. 
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§49 
Ä g a r d i a l o g Karo l inska Universitetssjukhuset 
LS 2017-0002 

Anders Ekblom, ordförande och Melvin Samsom, sjukhusdirektör 
informerar om aktuella frågor, resultat- och kostnadsutveckling, 
tillgänglighet, kompetensförsörjning samt förbättringsarbete. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 6 

Landstingsstyrelsen 
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§50 
Ä g a r d i a l o g Stockholms l ä n s s j u k v å r d s o m r å d e 
LS 2017-0002 

Agneta Dreber, ordförande, och Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör, 
informerar om status och ekonomi i nuvarande och planerad verksamhet, 
tillgänglighet, digitalisering samt hållbarhet. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Justerare Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen 
Ägarutskottet 

PROTOKOLL 8/2017 
2017-11-21 
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§51 
Information f r å n l a n d s t i n g s d i r e k t ö r / V D Mal in Frenning 
och vice V D H e n r i k Gaunitz 
LS 2017-0050 

Malin Frenning informerar om ekonomi och verksamhet per oktober 
månad. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Ordförande Justerare 
\ 

Exp. datum Sign. 
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§52 
Motion av Jonas Lindberg m.fl . (V) o m att i n f ö r a en 
modern ti l l itsbaserad styrning 
LS 2017-0738 

Ärendebeskrivning 
Motion 2017:24 av Jonas Lindberg och Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) 
om att införa en modern tillitsbaserad styrning 

Beslutsunderlag 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 november 2017 
Motion 2017:24 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 26 september 2017, med 
S-ledamöternas särskilda uttalande och 
S-, MP- och V-ledamöternas muntliga reservationer 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 9 augusti 2017 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 24 oktober 2017 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 18 september 2017 

Ägarutskottets beslut 

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige 
besluta 

att anse motionen besvarad. 

S-ledamöterna och MP-ledamoten lägger ett särskilt uttalande 

V-ersättaren meddelar att hon yrkat bifall t i l l motionen om hon haft 
rösträtt. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsstyrelsen 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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§53 
Svar p å skrivelse av E r i k a Ullberg (S) o m s ä k e r h e t p å 
akutmottagningarna 
LS 2017-1118 

Ärendebeskrivning 
Erika Ullberg (S) har lämnat en skrivelse om säkerhet på 
akutmottagningarna. 

Beslutsunderlag 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2017 
Skrivelse av Erika Ullberg (S) den 5 september 2017 

Ägarutskottets beslut 

Ägarutskottet beslutar 

att anse skrivelsen besvarad. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Ordförande Exp. datum Sign. 



Stockholms läns landsting 
Landstingsstyrelsen 
Ägarutskottet 

PROTOKOLL 8/2017 
2017-11-21 
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LS 2017-0070 

§54 
Nominering av o r d f ö r a n d e och s t y r e l s e l e d a m ö t e r 
K a r o l i n s k a Universitetssjukhuset och Stockholms l ä n s 
s j u k v å r d s o m r å d e 
LS 2017-1313 

Ärendebeskrivning 
Nominering av ledamöter t i l l styrelserna för Karolinska 
universitetssjuldiuset respektive Stockholms läns sjukvårdsområde för 
perioden 1 januari t i l l 31 december 2018 

Beslutsunderlag 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2017 
Förslag t i l l nomineringar av ledamöter t i l l styrelserna för Karolinska 
universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde 

Ägarutskottets förslag 

Ägarutskottet föreslår landstingsfullmäktige besluta 

att för tiden 1 januari 2018 - 31 december 2018 välja ordförande och 
ledamöter t i l l styrelserna för Karolinska Universitetssjuldiuset och 
Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Förslag t i l l nominering av ledamöter t i l l styrelsen för Karolinska 
Universitetssjukhuset 

Anders Ekblom Ordförande omval 
Catarina Andersson Forsman Ledamot omval 
Siv Svensson Ledamot omval 
Ylva Hambraeus Björling Ledamot omval 
Håkan Nilsson Ledamot nyval 

