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Sammanträde med Regionstyrelsen 

Datum för justering av §§ 183-187,189,191-192,194-198 och 200-202: 

Närvarande ledamöter 
Irene Svenonius (M), ordförande 
Gustav Hemming (C), 1: e vice ordförande 
Aida Hadzialic (S), 2:e vice ordförande 
Kristoffer Tamsons (M) 
Tobias Nässén (M) ersätter Pehr Granfalk (M) 
Rickard 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) 
Victor Harju (S) 
Staffan Norberg (V) ersätter Catarina Wahlgren (V) 
Anna Sehlin (V) 
Gabriel Kroon (SD) 
Britt-Mari Canhasi (SD) ersätter Mikael Stigenberg (-) 
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Närvarande ersättare 
Leif Gripestam (M) 
Fredrik Saweståhl (M) 
Maria Fält (KD) 
Samuel Klippfalk (KD) 
Susanne Nordling (MP) 
Malin Fijen Pacsay (MP) 
Tage Gripenstam (C) 
Anna Starbrink (L) 
Anna-Lena Johansson (L) 
Hans Andersson (L) 
Petra Larsson (S) 
Tove Sander (S) 
Lars Bryntesson (S) 
Lisa Rasmussen (V) 

Övriga närvarande 
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör 
Katarina Winell, kommunikationsdirektör 
Agneta Marmestrand Ruud, sekreterare 
Veronica Sjöberg, sekreterare 
Tobias Sjö, politisk sekreterare (M) 
Jesper Svensson, politisk sekreterare (L) 
Lars Nordgren, politisk sekreterare (C) 
Michaela Hollis, politisk sekreterare (KD) 
Veronica Eriksson, politisk sekreterare (MPjf 
Lydia Wefer, politisk sekreterare (S) 
Jessica Nilsson, politisk sekreterare (V) 

Sekreterare 
Vteronica^Sjeber-g-

Ordförande Exp. datum Sign. 



3 (33) 

Region Stockholm 

Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
2019-10-22 

Meddelande 

Protokoll för sammanträde den 2019-10-22 med regionstyrelsen har 
justerats. 

Bevis/Anslag 

Datum för justeringen 

Datum för anslags uppsättande 

Datum för anslags nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Bevis om anslag 

Underskrift 

Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på regionens 
anslagstavla. 

2019-io^r 5 5 
§§ 183-187,189,191-192,194-198 
och 200-202 

2019-10 -X^ / i £ n 

2019-11-^ ä£L 3-OI 

L^hdstingsliuset, RLK kansli 

—i 1—^ 
Veronica Sjöberg 

0 

IV« A 

Veronica Sjöberg 

Ordförande Exp. datum Sign. 
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Innehållsförteckning 

§183 Val av justerare och justeringsdag 

§ 184 Ärenden för kännedom ti l l regionstyrelsen 2019 

§ 185 Delegationsbeslut för anmälan t i l l regionstyrelsen 2019 

§ 186 Budget 2020 för Region Stockholm 

§ 187 Arkivansvarig Regionstyrelsen 

g q Skrivelse av Erika Ullberg (S) om utvärdering av Region Stockholms nya 
y politiska organisation 

c Yttrande över delbetänkandet Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 
Q 1 Q 1 . ° O v 
3 * 2019:01) 

g Motion 2019:6 av Arma Sehlin (V) om att införa ett regionalt lånecykelsystem 
1 ^ 2 i Region Stockholm 

§ 194 Valärende 

§ 195 Övrigt 

§ 196 Nästa sammanträde 

§ 197 Delårsrapport för regionstyrelsen per augusti 2019 

§ 198 Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 

Yttrande över betänkandena Komplementär och alternativ medicin och vård 
§ 200 - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) samt Komplementär och 

alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:28) 

Yttrande över Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045 för 
Stockholms län § 201 

§ 202 

Omedelbart justerade 

Yttrande över Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon i Stockholms län 

§ 188 Godkännande av ansökningsinbjudan samt inledande av upphandling för 
införande av regiongemensamma telefonitjänster 

§ 190 Yttrande över E-hälsomyndighetens rapport Reglering av 
personuppgiftsbehandling 

Ördförande Juslterare Exp. datum Sign. 
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§ 193 Yttrande över förslag t i l l Stockholms stads näringslivspolicy 

g Entledigande från uppdrag som ordförande för AB Stockholms läns 
^ 9 landstings Internfinans samt nominering av ny ordförande 

Exp. datum Sign. 
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§183 
Val av justerare och justeringsdag 

Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Irene Svenonius (M), ordförande, och Aida Hadzialic (S), andre vice 
ordförande, utses ti l l justerare och protokollet ska justeras torsdagen den 
24 oktober. 

Öfdförande Exp. datum Sign. 
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§184 
Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019 
RS 2019-0064 

Ärendebeskrivning 
Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid regionstyrelsens 
sammanträde den 22 oktober 2019. 

A. Inkomna handlingar och protokoll 

1. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-06-30 
RS 2019-0954-1 

2. Revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad 
Strålbehandlings delårsrapport 2019 
RS 2019-0954-2 

3. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 87 
RS 2019-0247-52 

4. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 88 
RS 2019-0247-53 

5. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 89 
RS 2019-0247-54 

6. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 95 
RS 2019-0247-55 

7. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 96 
RS 2019-0247-56 

8. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 90 
RS 2019-0247-57 

9. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 91 
RS 2019-0247-58 

10. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 92 
RS 2019-0247-59 

11. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 93 
RS 2019-0247-60 

12. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 94 

Ordförande Exp. datum Sign. 
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RS 2019-0247-61 
13. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 97 
RS 2019-0247-62 

14. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Sammanträdesprotokoll den 25 september 2019, § 98 
RS 2019-0247-63 

15. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Yttrande över regional överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 
RS 2019-0247-64 

16. Sveriges Kommuner och Landsting - Rekommendation om 
mobilitetsstöd t i l l folkhögskolorna 2020 
RS 2019-0210-17 

17. Svenskt Ambulansflyg, Förbundsstyrelsens protokoll 2019-09-19 
RS 2019-0069-20 

18. Tillämpningsanvisningar för AB Stockholms läns landstings 
Internfinans avseende finansiella risker fr.o.m. 2018-01-01 
LS 2018-0093-1 

B. Domar och beslut 

C. Utgående handlingar 

1. Tjänstemannayttrande över remiss Fi20i9/0268i/BB om förslag ti l l 
ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för 
hyresbostäder och bostäder för studerande 
RS 2019-0799-5 

Ordförande Justera re Exp. datum Sign. 
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§185 
Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 
2019 
RS 2019-0065 

Ärendebeskrivning 
1. Regionstyrelsens ordförande 
Beslut: Se bilaga 

2. Regiondirektören 
Beslut: RS 2019-0001-112, RS 2019-0001-115, RS 20i9-oooi-i20,RS 2019-
0001-124 

3. Upphandling 
Beslut: RS 2109-0043-063, RS 2019-0043-071, RS 2019-0043-075^ 
2019-0043-081, RS 2019-0043-088, RS 2019-0043-093, RS2019-0043-
098, RS 2019-0043-099, RS 2019-0043-100, RS 2019-0043-101, RS 2019-
0043-102, RS 2019-0043-109, RS 2019-0043-120, RS 2019-0043-127, RS 
2019-0043-128, RS 2019-0043-129, RS2019-0043-130, RS 2019-0043-133, 
RS 2019-0043-135, RS 2019-0043-136, RS 2019-0043-138, RS 2019-0043-
139, RS 2019-0043-140, RS 2019-0043-141, RS 2019-0043-142, RS 2019-
0043-143, RS2019-0043-145, RS 2019-0043-147, RS 2019-0043-148, RS 
2019-0043-151, RS 2019-0043-152, RS 2019-0043-153, RS 2019-0043-154, 
RS 2019-0043-155, RS 2019-0043-156, RS 2019-0043-157, RS2019-0043-
158, RS 2019-0043-159, RS 2019-0043-160, RS 2019-0043-161, RS 2019-
0043-162, RS 2019-0043-163, RS 2019-0043-164, RS 2019-0043-165, RS 
2019-0043-166, RS 2019-0043-167, RS2019-0043-168, RS 2019-0043-169, 
RS 2019-0043-170, RS 2019-0043-171, RS 2019-0043-172 

4.Strategisk IT 
Beslut: RS 2019-0052-18 

5. Kommunikationsdirektören 
Beslut: RS 2019-0046-63 

ö.Juridik 
Beslut: RS 2019-0044-12, RS 2019-0851-2 

Besluten läggs t i l l handlingarna. 



Region Stockholm i (3) 
Regionstyrelsens ordförande DELEGATIONSBESLUT Diarienummer 

2019-10-03 RS 2019-0955 

Överlåtelse åt annan nämnd att yttra sig på Region Stockholms 
vägnar 2019-07-01-2019-10-03 
Enligt § 8 punkt 5 i reglemente för regionstyrelsen, LS 2018-0731, beslutar 
regionstyrelsen om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte 
är av principiell beskaffenhet eller när tiden inte medger att yttrandet 
behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet och kan även besluta att överlåta åt 
annan nämnd att yttra sig på Region Stockholms vägnar. 

Enligt avsnitt 4.4 i delegationsordning för regionstyrelsen, LS 2018-1166, 
får tjänstgörande ordförande i styrelsen på styrelsens vägnar besluta att 
överlåta åt annan nämnd att yttra sig på Region Stockholms vägnar. 

Regionstyrelsens ordförande har under perioden från den 1 juli 2019 til l 
den 3 oktober 2019 på styrelsens vägnar beslutat att överlåta åt annan 
nämnd att yttra sig på Region Stockholms vägnar i följande ärenden. 

Diarie
nummer 

Ärenderubrik Nämnd som yttrar 
sig på Region 
Stockholms vägnar 

RS 2017-0794 Remiss - Promemorian 
Särskilt förordnande för 
läkare 

Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

RS 2019-0772 Remiss från 
kulturdepartementet: 
Rapporten Demokratins 
skattkammare - förslag till en 
nationell biblioteksstrategi 

Kulturnämnden 

Inget RS-
nummer 

Samordningsgrupp för 
tillgänglighet, SIS-remiss 
18881 

Tillväxt- och 
regionplanenämnden 

Inget RS-
nummer 

Remiss - Regional 
utvecklingsstrategi för 
Gävleborgs län 2020-2030 

Tillväxt- och 
regionplanenämnden 

Inget RS-
nummer 

Remiss från Södertälje 
kommun: Cykelplan 2019 för 
Södertälje kommun. 

Tillväxt- och 
regionplanenämnden 

RS 2019-0943 Remiss - Förslag till nya 
föreskrifter om 
bärighetsklasser för 
Stockholms län 

Trafiknämnden 

Inget RS-
nummer 

Remiss av ändringar av 
j ärnvägsföror dningens 
bestämmelser om upphörande 
av underhåll, nedläggning, 
upplåtelse och överlåtelse av 
järnväg 

Trafiknämnden 
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Diarienummer 
RS 2019-0955 

RS 2019-0951 Samrådsremiss för Ostlänken 
delen Gerstaberg- Långsjön i 
Södertälje kommun, 
Stockholms län och Långsjön-
Sillekrog i Trosa kommun, 
Södermanlands län 

Trafiknämnden 

Inget RS- Remiss avseende Vårdens 
nummer sakkunniggruppers 

genomlysning inför beslut om 
nationell högspecialiserad 
vård 

kunskapsstyrnings-
nämnd 

Inget RS- Remiss: Förslag till nya Vårdens 
nummer föreskrifter (HSLF-FS kunskapsstyrnings-

20i9:xx) om förordnande och nämnd 
utlämnande av läkemedel och 
teknisk sprit och föreskrifter 
om ändring av 
Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 2009:9) 

Inget RS-
nummer 

Remiss från Socialstyrelsen: 
Förslag på termer och 
definitioner inom området 
sällsynta hälsotillstånd 

Vårdens 
kunskapsstyrnings-
nämnd 

Inget RS-
nummer 

Remiss från Socialstyrelsen: 
Kunskapsstöd för 
läkemedelsassisterad 
behandling vid 
opioidberoende 

Vårdens 
kunskapsstyrnings-
nämnd 

Inget RS-
nummer 

Remiss från Socialstyrelsen: 
Förslag på termer och 
definitioner inom 
läkemedelsområdet 

Vårdens 
kunskapsstyrnings-
nämnd 

Inget RS-
nummer 

Remiss från 
Socialdepartementet: Frågor 
ti l l regionerna om 

Vårdens 
kunskapsstyrnings-
nämnd 

implementering av bästa 
tillgängliga kunskap samt 
kontinuerligt lärande 

Vårdens 
kunskapsstyrnings-
nämnd 

Regionstyrelsens ordförande har under perioden från den 1 juli 2019 till 
den 3 oktober även beslutat att Region Stockholm avstår från att yttra sig 
över följande remisser. 

Diarienummer Ärenderubrik 
RS 2019-0921 Remiss från Stockholms stad - Motion om 

masshantering 
RS 2019-0797 Remiss - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt -

en myndighet 
för romska frågor (Ds 2019:15) 
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RS 2019-0757 Remiss - Betänkandet Skattelättnad för arbetsresor -
en avståndsbaserad och färdmedelsneutral 
skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 
2019:36)  
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§186 
Budget 2020 för Region Stockholm 
RS 2019-0829 

Ärendebeskrivning 
I budget 2020 för Region Stockholm fastställer regionfullmäktige bland 
annat budgeterade ekonomiska förutsättningar för nämnder och bolag för 
år 2020 och planeringsåren 2021-2023, investeringsplan för perioden 
2020-2029, mål och indikatorer, ägardirektiv för bolag samt fullmäktiges 
inriktning för nämnder och bolag. 
I samband med regionfullmäktiges beslut om budget 2020 föreslås 
fullmäktige också besluta om ett antal övriga ärenden som inte är en del av 
budgeten. 

Beslutsunderlag 
Budget 2020 för Region Stockholm, RS 2019-0829 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 13 juni 2019, RS 
2019-0533 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2019, 
RS 2019-0533 
Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2019-0551 
Sjukhusavtal 2020-2023 för Karolinska Universitetssjukhuset, RS 2019-
0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för Södersjukhuset AB, RS 2019-0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för Danderyds Sjukhus AB, RS 2019-0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för Södertälje Sjukhus AB, RS 2019-0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för S:t Eriks Ögonsjukhus AB, RS 2019-0960 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 8 oktober 2019, RS 
2019-0960 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 september 
2019, RS 2019-0960 
Förteckning över motioner 
Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198 
Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669 
Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549 
Riktlinje för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården, 
RS 2019-0532 
Reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022, LS 2018-1216 
Riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866 
Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867 
Promemoria om styrande dokument daterad den 26 september 2019, RS 
2019-0902 

Ordförande listerare Exp. datum Sign. 
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Yrkanden 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 9 oktober 2019 (bilaga). 
Aida Hadzialic (S) yrkar bifall t i l l eget förslag t i l l beslut (bilaga). 
Anna Sehlin (V) yrkar bifall t i l l eget förslag t i l l beslut (bilaga). 
Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall t i l l eget förslag t i l l beslut (bilaga). 

Proposition 
Ordförande frågar på vart och ett av framställda yrkanden och finner att 
regionstyrelsen beslutar att bifalla regionrådsberedningens förslag. 

Beslut 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande. 

Budget 2020 för Region Stockholm, RS 20IQ-082Q 
1. Skattesats för Region Stockholm för 2020 fastställs t i l l 12,08 öre per 
skattekrona i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för 
Region Stockholm. 

2. Resultaträkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 
2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 8 i regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

3. Balansräkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 
2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 9 i regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

4. Finansieringsbudget för Region Stockholm för år 2020 och 
planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 11 i 
regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

5. Anslag ti l l nämnder och medlemsbidrag t i l l kommunalförbund för år 
2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 12 i 
regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

6. Resultatkrav för nämnder, bolag och koncerngemensamma funktioner 
för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 
13 i regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

7. Ersättning för omställningskostnader för år 2020 fastställs i enlighet med 
tabell 14 i regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

Ordförande Exp. datum Sign. 
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8. Mål och indikatorer fastställs i enlighet med bilaga l i regionstyrelsens 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

9. Taxor och avgifter för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 2 i 
regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

10. Folktandvården Stockholms län AB bemyndigas att genomföra en 
höjning av prislistan för vuxentandvård med 3,5 procent från och med 2020 
i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

11. Investeringsbudget för år 2020 inklusive plan för år 2021-2029 
fastställs i enlighet med bilaga 8 i regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 
för Region Stockholm. 

12. Förnyat genomförandebeslut för investeringsprogrammet Röda linjens 
uppgradering, RS 2019-0885, med en justerad omfattning och ti l l en total 
budget om 10 750 000 000 kronor inklusive index, varav 10 710 000 000 
kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 2020 års budget. 

13. Förnyat genomförandebeslut för investeringsobjekt C20 uppgradering, 
RS 2019-0896, t i l l en total budget om 1469 000 000 kronor inklusive 
index, varav 1453 120 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen 
för 2020 års budget. 

14. Förnyat beslut för Bussterminal Slussen, RS 2019-0884, t i l l en total 
budget om 2 665 000 000 kronor inklusive index, varav 2 618 000 000 
kronor avser investeringsutgift och 47 000 000 kronor kostnader för 
ersättningstrafik, tas inom ramen för 2020 års budget. 

15. Genomförandebeslut för ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå, RS 
2019-0936, t i l l en total budget om 650 000 000 kronor inklusive index, 
varav 632 000 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 
2020 års budget. 

16. Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm fastställs i 
enlighet med bilaga 5 i regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

17. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering 
för Spårväg syd, bilaga 9, godkänns. 

1/ 
Jiisterare Exp. datum Sign. 



13 (33) 

Region Stockholm 

Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-10-22 

RS 2019-0063 

18. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering 
för Roslagsbanan ti l l city, bilaga lo, godkänns. 

19. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering 
för Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, bilaga 11, godkänns. 

20. Principer för debitering av fastighets- och servicenämndens tjänster 
inom serviceområdet 2020, bilaga 3, godkänns. 

21. Regionstyrelsen bemyndigas att göra justeringar i budget 2020 för 
Region Stockholm. 

22. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa budgetprocess för 
regionfullmäktiges budget för år 2021. 

23. Regionfullmäktiges inriktning för regionstyrelsen fastställs i enlighet 
med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

24. Regionfullmäktiges inriktning för hälso- och sjukvårdsnämnden 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

25. Regionfullmäktiges inriktning för trafiknämnden fastställs i enlighet 
med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

26. Regionfullmäktiges inriktning för tillväxt- och regionplanenämnden 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

27. Regionfullmäktiges inriktning för fastighets- och servicenämnden 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

28. Regionfullmäktiges inriktning för färdtjänstnämnden fastställs i 
enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

29. Regionfullmäktiges inriktning för kulturnämnden fastställs i enlighet 
med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

30. Regionfullmäktiges inriktning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

Ji/sterare Exp. datum Sign. 
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31. Regionfullmäktiges inriktning för patientnämnden fastställs i enlighet 
med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

32. Regionfullmäktiges inriktning för Stockholms läns sjukvårdsområde 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

33. Regionfullmäktiges inriktning för Karolinska Universitetssjukhuset 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

34. Generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag fastställs i enlighet 
med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

35. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av generella 
ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med regionstyrelsen 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

36. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av 
ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med regionstyrelsens 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

37. Regionfullmäktiges ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

38. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södersjukhuset AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

39. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Danderyds Sjukhus 
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm. 

40. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södertälje Sjukhus 
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm. 

41. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för S:t Eriks 
Ögonsjukhus AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 
2020 för Region Stockholm. 
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42. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Folktandvården 
Stockholms län AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

43. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Ambulanssjukvården 
i Storstockholm AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

44. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Stockholm Care AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

45. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för MediCarrier AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

46. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Stockholms Läns 
Landstings Internfinans fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

47. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Locum AB fastställs i 
enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

48. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Terreno AB fastställs 
i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

49. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Storstockholms 
Lokaltrafik fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 
2020 för Region Stockholm. 

50. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB SL Finans 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

51. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för SL Älvsjö AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

52. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Waxholms 
Ångfartygs AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 
2020 för Region Stockholm. 