Förslag t i l l nominering av ledamöter t i l l styrelsen för Stockholms läns 
sjukvårdsområde 

Agneta Dreber Ordförande omval 
Ann-Christine Jenvén Ledamot omval 
Inger Ros Ledamot omval 
Anders Ekholm Ledamot omval 
Bo Svedberg Ledamot nyval 

Exp. datum Sign. 
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MP-ledamoten deltar inte i beslutet avseende nyval av ledamot i 
Stockholms läns sjukvårdsområde. 
V-ersättaren meddelar att hon inte deltagit i beslutet om hon haft rösträtt. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsfullmäktige 
Akt 

Ordförande Justerare 
\ 

Exp. datum Sign. 
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?.55 
Ö v e r f ö r i n g av ekonomihantering f r å n landstingsstyrelsen 
ti l l styrelsen f ö r Stockholms l ä n s s j u k v å r d s o m r å d e 
LS 2017-1034 

Ärendebeskrivning 
Ärendet behandlar en samordning av ekonomihantering. Den löpande 
redovisning och fakturahantering som idag hanteras inom 
landstingsstyrelsen 
föreslås överföras t i l l styrelsen för Stockholms läns 
sjukvårdsområde 

Beslutsunderlag 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2017 
Remissunderlag om samordning av ekonomihantering inom landstinget 
den 7 september 2017 
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområdes protokollsutdrag den 
26 september 2017 

Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande den 12 september 2017 

Förslag och yrkande 
Ordförandes förslag om bifall t i l l landstingsdirektörens förslag. 
S-ledamöternas förslag t i l l tilläggsbeslut. 
MP-ledamotens förslag om återremiss. 
Propositionsordning 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. 
Ordföranden finner att ägarutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Därefter ställer ordföranden landstingsdirektörens förslag mot avslag och 
finner att ägarutskottet bifaller förslaget. Sist ställer ordföranden 
Socialdemokraternas tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
ägarutskottet avslår tilläggsyrkandet. 

Ägarutskottets beslut 

Ägarutskottet föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige 
besluta 

att ansvar för ekonomihantering, löpande redovisning och 
fakturahantering, överförs från landstingsstyrelsen t i l l styrelsen för 
Stockholms läns sjukvårdsområde från den 1 januari 2018 

att godkänna ändring av specifika ägardirektiv för Stockholms läns 
sjukvårdsområde i enlighet med förslag i landstingsdirektörens 
tjänsteutlåtande att gälla från och med den 1 januari 2018 

Exp. datum Sign. 
\ 
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningarna för start av 
en landstingsgemensam serviceorganisation för ekonomihantering den l 
januari 2019 samt återkomma t i l l landstingsfullmäktige med resultatet av 
utredningen senast den 9 maj 2018. 

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

att uppdra åt landstingsdirektören att utreda förutsättningarna för start av 
en landstingsgemensam serviceorganisation för ekonomihantering den 
första januari 2019 samt att senast den 4 april 2018 återkomma med 
resultatet av utredningen 
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra de aktiviteter som krävs 
för att flytta den ekonomihantering, löpande redovisning och 
fakturahantering som landstingsstyrelsen i dag ansvarar för t i l l styrelsen för 
Stockholms läns sjukvårdsområde. 

S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet t i l l förmån för sitt eget yrkande. 
MP-ledamoten deltar inte i beslutet. 
V-ledamoten lägger ett ersättaryttrande. 

Beslutsexpediering: 
Landstingsstyrelsen 
Akt 

Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 
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§56 
Skrivelse av Tomas E r i k s s o n (MP) om f ö r d y r n i n g av 
strategiska fastigheter 
LS 2017-0786 

Ärendebeskrivning 
Tomas Eriksson (MP) har lämnat en skrivelse till ägarutskottet avseende 
förseningar och fördyringar i de strategiska investeringsprojekten, med 
önskemål om att få ett antal frågor besvarade. 