Ordförande Jifsterare Exp. datum Sig 
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53. Regionstyrelsen bemyndigas att betala ut partistöd ti l l i fullmäktige 
representerade partier för år 2020, i enlighet med vad som anges i 
partiöverenskommelse 2018-2022, LS 2018-1103. 

Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen, RS 2Q1Q-Q533 

54. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, LS 
2015-0084, antas som regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen, 
RS 2019-0533. 

Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022  
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 20IQ-0551 

55. Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-
2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2019-0551, 
godkänns. 

Siukhusavtal 2020-2023, RS 201Q-OQ60 

56. Sjukhusavtal 2020-2023 för Karolinska Universitetssjukhuset, RS 
2019-0960, godkänns. 

57. Sjukhusavtal 2020-2023 för Södersjukhuset AB, RS 2019-0960, 
godkänns. 

58. Sjukhusavtal 2020-2023 för Danderyds Sjukhus AB, RS 2019-0960, 
godkänns. 

59. Sjukhusavtal 2020-2023 för Södertälje Sjukhus AB, RS 2019-0960, 
godkänns. 

60. Sjukhusavtal 2020-2023 för S:t Eriks Ögonsjukhus, RS 2019-0960, 
godkänns. 

Avskrivning av motionerna LS 2017-13Q2, LS 2017-13QI, LS 2017-1302, LS 
2017-1301, LS 2017-1300, 2017-12QQ, LS 2017-OQ18, LS 2017-116.3, LS 
2017- 1530, LS 2017-1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 2018-0265, LS 
2018- 0266, LS 2018-0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424, LS 2018-0425,  
LS 2018-0630, LS 2018-074Q, LS 2018-0750, LS 2018-0751, LS 2018-0752,  
LS 2017-0340, LS 2017-Q72Q, LS 2017-1161 och LS 2017-1164 från vidare  
handläggning 

I 
Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 
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61. Motionerna LS 2017-1392, LS 2017-1391, LS 2017-1302, LS 2017-1301, 
LS 2017-1300, 2017-1299, LS 2017-0918, LS 2017-1163, LS 2017-1530, LS 
2017- 1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 2018-0265, LS 2018-0266, LS 
2018- 0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424, LS 2018-0425, LS 2018-0630, 
LS 2018-0749, LS 2018-0750, LS 2018-0751, LS 2018-0752, LS 2017-0340, 
LS 2017-0729, LS 2017-1161 och LS 2017-1164 avskrivs från vidare 
handläggning. 

Uppförandekod för Region Stockholm, RS 2017-11Q8 

62. Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198, fastställs. 

63. Policy för intern kontroll, LS 1303-0431, Anti-korruptionspolicy, LS 
2015-1342, Rese- och mötespolicy, LS 2015-1341, och Sponsringspolicy för 
marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer t i l l 
landstingsprojekt, LS 9205-0886, upphör att gälla. 

Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 20IQ-066Q 

64. Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669, fastställs. 

65. Strategi för digitalisering, LS 2015-0833, Strategi för eSamhället, LS 
1107-0998, och Handlingsprogram för informationssäkerhet 2016-2020, 
LS 1308-1044, upphör att gälla. 

Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 201Q-054Q 

66. Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, fastställs 
att gälla från och med den 1 januari 2020. 

67. Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting, LS 
2017-1140, och Riktlinjer för information t i l l grupper med särskilda behov, 
LS 0509-1660, upphör att gälla från och med den 1 januari 2020. 

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården, 
RS 201Q-0532 

68. Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och 
sjukvården, RS 2019-0532, fastställs. 

Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, 
för egen del följande. 

Ordförande JuÉterare Exp. datum Sign. 
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1. Regiondirektören bemyndigas att fastställa budgetprocess för 
regionfullmäktiges budget för år 2021. 

2. Reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022, LS 2018-1216, 
fastställs. 

3. Riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866, fastställs. 

4. Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867, fastställs. 

5. Riktlinje för bisyssla, LS 0708-0861, och Riktlinjer för intern styrning 
och kontroll för landstingsstyrelsens förvaltning, LS 2016-0510, upphör att 
gälla. 

Reservationer 
Aida Hadzialic (S) anmäler reservation från S-ledamöterna t i l l förmån för 
eget förslag t i l l beslut. 
Anna Sehlin (V) anmäler reservation från V-ledamöterna t i l l förmån för 
eget förslag ti l l beslut. 
Gabriel Kroon (SD) anmäler reservation från SD-ledamöterna t i l l förmån 
för eget förslag ti l l beslut. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

Ördförande / l uste ra re Exp. datum Sign. 
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Regionradsberedningen SKRIVELSE 
2019-10-09 

RS 2019-0829 

Regionstyrelsen 

Budget 2020 for Region Stockholm, m.m. 

Föredragande regionråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 
I budget 2020 för Region Stockholm fastställer regionfullmälctige bland 
annat budgeterade ekonomiska förutsättningar för nämnder och bolag för 
år 2020 och planeringsåren 2021-2023, investeringsplan för perioden 
2020-2029, mål och indikatorer, ägardirektiv för bolag samt fullmäktiges 
inriktning för nämnder och bolag. 

I samband med regionfullmäktiges beslut om budget 2020 föreslås 
fullmäktige också besluta om ert antal övriga ärenden som inte är en del av 
budgeten. 

Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen dels föreslår att 
regionfullmäktige beslutar följande. 

Budget 2020 för Region Stockholm, RS 201Q-082Q 

1. Skattesats för Region Stockholm för 2020 fastställs t i l l 12,08 öre per 
skattekrona i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 
för Region Stockholm. 

2. Resultaträkning för Region Stockholm för år 2020 och 
planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 8i 
regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

3. Balansräkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 
2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 9 i regionstyrelsens 
förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 
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4. Finansieringsbudget för Region Stockholm för år 2020 och 
planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 11 i 
regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

5. Anslag till nämnder och medlemsbidrag till kommunalförbund för 
år 2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med 
tabell 12 i regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. 

6. Resultatkrav för nämnder, bolag och koncerngemensamma 
funktioner för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i 
enlighet med tabell 13 i regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

7. Ersättning för omställningskostnader för år 2020 fastställs i 
enlighet med tabell 14 i regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för 
Region Stockholm. 

8. Mål och indikatorer fastställs i enlighet med bilaga 1 i 
regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

9. Taxor och avgifter för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 2 i 
regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

10. Folktandvården Stockholms län AB bemyndigas art genomföra en 
höjning av prislistan för vuxentandvård med 3,5 procent från och 
med 2020 i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 
för Region Stockholm. 

11. Investeringsbudget för år 2020 inklusive plan för år 2021-2029 
fastställs i enlighet med bilaga 8 i regionstyrelsens förslag till budget 
2020 för Region Stockholm. 

12. Förnyat genomförandebeslut för investeringsprogrammet Röda 
linjens uppgradering, RS 2019-0885, med en justerad omfattning 
och till en total budget om 10 750 000 000 kronor inklusive index, 
varav 10 710 000 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom 
ramen för 2020 års budget. 

13. Förnyat genomförandebeslut för investeringsobjekt C20 
uppgradering, RS 2019-0896, till en total budget om 1469 000 000 
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kronor inklusive index, varav 1453120 000 kronor avser 
investeringsutgift, tas inom ramen för 2020 års budget. 

14. Förnyat beslut för Bussterminal Slussen, RS 2019-0884, ti l l en total 
budget om 2 665 000 000 kronor inklusive index, varav 
2 618 000 000 kronor avser investeringsutgift och 47 000 000 
kronor kostnader för ersättningstrafik, tas inom ramen för 2020 års 
budget. 

15. Genomförandebeslut för ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå, RS 
2019-0936, till en total budget om 650 000 000 kronor inklusive 
index, varav 632 000 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom 
ramen för 2020 års budget. 

16. Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm fastställs i 
enlighet med bilaga 5 i regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

17. Överenskommelse om förskottering av finansiering och 
medfinansiering för Spårväg syd, bilaga 9, godkänns. 

18. Överenskommelse om förskottering av finansiering och 
medfinansiering för Roslagsbanan till city, bilaga 10, godkänns. 

19. Överenskommelse om förskottering av finansiering och 
medfinansiering för Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, bilaga 11, 
godkänns. 

20. Principer för debitering av fastighets- och servicenämndens tjänster 
inom serviceområdet 2020, bilaga 3, godkänns. 

21. Regionstyrelsen bemyndigas att göra justeringar i budget 2020 för 
Region Stockholm. 

22. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa budgetprocess för 
regionfullmäktiges budget för år 2021. 

23. Regionfullmäktiges inriktning för regionstyrelsen fastställs i 
enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 
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24. Regionfullmäktiges inriktning för hälso- och sjukvårdsnämnden 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för 
Region Stockholm. 

25. Regionfullmäktiges inrilctning för trafiknämnden fastställs i enlighet 
med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

26. Regionfullmäktiges inriktning för tillväxt- och regionplanenämnden 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

27. Regionfullmäktiges inriktning för fastighets- och servicenämnden 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

28. Regionfullmäktiges inriktning för färdtjänstnämnden fastställs i 
enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. 

29. Regionfullmäktiges inriktning för kulturnämnden fastställs i 
enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. 

30. Regionfullmäktiges inriktning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

31. Regionfullmäktiges inriktning för patientnämnden fastställs i 
enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. 

32. Regionfullmäktiges inriktning för Stockholms läns sjukvårdsområde 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

33. Regionfullmäktiges inrilctning för Karolinska Universitetssjukhuset 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

34. Generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag fastställs i 
enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. 
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35. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av 
generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med 
regionstyrelsen förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

36. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av 
ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med 
regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

37. Regionfullmäktiges ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm 
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 
för Region Stockholm. 

38. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södersjuldiuset 
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 
för Region Stockholm. 

39. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Danderyds 
Sjukhus AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

40. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södertälje 
Sjukhus AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till 
budget 2020 för Region Stockholm. 

41. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för S:t Eriks 
Ögonsjukhus AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till 
budget 2020 för Region Stockholm. 

42. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Folktandvården 
Stockholms län AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag 
till budget 2020 för Region Stockholm. 

43. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för 
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB fastställs i enlighet med 
regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

44. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Stockholm Care 
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 
för Region Stockholm. 
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45. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för MediCarrier AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

46. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Stockholms 
Läns Landstings Internfinans fastställs i enlighet med 
regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

47. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Locum AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

48. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Terreno AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

49. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB 
Storstockholms Lokaltrafik fastställs i enlighet med regionstyrelsens 
förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

50. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB SL Finans 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

51. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för SL Älvsjö AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

52. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Waxholms 
Ångfartygs AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag till 
budget 2020 för Region Stockholm. 

53. Regionstyrelsen bemyndigas att betala ut partistöd till i fullmäktige 
representerade partier för år 2020, i enlighet med vad som anges i 
partiöverenskommelse 2018-2022, LS 2018-1103. 

Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen. RS 2010-0533 

54. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, LS 
2015-0084, antas som regional utvecklingsstrategi för 
Stockholmsregionen, RS 2019-0533. 
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Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022  
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2010,-0551 

55. Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 
2021-2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 
2019-0551, godkänns. 

Siukhusavtal 2020-2023, RS 201Q-OQ60 

56. Sjukhusavtal 2020-2023 för Karolinska Universitetssjukhuset, RS 
2019-0960, godkänns. 

57. Sjukhusavtal 2020-2023 för Södersjukhuset AB, RS 2019-0960, 
godkänns. 

58. Sjukhusavtal 2020-2023 för Danderyds Sjukhus AB, RS 2019-
0960, godkänns. 

59. Sjukhusavtal 2020-2023 för Södertälje Sjukhus AB, RS 2019-0960, 
godkänns. 

60. Sjukhusavtal 2020-2023 för S:t Eriks Ögonsjukhus, RS 2019-0960, 
godkänns. 

Avskrivning av motionerna LS 2017-13Q2, LS 2017-13QI, LS 2017-1302, LS 
2017-1301. LS 2017-1300, 2017-12QQ. LS 2017-0018. LS 2017-1163. LS 
2017- 153Q. LS 2017-1162. LS 2018-0263. LS 2018-0264, LS 2018-0265, LS 
2018- 0266. LS 2018-0267, LS 2018-0423. LS 2018-0424, LS 2018-0425,  
LS 2018-0630, LS 2018-074Q, LS 2018-0750. LS 2018-0751. LS 2018-0752,  
LS 2017-0340, LS 2017-Q72Q, LS 2Qi7-n6i och LS 2Qi7-ii64 från vidare  
handläggning 

61. Motionerna LS 2017-1392, LS 2017-1391, LS 2017-1302, LS 2017-
1301, LS 2017-1300, 2017-1299, LS 2017-0918, LS 2017-1163, LS 
2017- 1530, LS 2017-1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 2018-
0265, LS 2018-0266, LS 2018-0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424, 
LS 2018-0425, LS 2018-0630, LS 2018-0749, LS 2018-0750, LS 
2018- 0751, LS 2018-0752, LS 2017-0340, LS 2017-0729, LS 2017-
1161 och LS 2017-1164 avskrivs från vidare handläggning. 

Uppförandekod för Region Stockholm, RS 2017-HQ8 
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62. Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198, fastställs. 

63. Policy för intern kontroll, LS 1303-0431, Anti-korruptionspolicy, LS 
2015-1342, Rese- och mötespolicy, LS 2015-1341, och 
Sponsringspolicy för marknadsföring i syfte att finna utomstående 
finansiärer ti l l landstingsprojekt, LS 9205-0886, upphör att gälla. 

Strategi för it och digitalisering 2020-2023. RS 201Q-066Q 

64. Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669, 
fastställs. 

65. Strategi för digitalisering, LS 2015-0833, Strategiför eSamhället, LS 
1107-0998, och Handlingsprogram för informationssäkerhet 2016-
2020, LS 1308-1044, upphör att gälla. 

Riktlinje för informationshantering och arkiv. RS 201Q-OF;4Q 

66. Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, 
fastställs att gälla från och med den 1 januari 2020. 

67. Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting, LS 
2017-1140, och Riktlinjer för information till grupper med särskilda 
behov, LS 0509-1660, upphör att gälla från och med den 1 januari 
2020. 

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och siulcvården. 
RS 201Q-OS32 

68. Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och 
sjukvården, RS 2019-0532, fastställs. 

Dels, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att regionstyrelsen 
för egen del beslutar följande. 

1. Regiondirektören bemyndigas att fastställa budgetprocess för 
regionfullmäktiges budget för år 2021. 

2. Reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022, LS 2018-
1216, fastställs. 

3. Rilctlinje för intern kontroll, RS 2019-0866, fastställs. 
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4. Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867, fastställs. 

5. Riktlinje för bisyssla, LS 0708-0861, och Riktlinjer för intern 
styrning och kontroll för landstingsstyrelsens förvaltning, LS 2016-
0510, upphör att gälla. 

Regionrådsberedningens motivering 

Med ansvar för framtiden 
Dagens invånare och framtida generationer stockholmare står i fokus för all 
verksamhet i Region Stockholm. Den enskilde patienten och resenären är 
utgångspunkten för regionens strävanden att utveckla verksamheten på 
kort och på lång sikt. 

Region Stockholm kommer under de närmaste åren drabbas av kraftigt 
ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, från en miljard 
kronor år 2019 till totalt 4,2 miljarder årligen från och med 2023. 
Införandet av den förändrade kostnadsutjämningen väntas ske redan 1 
januari 2020. 

I detta läge krävs tydliga prioriteringar och fokus på låga kostnadsökningar 
för att klara för länsborna avgörande tjänster. En kraftigt växande 
befolkning ställer höga krav på ökat utbud, kvalitet och tillgänglighet i såväl 
vården som kollektivtrafiken. Dessa måste mötas samtidigt som nämnder 
och bolag tar sitt ansvar för att prioritera och värna fortsatt balans i 
ekonomin. 

Samtliga nämnder och bolag måste effektivisera sina verksamheter. Därför 
ska alla nämnder och bolag i sina verksamhetsplaner för 2020 redovisa hur 
effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter. 
Utgångspunkten för detta ska vara att värna kärnverksamhet och 
effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. En särskild 
översyn av regionens investeringsverksamhet ska också genomföras 2020 
för att säkerställa tydliga prioriteringar, långsiktigt lägre utgifter och 
effektivt genomförda investeringar. 

Budget 2020 för Region Stockholm. RS 201Q-082Q 
Som underlag till budget 2020 har regionledningskontoret utarbetat ett 
informationsärende om ekonomiska förutsättningar för Region Stockholm, 
RS 2019-0647. Därutöver har samtliga nämnder och bolagsstyrelser fattat 
beslut om ett budgetunderlag som redogör för ekonomiska förutsättningar 
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och utmaningar för den kommande planeringsperioden, RS 2019-0325. 
Med utgångspunkt i dessa underlag, kompletterande ekonomisk 
information samt prioriteringsarbete har regionstyrelsen utarbetat ett 
förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

I budget 2020 för Region Stockholm fastställs anslag och resultatkrav för 
nämnder och bolag för perioden 2020-2023. Därutöver fastställs bland 
annat investeringsplan för perioden 2020-2029, m å l och indikatorer, 
ägardirektiv för bolagen samt övrig inriktning för nämnder och bolag. 

Baserat på budget 2020 för Region Stockholm ska nämnder och bolag 
utarbeta verksamhetsplaner för 2020. Nämnderna och bolagen arbetar på 
uppdrag av regionfullmäktige och ska följa regionfullmäktiges beslut och 
direktiv. Nämnderna och bolagen verkar inom ramen för den i budgeten 
fastlagda integrerade ledningen och styrningen och ska uppnå de mål som 
beslutas i regionfullmäktige och hålla de ekonomiska ramar som 
fullmäktige beslutat. Regionstyrelsen utövar uppsikt över nämndernas 
arbete. Regionstyrelsen medges rätt att göra justeringar i budget 2020 för 
Region Stockholm. Sådana tekniska justeringar av anslag och omslutning 
med mera görs företrädesvis i ett samlat ärende i början av året. 

2017 träffades, inom ramen för Sverigeförhandlingen, överenskommelser 
om utbyggnad av Tunnelbanan Älvsjö-Fridhemsplan, Roslagsbanan till City 
och Spårväg syd. Enligt budget 2019 ska trafiknämnden under 2019 pröva 
förutsättningarna för art tidigarelägga investeringarna i 2017 års 
Sverigeförhandling genom samtal med berörda kommuner om möjlighet till 
förskottering. Region Stockholm bjöd under våren 2019 in till samtal med 
parterna om tidigareläggning av utbyggnationen. Ambitionen är att 
utbyggnaden ska ske parallellt med kommunernas planprocesser för de nya 
bostäder som ingår i Sverigeförhandlingens avtal. Regionen har fört dialog 
med parterna Stockholm stad, Huddinge kommun, Täby kommun, 
Vallentuna kommun och Österåkers kommuner. Region Stockholm och de 
berörda kommunerna har funnit det angeläget att tidigarelägga projekten 
och har med anledning härav kommit överens om detta på sätt som 
beskrivs i överenskommelserna. Involverade parter ska således genom 
förskottering av medel möjliggöra ett tidigareläggande av respektive 
projekts planering, och därmed projektstart och trafikstart. 

Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen, RS 201Q-05.33 
Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ska Region 
Stockholm utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och 
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samordna insatser för genomförandet av strategin. Den regionala 
utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi 
för det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål och långsiktiga 
prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Krav på strategin anges i 
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. 

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, uppfyller kraven 
på en regional utvecklingsstrategi och RUFS 2050 kan antas som regional 
utvecklingsstrategi för Stockholms län för perioden 2018-2026. Så gjordes 
för de tidigare planerna, RUFS 2001 och RUFS 2010. Region Stockholm tar, 
i samarbete med berörda aktörer, fram kompletterande strategiska 
dokument inom avgränsade områden. Dessa dokument aktualiseras och 
revideras vid behov under giltighetstiden för RUFS 2050. 

Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022  
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 201Q-0551 
Region Stockholm är tillsammans med övriga sex regioner som bedriver 
universitetssjukvård medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad 
Strålbehandling som bedriver behandling med protonstrålning av cancer 
vid Skandionkliniken i Uppsala. Kommunalförbundet driver även Hotel von 
Kraemer i samma fastighet, med klinikens patienter som främsta målgrupp. 
Kommunalförbundet har översänt plan för verksamhet och ekonomi 2020 
samt plan för ekonomi 2021-2022 till medlemsregionerna för 
godkännande. 

Kommunalförbundet har visat underskott sedan starten 2015. Anledningen 
är att patienttillströmningen har varit lägre än beräknat samtidigt som 
kommunalförbundet har stora fasta kostnader. Tidigare underskott på 137 
miljoner kronor kommer att behöva återställas enligt kommunallagens 
regler. De sju medlemmarna är ansvariga för skulden med en sjundedel 
vardera. 

Ert nytt samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och alla Sveriges 21 
regioner trädde i kraft 2019 med innebörden att en större andel av 
kostnaderna ska finansieras med abonnemangsavgifter i stället för med 
avgifter för varje patient. Det ger förutsättningar för att 
kommunalförbundet ska kunna visa ett litet överskott 2019. 
Kommunalförbundets direktion har också antagit riktlinjer med 
innebörden att kommunalförbundet ska budgetera med överskott och art 
överskorten ska användas för att återställa tidigare underskott så att det 
egna kapitalet är återställt senast 2027. Budget 2020 och ekonomisk plan 
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för 2021 och 2022 följer dessa riktlinjer. Även med det nya 
samarbetsavtalet finns en risk att tidigare underskott inte kan återställas i 
den takt som planeras. Region Stockholm har vid varje tidpunkt en 
sjundedels andel i kommunalförbundets skulder. 

Av Skandionklinikens budgeterade kostnader på 201,7 miljoner kronor för 
2020 kommer 141,2 miljoner kronor att debiteras Sveriges regioner i 
abonnemangsavgift. Region Stockholm debiteras 32,5 miljoner kronor 
vilket motsvarar Regions Stockholms befolkningsandel. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden finansierar abonnemangsavgiften inom ramen 
nämndens anslag. Behandlingskostnaden (fraktionskostnaden) samt 
kostnader för förberedelser inför behandlingen av patienten betalas av 
remitterande sjukhus, vilket för Region Stockholms del är Karolinska 
Universitetssjulchuset. 

Siukhusavtal 2020-2023, RS 201Q-OQ60 
Nu gällande omställningsavtal för akutsjukhusen ska ersättas av nya avtal 
från och med 1 januari 2020. Utifrån uppdrag och budget 2019 har hälso-
och sjukvårdsnämnden i dialog med regionstyrelsen, akutsjukhusens 
styrelser och berörda nämnder utvecklat den nya avtalsmodellen. De avtal 
som förhandlats fram mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Karolinska 
Universitetssjukhuset, Södersjuldiuset AB, Danderyds Sjukhus AB, 
Södertälje sjukhus AB respektive S:t Eriks Ögonsjukhus AB bedöms vara av 
sådan principiell beskaffenhet och större vikt för Region Stockholm att de 
föreläggs regionfullmäktige för godkännande. 

Avskrivning av motionerna LS 2017-13Q2, LS 2017-130,1. LS 2017-1302, LS 
2Q17-1301. LS 2017-1300, 2017-12QQ. LS 2Q17-QQ18, LS 2Q17-1163, LS 
2017- 1530. LS 2017-1162. LS 2018-0263. LS 2018-0264. LS 2018-0265, LS 
2018- 0266. LS 2018-0267. LS 2018-0423, LS 2018-0424. LS 2018-0425,  
LS 2018-0630. LS 2018-074Q. LS 2018-0750. LS 2018-0751. LS 2018-0752,  
LS 2017-0340. LS 2Q17-Q72Q, LS 20i7 -n6i och LS 2017-1164 från vidare  
handläggning 
Sedan 2018 ingår Miljöpartiet i den styrande blågröna koalitionen i Region 
Stockholm. Det innebär att den politiska inriktning och de politiska förslag 
partiet tidigare har drivit i fullmäktigemotioner nu drivs i de 
koalitionsförhandlingar som har lett fram till gällande politiska plattform 
för mandatperioden och till förevarande budget. Motionerna är äldre än ett 
år och regionfullmäktige föreslås mot denna bakgrund avskriva dem från 
vidare handläggning enligt 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725). 
Motionerna anges i Förteckning över motioner. 
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Uppförandekod för Region Stockholm, RS 2017-11Q8 
Uppförandekoden är Region Stockholms värdegrund. Den beskriver hur 
alla förtroendevalda och medarbetare förväntas agera för att Region 
Stockholm ska utvecklas på ett etiskt riktigt och hållbart sätt. Innehållet i 
uppförandekoden utgår från Region Stockholms värderingar och från 
gällande lagstiftning och konventioner inklusive grundläggande principer 
för offentlig förvaltning och mänskliga rättigheter. Med anledning av 
beslutet om uppförandekoden upphör följande styrande dokument att 
gälla: 

• Anti-korruptionspolicy, LS 2015-1342 
• Rese- och mötespolicy, LS 2015-1341 
• Sponsringspolicy för marknadsföring i syfte att finna utomstående 

finansiärer till landstingsprojekt, LS 9205-0886 
• Riktlinje för bisyssla, LS 0708-0861 

En mer utförlig beskrivning av uppförandekoden och dess beredning 
återfinns i regionledningskontorets promemoria om styrande dokument, 
RS 2019-0902.1 promemorian beskrivs även de dokument som föreslås 
upphöra att gälla samt varför. Beredningsunderlag finns att tillgå i diariet. 

Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 201Q-066Q 
Region Stockholms ambition om att bli en sammanhållen organisation med 
en hög grad av gemensamt arbete förutsätter en sammanhållen digital miljö 
som underlättar för organisationens olika delar att dela kunskap och ta sig 
an gemensamma utmaningar. Detta förutsätter en sammanhållen strategi 
för digitaliseringen. Utöver detta ska strategin bidra ti l l att synliggöra hur 
arbetet behöver bedrivas för att digitaliseringens nyttor ska realiseras i så 
hög grad som möjligt, t i l l så låg kostnad som möjligt, så snart som möjligt. 
Med anledning av beslut om strategin upphör följande styrande dokument 
att gälla: 
• Strategi för digitalisering, LS 2015-0833 
• Strategi för eSamhället, LS 1107-0998 
• Handlingsprogram för informationssäkerhet 2016-2020, LS 1308-1044 

En mer utförlig beskrivning av strategin och dess beredning återfinns i 
regionledningskontorets promemoria om styrande dokument, RS 2019-
0902.1 promemorian beskrivs även de dokument som föreslås upphöra att 
gälla samt varför. Beredningsunderlag finns att tillgå i diariet. 

Riktlinje för informationshantering och arldv. RS 2010-0540 
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I samband med överföring av ansvar som arkivmyndighet gav fullmäktige 
kulturnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av Stockholms läns 
landstings dokument- och arkivreglemente. Kulturnämnden har arbetat 
fram ett förslag till riktlinje gällande informationshantering och arkiv i 
Region Stockholm som föreslås ersätta dokument- och arkivreglementet. 
De nya riktlinjerna föreslås gälla från och med den i januari 2020. Med 
anledning av beslut om riktlinjen upphör följande styrande dokument att 
gälla: 
• Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting, LS 

2017-1140, upphör från och med den 1 januari 2020 
• Riktlinjer för information til l grupper med särskilda behov, LS 0509-

En mer utförlig beskrivning av riktlinjen och dess beredning återfinns i 
regionledningskontorets promemoria om styrande dokument, RS 2019-
0902.1 promemorian beskrivs även de dokument som föreslås upphöra att 
gälla samt varför. Beredningsunderlag finns att tillgå i diariet. 

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården. 
RS 201Q-0S32 
Riktlinje för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården 
reglerar kunskapsstyrning och innehåller principer för avropbar tid, 
ersättning för uppdrag som går utanför avropbar tid och särskilda uppdrag. 
Det finns en mångfald driftsformer i dagens och framtidens vård och 
omsorg, och därmed också en mångfald i var expertis och sakkunskap 
återfinns inom olika områden. För att säkra konkurrensneutralitet ska 
ersättningar för utvecklingsarbete på regional och nationell nivå i görligaste 
mån hanteras på samma sätt oavsett driftform. 

En mer utförlig beskrivning av riktlinjen och dess beredning återfinns i 
regionledningskontorets promemoria om styrande dokument, RS 2019-
0902. Beredningsunderlag finns att tillgå i diariet. 

Reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022. LS 2018-1216 
Fullmäktige godkände den 23 november 2018 partiöverenskommelse 2018-
2022, LS 2018-1103. Överenskommelsen har slutits mellan de i fullmäktige 
representerade partierna för mandatperioden 2018-2022 om 
råd, gruppledare, politiska sekreterare och partistöd. Fullmäktige beslutade 
samtidigt att ge regionstyrelsen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för 
att genomföra överenskommelsen. Regionstyrelsen föreslås mot denna 
bakgrund fastställa reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022. 

1660 
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Riktlinje för intern kontroll RS 201Q-0866 
Riktlinjen tydliggör styrningen inom området intern kontroll och avser att 
stärka området. En god intern kontroll grundar sig i kommunallagen och är 
ett verktyg för att säkerställa att verksamhetens mål uppnås inom tilldelad 
budget och att risker i verksamheten hanteras på ett effektivt sätt. 
Riktlinjen grundar sig på styrning i bilagan Integrerad styrning och ledning 
av Region Stockholm i regionstyrelsens förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. Med anledning av beslut om riktlinjen upphör följande styrande 
dokument att gälla. 
• Policy för internkontroll, LS 1303-0431 
• Riktlinjer för intern styrning och kontroll för landstingsstyrelsens 

förvaltning, LS 2016-0510 

En mer utförlig beskrivning av riktlinjen och dess beredning återfinns i 
regionledningskontorets promemoria om styrande dokument, RS 2019-
0902.1 promemorian beskrivs även de dokument som föreslås upphöra att 
gälla samt varför. Beredningsunderlag finns att tillgå i diariet. 