Beslutsunderlag 
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 september 2017 
Skrivelse från Tomas Eriksson (MP) den 16 maj 2017 

Ägarutskottets beslut 

Landstingsstyrelsens ägarutskott beslutar 

att anse skrivelsen besvarad. 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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Landstingsstyrelsen 
Ägarutskottet 
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LS 2017-0070 

§57 
Övriga f r å g o r 

Erika Ullberg (S) lägger en sla-ivelse om #metoo och hur landstinget arbetar 
för att motverka sexuella trakasserier. 
LS 2017-1447 

Erika Ullberg (S) lägger en skrivelse om upphandling av 
strålbehandlingsutrustning t i l l Nya Karolinska Solna och Karolinska 
Universitetssjukhuset. 
LS 2017-1448 

Ägarutskottet beslutar 

att överlämna skrivelserna t i l l förvaltningen för beredning 

Beslutsexpediering: 
Akt 

Exp. datum Sign. 
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^ • • • y F R A M T I D S P A R T I E T 

miljöpartiet de gröno 

Motion 2017:24 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att 
införa en modern tillitsbaserad styrning 

Vi delar motionens ansats men anser att landstinget bör samordna sitt 
arbete med Tillitsdelegationens slutsatser, som ska redovisas i juni 2018. 
Om Stockholms läns landsting bedriver ett parallellt arbete finns en risk för 
ökad byråkratisering och stuprörseffekter, vilket går emot syftet med 
motionen. 

Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen och arbetar för en 
mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Kommittén ska komma med 
förslag hur styrningen i kommuner och landsting kan utvecklas. Vi anser att 
kommitténs arbete bör finnas med som en grund när landstinget utvecklar 
sina styrmodeller. 
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g | Socialdemokraterna 
F R A M T I D S P A R T I E T 

Ärende 13 
LS 2017-1034 

Överföring av ekonomihantering från 
landstingsstyrelsen till styrelsen för Stockholms läns 
sjukvårdsområde 

Vi föreslår ägarutskottet föreslå landstingsfullmäktige att besluta 

att reducera kostnaderna för landstingets totala 
ekonomihantering i de fyra fokusprocesserna med minst 25 
procent t i l l den 1 januari 2019. 

I slutet av januari 2017 initierades arbetet med Effektivare landsting. 
Genom minskad administration och konsultanvändande är målet att frigöra 
resurser t i l l landstingets kärnverksamheter. Som vanligt är Moderaternas 
ambitioner för nästkommande år små och för framtiden grandiosa. På fyra 
år ska besparingar på uppåt två miljarder kronor genomföras. De tuffa 
besluten skjuts ständigt framåt i tiden. 

Mot bakgrund av de kostnadsökningar som Moderaternas politik medfört 
de senaste tolv åren och de kommande kostnadsökningar landstinget har 
att vänta framöver är det helt nödvändigt att effektiviseringar genomförs. 
Sedan Moderaterna tog över rodret i landstinget har kostnader för 
administration och konsulter växt betydligt. Bara kostnaderna för hälso-
och sjukvårdsförvaltningen har dubblerats. 

Samordning av ekonomihantering mellan landstingets olika nämnder 
förefaller vara en självklarhet för ett styre som inte arbetar i stuprör. Detta 
är enligt underlaget något som flera förvaltnings- och bolagschefer 
föreslagit ska ske, vilket indikerar att det är en relativt lågt hängande frukt 
som borde ha genomförts tidigare. 

Vi anser att metoden från början är fel. Den ständigt växande byråkratin 
inom Stockholms läns landsting måste få tydliga gränser. I vårt 
budgetalternativ lade vi därför i stället en ekonomisk plan för att anpassa 
byråkratin t i l l plånboken, inte anpassa plånboken efter byråkratin. Det 
krävs politiska direktiv gällande kostnadsbesparingar och effektiviseringar. 
Därför lägger vi detta förslag t i l l tilläggsbeslut. 

v. 