Riktlinje för investeringar, RS 201Q-0867 
Riktlinjen för investeringar kompletterar regionfullmäktiges styrande 
principer för investeringar och anger hur Region Stockholms investeringar 
ska styras, prioriteras och genomföras på effektivast möjliga sätt, med 
beaktande av att investeringsutgiften leder till mångåriga drifts- och 
kapitalkostnader. 

En mer utförlig beskrivning av riktlinjen och dess beredning återfinns i 
regionledningskontorets promemoria om styrande dokument, RS 2019-
0902.1 promemorian beskrivs även de dokument som föreslås upphöra att 
gälla samt varför. Beredningsunderlag finns att tillgå i diariet. 

Beslutsunderlag 
Budget 2020 för Region Stockholm, RS 2019-0829 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 13 juni 2019, RS 
2019-0533 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2019, 
RS 2019-0533 
Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2019-0551 
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Sjukhusavtal 2020-2023 för Karolinska Universitetssjukhuset, RS 2019-
0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för Södersjuldiuset AB, RS 2019-0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för Danderyds Sjukhus AB, RS 2019-0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för Södertälje Sjukhus AB, RS 2019-0960 
Sjukhusavtal 2020-2023 för S:t Eriks Ögonsjukhus AB, RS 2019-0960 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 8 oktober 2019, RS 
2019-0960 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 24 september 
2019, RS 2019-0960 
Förteckning över motioner 
Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198 
Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669 
Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549 
Riktlinje för arvodering av saklmnniguppdrag inom hälso- och sjulcvården, 
RS 2019-0532 
Reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022, LS 2018-1216 
Riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866 
Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867 
Promemoria om styrande dokument daterad den 26 september 2019, RS 
2019-0902 

Irene Svenonius 
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Budget 2020 för Region Stockholm 

Ärendebeskrivning 

Budget för år'2020 och plan för åren 2021-2023 samt investeringsbudget 
för år 2020 och inriktningsnivåer för planåren 2021-2029. 

I samband med regionfullmäktiges beslut om budget 2020 föreslås 
fullmäktige också besluta om ett antal övriga ärenden som inte är en del av 
budgeten. 

Förslag till beslut 

Socialdemokraterna föreslår att regionstyrelsen dels föreslår att 
regionfullmäktige beslutar följande 

Budget 2020 för Region Stockholm, RS 2019-0829 

1. Skattesats för Region Stockholm för 2020 fastställs t i l l 12,08 öre per 
skattekrona i enlighet med Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 
för Region Stockholm. 

2. Resultaträkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 
2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 3 i Socialdemokraternas förslag 
ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

3. Balansräkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 
2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 4 i Socialdemokraternas förslag 
ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

4. Finansieringsbudget för Region Stockholm för år 2020 och 
planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 31 i 
Socialdemokraternas förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 
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5. Anslag til l nämnder och medlemsbidrag t i l l kommunalförbund för år 
2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 5 i 
Socialdemokraternas förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

6. Resultatkrav för nämnder, bolag och koncerngemensamma funktioner för 
år 2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med tabell 28 i 
Socialdemokraternas förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

7. Ersättning för omställningskostnader för år 2020 fastställs i enlighet med 
tabell 30 i Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

8. Att uppdra åt regionstyrelsen att se över vision, övergripande mål, 
indikatorer och målvärden så att detta är uppföljningsbart och 
utformat i enlighet med de ambitioner som uttrycks i 
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 for Region Stockholm 

9. Att genomföra förändringar av taxor och avgifter i enlighet med bilaga 2 i 
Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm 

10. Folktandvården Stockholms län AB bemyndigas att genomföra en 
höjning av prislistan för vuxentandvård med 2,5 procent från och med 
2020. 

11. Investeringsbudget för år 2020 inklusive plan för år 2021-2029 fastställs 
i enlighet med bilaga 3 i Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm. 

12. Förnyat genomfårandebeslut för investeringsprogrammet Röda linjens 
uppgradering, RS 2019-0885, med en justerad omfattning och ti l l en total 
budget om 10 750 000 000 kronor inklusive index, varav 10 710 000 000 
kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 2020 års budget. 

13. Förnyat genomförandebeslut för investeringsobjekt C20 uppgradering, 
RS 2019-0896, t i l l en total budget om 1 469 000 000 kronor inklusive index, 
varav 1 453 120 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 
2020 års budget. 

14. Förnyat beslut för Bussterminal Slussen, RS 2019-0884, ti l l en total 
budget om 2 665 000 000 kronor inklusive index, varav 2 618 000 000 
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kronor avser investeringsutgift och 47 000 000 kronor kostnader för 
ersättningstrafik, tas inom ramen för 2020 års budget. 

15. Genomförandebeslut för ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå, RS 
2019-0936, t i l l en total budget om 650 000 000 kronor inklusive index, 
varav 632 000 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 2020 
års budget. 

17. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering 
för Spårväg syd, bilaga 9 i regionstyrelsens förslag till budget, godkänns. 

18. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering 
för Roslagsbanan ti l l city, bilaga 10 i regionstyrelsens förslag till budget, 
godkänns. 

19. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering 
för Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, bilaga 11 i regionstyrelsens forslag 
till budget, godkänns. 

20. Principer för debitering av fastighets- och servicenämndens tjänster 
inom serviceområdet 2020, bilaga 3 i regionstyrelsens förslag till budget, 
godkänns. 

21. Regionstyrelsen bemyndigas att göra justeringar av teknisk art i budget 
2020 för Region Stockholm. 

22. Att uppdra åt regionstyrelsen att ta fram en ny budgetprocess som 
utgår från ett gemensamt planeringsunderlag 

23. Budget för regionstyrelsen fastställs i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

24. Budget för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

25. Budget för trafiknämnden fastställs i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

26. Budget för tillväxt- och regionplanenämnden fastställs i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 
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27. Budget för fastighets- och servicenämnden fastställs i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

28. Budget för färdtjänstnämnden fastställs i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

29. Budget för kulturnämnden fastställs i enlighet med Socialdemokraternas 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

30. Budget för vårdens kunskapsstyrningsnämnd fastställs i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

31. Budget för patientnämnden fastställs i enlighet med 
Socialdemokraternas förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

32. Regionfullmäktiges inriktning för Stockholms läns sjukvårdsområde 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm, med tillägget att medarbetare ska ges förbättrade 
möjligheter att påverka hur arbetet bedrivs. 

33. Regionfullmäktiges inriktning för Karolinska Universitetssjukhuset 
fastställs i enlighet med Socialdemokraternas förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm, med tillägget att medarbetare ska ges förbättrade 
möjligheter att påverka hur arbetet bedrivs. 

34. Generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag fastställs i enlighet 
med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm. 

35. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av generella 
ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med regionstyrelsen 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm. 

36. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av 
ägardirektiv för Region Stockholms bolag i enlighet med regionstyrelsens 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm, med undantag för vad som 
där skrivs om godkännande av egenregianbud. 

37. Regionfullmäktiges ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

38. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södersjukhuset AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
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Stockholm, med undantag för vad som där skrivs om godkännande av 
egenregianbud. 

39. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Danderyds Sjukhus 
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs om 
godkännande av egenregianbud. 

40. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södertälje Sjukhus 
AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l budget 2020 för 
Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs om 
godkännande av egenregianbud. 

41. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för S:t Eriks 
Ögonsjukhus AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag ti l l 
budget 2020 för Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs 
om godkännande av egenregianbud. 

42. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Folktandvården 
Stockholms län AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

43. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Ambulanssjukvården 
i Storstockholm AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm, med undantag för vad som där skrivs 
om godkännande av egenregianbud. 

44. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Stockholm Care AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

45. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för MediCarrier AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

46. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Stockholms Läns 
Landstings Internfinans fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l 
budget 2020 för Region Stockholm. 

47. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Locum AB fastställs 
i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 
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48. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Terreno AB fastställs 
i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

49. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Storstockholms 
Lokaltrafik fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 
för Region Stockholm. 

50. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB SL Finans 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

51. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för SL Älvsjö AB 
fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm. 

52. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Waxholms 
Ångfartygs AB fastställs i enlighet med regionstyrelsens förslag t i l l budget 
2020 för Region Stockholm. 

53. Regionstyrelsen bemyndigas att betala ut partistöd t i l l i fullmäktige 
representerade partier för år 2020, i enlighet med vad som anges i 
partiöverenskommelse 2018-2022, LS 2018-1103. 

att införa kostnad för inhyrd personal som andel av personalkostnaden som 
ny målindikator för Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare, i syfte att 
långsiktigt minska användandet av inhyrd personal i regionen 

att införa kostnad för övertid i förhållande t i l l totala personalkostnader som 
ny målindikator för Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare, i syfte att 
långsiktigt minska antalet övertidstimmar i regionen 

att uppdra åt regionstyrelsen att skärpa målindikatorn kollektivtrafikens 
andel av de motoriserade resorna ti l l den nivå som krävs för att de regionala 
och nationella klimatmålen nås 

att avbryta försäljningen av Beckomberga 1:1 

att inte inleda försäljning av Söderbymalm 3:401, Söderbymalm 3:241, 
Grimman 2, Grimman 3, Borrsvängen 9 samt Pilträdet 8 

/ 
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att långsiktigt säkerställa att vård ska bedrivas på marken for fastighet 
Sabbatsberg 16 genom att behålla tomträtten vid försäljning av del av 
Sabbatsberg 16 

att uppdra åt regionstyrelsen att tillsätta en utredning som analyserar 
vårdlokalsbehovet i länet utifrån scenariot att hela eller delar av gamla 
Karolinska Solna behålls i regionens ägo 

att uppdra åt regionstyrelsen att uppföra ett nytt närsjukhus med närakut i 
Barkarby respektive Handen 

att uppdra åt regionstyrelsen att utreda byggnation av ett närsjukhus med 
närakut i Skärholmen respektive Tumba 

att uppdra åt regionstyrelsen att tillsätta en utredning av de långsiktiga 
ekonomiska effekterna av alternativen att häva OPS-avtalet för Nya 
Karolinska Solna eller att förvärva bolaget Swedish Hospital Partners 

att uppdra åt regionstyrelsen att realisera den framtagna handlingsplanen för 
byggandet av fler psykiatriska slutenvårdsplatser och upprusta befintliga 

att uppdra åt regionstyrelsen att 2020 avsätta 75 miljoner kronor för att 
utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring för 
läkare, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor samt för att 
stärka grundkompetensen inom vård- och omsorgsutbildningen för blivande 
undersköterskor och möjliggöra specialistutbildning för undersköterskor 

att uppdra åt regionstyrelsen att införa nya flexiblare arbetstidsmodeller med 
möjlighet t i l l arbetstidsförkortning inom fler verksamheter 

att uppdra åt regionstyrelsen att årligen analysera kompetensförsörjningen 
på kort och lång sikt och kartlägga aktuellt behov av rekrytering utifrån 
bedömningar av kommande behov, pensionsavgångar och 
utbildningsvolymer 

att uppdra åt regionstyrelsen att starta en process med de medlemsstyrda 
idéburna organisationerna i syfte att göra en regional överenskommelse 
(RÖK) om samverkan för att stärka folkhälsan i regionen 

att uppdra åt regionstyrelsen att tillse att regionen tar fram handlingsplaner 
för främjandet av utpekade regionala kärnor 
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att uppdra åt regionstyrelsen att verka för att regeringen gör kommunernas 
bostadsbyggnadsmål bindande 

att uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheterna för regionen att 
förskottera tidigarelagd byggstart av utbyggnaden av tunnelbanan mellan 
Älvsjö och Fridhemsplan 

att uppdra åt trafiknämnden att genomföra förstudie av en 
snabbussutbyggnad av BRT-modell i stråket linje längs stomnätsplanens 
linje L, den s.k. Stockholmsbågen 

att uppdra åt trafiknämnden att aktualitetspröva stomnätsplanens linjer och 
föreslå nya förstudier av superbuss (BRT) 

att uppdra åt trafiknämnden att inventera och påbörja utbyggnad av 
sekundäruppgångar i tunnelbanan och pendeltåg 

att uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheten att införa nättrafik i 
pendeltågstrafiken 

att uppdra åt trafiknämnden att ställa krav på personalövertagande vid 
upphandling av trafik för att bibehålla kontinuitet och kvalitet i upphandlade 
tjänster 

att uppdra åt trafiknämnden att återta biljettkontroll och kundservice i egen 
regi när avtalen löper ut 

att uppdra åt trafiknämnden att utreda att driva ordningsvaktstjänst i 
kollektivtrafiken i egen regi 

att uppdra åt trafiknämnden att göra om fritidskortet t i l l ett 30-dagarskort 

att uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheten att införa ett periodkort 
med lägre pris med giltighet under lågtrafik vardagar samt under helger 

att uppdra åt trafiknämnden att införa ett kostnadsfritt sommarlovskort för 
ungdomar 

att uppdra åt trafiknämnden att införa förbud mot spelreklam i 
kollektivtrafiken 

att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med til l tillväxt- och 
regionplanenämnden ta fram ett koncept för attraktiv pendelparkering och 
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tillsammans med kommunerna i Stockholms län lokalisera nya platser för 
pendelparkeringar 

att uppdra åt fardtjänstnämnden att återkomma t i l l fullmäktige med ett 
förslag på hur gränsen för antalet resor i färdtjänsttaxi kan höjas t i l l 250 
resor per färdtjänstresenär och år 

att uppdra åt fardtjänstnämnden att utreda fördelar och nackdelar med att 
driva färdtjänstens kundtjänst och beställningscentral i egen regi 

att uppdra åt färdtjänstnämnden att i kommande upphandlingar ställa 
lämpliga krav på hållbara drivmedel för färdtjänsttaxi som är förenliga med 
Region Stockholms klimatfardplan 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta en etableringsstrategi 
för att säkerställa att länets medborgare får en jämlik tillgång t i l l såväl 
primär- som specialistvård 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utvärdera samtliga vårdval 
för att identifiera vilka som ska avvecklas, införlivas i primärvården, slås 
ihop med varandra samt hur takkonstruktioner för ersättningarna ska införas 
och forskning och utbildning tryggas 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att minska vårdvalens kostnader 
med 400 miljoner kronor år 2020 

att inte införa vårdval inom reumatologi 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att regiondrivna 
verksamheter får delta i vårdvalen 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta bort "Fritt val av 
hjälpmedel" inom hörselvården, och därmed återgå t i l l att brukare av 
hörapparater får välja ur SLL:s upphandlade sortiment 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ställa krav på att alla 
regionfmansierade vårdgivare ska delta i utbildningsuppdraget och 
forskningsuppdraget samt att de ska arbeta med 
kompetensutvecklingsplaner för sin personal 

att uppdra ti l l hälso- och sjukvårdsnämnden att komplettera dagens system 
med vårdval med en modell för samverkan med medlemsstyrda idéburna 
organisationer som bedriver kvalitativ hälso- och sjukvård inom regionen 
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att införa målet att 10 procent av den regionala hälso- och sjukvården ska 
bedrivas av medlemsstyrda idéburna organisationer senast år 2030 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningar för och 
lämplig utformning av patientkontrakt 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att höja nivån för ersättningen 
ti l l primärvården med 50 miljoner kronor 2020 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa en fortbildningsgaranti 
för personalen inom primärvården 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att justera 
förfrågningsunderlaget för Vårdval Stockholm (vårdval husläkarvård) i syfte 
att garantera alla patienter en fast läkarkontakt och en egen vårdansvarig 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda återinförandet av ett 
områdesansvar för husläkarmottagningarna i syfte att skapa förutsättningar 
för ökad samverkan, hälsofrämjande insatser och passiv listning av de 
invånare som inte aktivt väljer att lista sig på en vårdcentral 

att den genomsnittliga uppräkningen av ersättningen i de nya sjukhusavtalen 
2020-2023 för 2020 utökas från 1,5 procent ti l l 2,5 procent 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa en garanti om en 
barnmorska per kvinna i aktiv förlossning 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa snabbspår för äldre, 
likt Silverstigen på Norrtälje sjukhus, på akutmottagningarna i hela länet 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag på hur trygg 
hemgång, dvs. samordning av akutsjukvård, primärvård, primärvårdsrehab 
och kommunal omsorg, kan säkerställas för de mest sjuka äldre samt att 
avbryta införandet av vårdval seniorvård 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att etablera pilotverksamheter för 
samverkan liknande Norrtäljemodellen mellan region och kommun rörande 
de mest sjuka äldre patienternas behov, omfattande hemtjänst, 
primärvård/basal hemsjukvård och geriatrisk vård 
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att satsa på internetbaserad 
psykologisk behandling för barn och unga med psykiatriska tillstånd för att 
öka tillgängligheten av vård 

att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur första linjens 
psykiatri kan organiseras i syfte att skapa ökade förutsättningar för 
samverkan, teamarbete, kortare väntetider samt jämlik tillgång ti l l vård och 
att särskilt undersöka hur barnavårdscentralerna, elevhälsan och 
ungdomsmottagningarna kan inkluderas i uppdraget för första linjens 
psykiatri 

att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda införandet av 
hälsosamtal för unga i samverkan med elevhälsan med fokus på såväl 
somatisk som psykisk hälsa 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa telefonlinjen "En väg 
in" för barn och unga med psykisk ohälsa samt integrera denna med 1177 
Vårdguiden 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inrätta ytterligare en 
psykiatriambulans (PAM) 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda hur samverkan mellan 
kommun och region kan stärkas för individer med beroendesjukdom genom 
til l exempel samlokalisering av resurser 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillse att alla mottagningar 
som vänder sig t i l l ungdomar ökar sin HBTQ-kompetens, genom HBTQ-
certifiering eller diplomering 

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden införa ytterligare en läkarbåt i 
Stockholms skärgård 

att sätta som mål att skärgårdens ambulanshelikopter ska vara 
återstationerad i Värmdö senast den 1 september 2021 

att ge fastighets- och servicenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att 
erbjuda rekryteringsbostäder för vårdpersonal 

att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att utreda om delar av 
regionens verksamheter kan förläggas t i l l skärgården och kustområden för 
att skapa arbetstillfällen i skärgården 
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att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att höja fraktstödet i syfte att 
stärka företagandets möjligheter i skärgården 

att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att i nästa avtal med 
Skärgårdsstiftelsen uppdra åt dem att införa en koldioxidbudget 

att uppdra åt kulturnämnden att inrätta regionala kulturcentra tillsammans 
med kommunerna för att stärka tillgången och utövandet av kultur i hela 
länet 

att uppdra åt kulturnämnden att öka stödet t i l l länets studieförbund och 
folkhögskolor 

att införa kultursamverkansmodellen snarast i region Stockholm 

att överföra totalansvaret för konsten i vården och i kollektivtrafiken til l 
kulturförvaltningen 

att uppdra åt kulturnämnden att tillse att kulturutbudet, framförallt det vi ger 
stöd t i l l , i större utsträckning tillgängliggörs digitalt för patienter inom 
hälso- och sjukvården 

Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen, RS 2019-0533 

54. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, LS 
2015-0084, antas som regional utvecklingsstrategi för 
Stockholmsregionen, RS 2019-0533. 

Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022  
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2019-0551 

55. Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 
2021-2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 
2019-0551, godkänns. 

Siukhusavtal 2020-2023, RS 2019-0960 

56. Sjukhusavtal 2020-2023 för Karolinska Universitetssjukhuset, RS 
2019-0960, godkänns. 
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57. Sjukhusavtal 2020-2023 för Södersjukhuset AB, RS 2019-0960, 
godkänns. 

58. Sjukhusavtal 2020-2023 för Danderyds Sjukhus AB, RS 2019-
0960, godkänns. 

59. Sjukhusavtal 2020-2023 för Södertälje Sjukhus AB, RS 2019-0960, 
godkänns. 

60. Sjukhusavtal 2020-2023 för S:t Eriks Ögonsjukhus, RS 2019-0960, 
godkänns. 

60a. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att fackliga 
företrädare finns representerade i den partsgemensamma grupp som tillsätts 
för att utveckla modeller för ersättning och uppföljning inom sjukhusavtalen 

Avskrivning av motionerna LS 2017-1392, LS 2017-1391, LS 2017-1302,  
LS 2017-1301, LS 2017-1300, 2017-1299, LS 2017-0918, LS 2017-1163,  
LS 2017-1530, LS 2017-1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 2018- 
0265, LS 2018-0266, LS 2018-0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424, LS  
2018-0425, LS 2018-0630, LS 2018-0749, LS 2018-0750, LS 2018-0751,  
LS 2018-0752, LS 2017-0340, LS 2017-0729, LS 2017-1161 ochLS 2017- 
1164 från vidare handläggning 

61. Motionerna LS 2017-1392, LS 2017-1391, LS 2017-1302, LS 2017-
1301, LS 2017-1300, 2017-1299, LS 2017-0918, LS 2017-1163, LS 
2017- 1530, LS 2017-1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 2018-
0265, LS 2018-0266, LS 2018-0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424, 
LS 2018-0425, LS 2018-0630, LS 2018-0749, LS 2018-0750, LS 
2018- 0751, LS 2018-0752, LS 2017-0340, LS 2017-0729, LS 2017-
1161 och LS 2017-1164 avskrivs från vidare handläggning. 