Ull ERSÄTTARYTTRANDE 
sJvb Stockholms läns landsting 

LANDSTINGSSTYRELSENS ÄGARUTSKOTT 2017-11 
Vänsterpartiet 

Ärende nr 13 
LS 2017-1034 

Överföring av ekonomihantering från landstingsstyrelsen till 
styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde 

Vänsterpartiet anser att de fackliga organisationernas synpunkter borde ha 
beaktats i detta ärende. Därför yrkade vi på återremiss när beslutet fattades i 
landstingsstyrelsen. Problematiken kvarstår och hade vi haft en ordinarie 
plats i Ägarutskottet hade vi återigen yrkat på återremiss för att inarbeta 
fackförbundens synpunkter. 
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WP" F R A M T I D S P A R T I E 1 

Skrivelse av Erika Ullberg (S) om #metoo och hur 
landstinget arbetar för att motverka sexuella 
trakasserier 

Under hashtagen metoo kan vi dagligen ta del av nya vittnesmål från 
kvinnor som har utsatts för sexuella trakasserier och kränkningar. Att 
denna typ av beteende är något som återfinns i alla samhällsskikt och 
yrkesgrupper är inte en nyhet. Ändå har det aldrig framgått så tydligt som 
nu. Detta är en historisk rörelse. 

Uppropet har även nått vårdens professioner. Berättelser från 
sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och vårdbiträden vittnar om en 
arbetsmiljö som i vissa delar brister, med förekomst av kränkande ord och 
beröring. Detta är aldrig acceptabelt! 

Sexuella kränkningar ska alltid utredas och följas upp i syfte att förebygga 
att de upprepas. Personer som utsätts för sexuella kränkningar i sitt jobb 
måste i alla lägen ges ett oinskränkt stöd. Vårdens personal måste alltid 
kunna känna trygghet i att de har en ledning som står bakom dem när 
något har inträffat. Inga sexuella trakasserier eller kränkningar ska 
någonsin avfärdas eller sopas under mattan, oavsett om avsändaren är en 
kollega, patient eller någon annan. Landstinget har som arbetsgivare ett 
stort ansvar i denna fråga. 

Mot bakgrund av detta ställer vi socialdemokrater följande frågor: 

1) Hur utbrett är och hur rapporteras problemet med sexuella 
trakasserier och kränkningar inom vården i Stockholms läns 
landsting? 

2) Hur granskar och följer landstinget upp förekomsten av sexuella 
trakasserier och kränkningar mot vårdpersonal? 

3) Vilket förebyggande arbete sker för att motverka sexuella 
trakasserier och kränkningar inom vården? 

4) Hur säkerställs att medarbetare vågar anmäla och att de vet hur de 
ska gå tillväga om de blir utsatta för sexuella trakasserier och 
kränkningar i tjänsten? 

5) Vilket stöd erbjuds den vårdpersonal som har utsatts för sexuella 
trakasserier och kränkningar i tjänsten? 
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f RA M T I O S f A m i 

Skrivelse av Erika Ullberg (S) om upphandling av 
strålbehandlingsutrustning till Nya Karolinska Solna 
(NKS) och Karolinska Universitetssjukhuset 

Förra veckan briserade nyheten att Elekta fortfarande inte uppfyller 
avtalskraven i upphandlingen av strålbehandlingsutrustning och att de 
därmed har missat sin sista tidsfrist. SLL ska nu ta beslut om åtgärder och 
konsekvenser framåt. Vad det de facto innebär framgår ej. 

Det känns minst sagt konstigt att få denna information via media. Särskilt 
mot bakgrund av att vi socialdemokrater redan för två möten sedan, den 
5/9, lade en skrivelse i Ägarutskottet där vi önskade återkoppling kring 
nämnda upphandling. En skrivelse som vi ännu inte har fått svar på. Därför 
kräver vi nu återigen svar på följande frågor: 

1) Hur planeras vägen framåt och vad sker om leverantören inte 
kommer att kunna leverera enligt avtal? 

2) Hur säkerställer landstinget patientsäkerheten med anledning av de 
kraftiga förseningarna? 

Och dessutom: 

3) Vilken är den nya tidplanen - när kan vi vänta oss att 
strålbehandlingsutrustningen finns på plats? 