Uppförandekod för Region Stockholm, RS 2017-1198 

62. Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198, remitteras till 
berörda nämnder och bolag. 

63. Policy för intern kontroll, LS 1303-0431, Anti-korruptionspolicy, LS 
2015-1342, Rese- och mötespolicy, LS 2015-1341, och Sponsringspolicy 
för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer t i l l 
landstingsprojekt, LS 9205-0886, kvarstår tillsvidare. 

Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669 
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64. Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669, 
fastställs. 

65. Strategi för digitalisering, LS 2015-0833, Strategi för eSamhället, LS 
1107-0998, och Handlingsprogram för informationssäkerhet 2016-
2020, LS 1308-1044, upphör att gälla. 

Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549 

66. Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, 
fastställs att gälla från och med den 1 januari 2020. 

67. Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting, LS 
2017-1140, och Riktlinjer för information til l grupper med särskilda 
behov, LS 0509-1660, upphör att gälla från och med den 1 januari 

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården,  
RS 2019-0532 

68. Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och 
sjukvården, RS 2019-0532, fastställs. 

Dels, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att 
regionstyrelsen för egen del beslutar följande. 

1. Regiondirektören bemyndigas att fastställa budgetprocess för 
regionfullmäktiges budget för år 2021. 

2. Reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022, LS 2018-
1216, fastställs. 

3. Riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866, fastställs. 

4. Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867, fastställs. 

5. Riktlinje för bisyssla, LS 0708-0861, och Riktlinjer för intern 
styrning och kontroll för landstingsstyrelsens förvaltning, LS 2016-
0510, upphör att gälla. 

2020. 
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Motivering 

Socialdemokraterna vil l bygga en Stockholmsregion som har högre 
ambitioner och som håller ihop. En Stockholmsregion där alla människor 
har goda och likvärdiga försättningar att leva väl och utvecklas. Ett jämlikt 
samhälle är nämligen ett starkare samhälle, med en god och tillgänglig 
välfärd och sjukvård som grund. 

Socialdemokraterna tror på Stockholmsregionen. Företag, innovationer och 
forskning i världsklass gör regionen t i l l Nordens största och t i l l Sveriges 
tillväxtnav. På våra sjukhus bedrivs avancerad sjukvård av skicklig 
personal. I tunnlar, på vägar och spår rullar kollektivtrafik som omnämns 
som bland den bästa i världen. Det ger livskvalitet, jobb och skatteintäkter. 
Det ger också styrka i nuläget och potential för framtiden. För att 
Stockholmsregionen ska kunna ta vara på denna potential behövs en 
kursändring. 

Först och främst krävs en mer ansvarsfull ekonomisk politik där respekt 
visas för skattebetalarnas pengar och för välfärden. Det måste helt enkelt bli 
ett stopp för det moderata miljardslöseri som har skapat stora hål i regionens 
ekonomi. Trots att Stockholmsregionen har Sveriges bästa ekonomiska 
förutsättningar att också leverera Sveriges bästa välfärd, havererar regionens 
sjukvårdssystem. I alltför många fall har svårt sjuka patienter fått vänta i 
månader på behandling samtidigt som stora summor rinner ut ur sjukvården. 

Socialdemokraterna vil l att sjukvården i Stockholmsregionen ska vara 
tillgänglig, nära och av högsta klass för alla. Sjukvård ska ges efter behov. 
För att nå det målet behövs en omdaning av nuvarande sjukvårdssystem. 
Socialdemokraterna tycker att valmöjligheter är bra och att fristående 
aktörer bidrar t i l l kvaliteten i sjukvården. Samtidigt har 
Stockholmsmoderaterna fört en extrem privatiseringspolitik som i princip 
ger f r i dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Dagens system behöver 
reglering för att skapa ordning och reda i sjukvården, där patientens behov 
alltid ska komma först. 

Tillväxten och jobben i Stockholmsregionen hotas idag av ett alldeles för 
lågt bostadsbyggande, kompetensbrist och brister i infrastrukturen. Det är 
oroväckande och kräver handling. Socialdemokraterna vet att en stark 
välfärd som kommer alla t i l l godo kräver ekonomisk konkurrenskraft. Det är 
en klassisk socialdemokratisk hållning som har tjänat Sverige väl och som 
naturligtvis har bäring in i framtiden. 
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En Stockholmsregion som tror på hållbar utveckling förenar rättvis 
klimatomställning med utveckling och framtidsanda. Stockholmsregionen 
behöver en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik som kan attrahera nya 
resenärer i hela regionen. Rätt utnyttjat blir det också en viktig 
konkurrensfördel för vår region. 

Det är hög tid för en ny politik med högre ambitioner. För en starkare 
Stockholmsregion, och ett starkare Sverige. 



J L FORSLAG TILL BESLUT 
Region Stockholm 

REGIONSTYRELSEN 2019-10-21 

Vänsterpartiet © 

Ärende nr 4 
RS 2019-0829 

Budget 2020 för Region Stockholm 

Förslag till beslut 

Vänsterpartiet föreslår regionstyrelsen föreslår att regionMlmäktige beslutar följande: 

att skattesats för Region Stockholm för 2020 fastställs t i l l 12,38 öre per skattekrona 
i enlighet med Vänsterpartiets förslag ti l l budget 2020 för Region Stockholm 

att resultaträkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 
fastställs i enlighet med bilaga 1 Vänsterpartiets förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm 

att balansräkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 
fastställs i enlighet med bilaga 1 i Vänsterpartiets förslag t i l l budget 2020 för 
Region Stockholm 

att finansieringsbudget för region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 2021 -
2023 fastställs i enlighet med bilaga 1 i Vänsterpartiets förslag t i l l budget 2020 
för Region Stockholm 

att anslag t i l l nämnder och medlemsbidrag ti l l kommunalförbundet Sjukvård- och 
omsorg i Norrtälje för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet 
med Vänsterpartiets förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm 

att mål och budget fastställs i enlighet med Vänsterpartiets förslag t i l l budget 2020 
för Region Stockholm 

att taxor och avgifter för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 1 i Vänsterpartiets 
förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm 

att regionstyrelsens förslag om att ge Folktandvården i Stockholms län AB 
bemyndigande att höja taxorna med 3,5 % från och med 2020 avslås 

att regionfullmäktiges inriktning för regionstyrelsen fastställs i enlighet med 
Vänsterpartiets förslag t i l l budget 2020 för Region Stockholm 

att generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag fastställs i 
enlighet med Vänsterpartiets förslag t i l l budget 2020 för Region 
Stockholm 

att i enlighet med Vänsterpartiets budget fastställa regionbidrag och resultat- och 
avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag, bilaga 1 

1 
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fastställa Vänsterpartiets förslag ti l l SL-taxor och avgifter för år 2020 

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillse att akutsjukvård för barn- och 
unga upp ti l l 18 år ska vara avgiftsfri 

uppdra åt regionstyrelsen att skärpa målindikatorn kollektivtrafikens andel av de 
motoriserade resorna så att hänsyn tas t i l l Trafikverkets uppgifter att bilresandet 
måste minska med 14 procent i länet t i l l 2030 för att de nationella klimatmålen 
ska klaras 

tillsvidare behålla Karolinskas gamla huvudbyggnad, del av fastighet Solna 
Haga 4:18 

uppdra åt regionstyrelsen att tillsätta en utredning som analyserar 
vårdlokalsbehovet i länet utifrån vårdens behov att hela eller delar av gamla 
Karolinska Solna behålls i regionens ägo 

uppdra åt regionstyrelsen att tillsätta en utredning av de långsiktiga ekonomiska 
effekterna av alternativen att häva OPS-avtalet för Nya Karolinska Solna eller 
att förvärva bolaget Swedish Hospital Partners 

uppdra åt samtliga nämnder och bolag att utföra ett generellt konsultstopp, för 
att därefter genomlysa samtliga projekt och besluta om hur pågående projekt ska 
hanteras och hur nya eventuellt ska utformas 

uppdra åt regionstyrelsen att utreda hur företag som har ägarsamband ti l l 
skatteparadis kan uteslutas ur upphandlingar 

uppdra åt samtliga nämnder och bolag att analysera sina budgetar, 
ersättningssystem och upphandlingar utifrån ett genusperspektiv 

uppdra åt regionstyrelsen att i samråd med verksamheterna och professionerna 
påbörja arbete med att utveckla moderna styrformer, tillitsstyrning, och 
samtidigt avveckla beställar/utförarmodellen 

genomföra en översyn av allt som mäts med syfte att reducera administrationen 
och antalet mål. Översynen ska genomföras på enhetsnivå och anställdas och 
brukares kompetens ska användas i detta arbete. 

sänka regionrådsarvoden ti l l max 80 procent av statsrådsarvodet 

successivt varefter avtal löper ut så långt som möjligt avskaffa vinstdrivande 
företag inom hälso- och sjukvården samt trafikverksamheten 

alla avtal över 25 miljoner kronor ska behandlas i Regionfullmäktige 

successivt öka kollektivtrafikens skattefinansieringsgrad med målet att inför 
avgiftsfri kollektivtrafik i Region Stockholm 
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utreda hur kollektivtrafikfinansiering mellan taxor och avgifter slår mot olika 
typfamiljer 

utreda de totala kostnaderna för avgiftshanteringen; administrativt, 
personalmässigt, kontrollapparat och teknik samt sämre flöde i kollektivtrafiken 

inleda en process för återkrav från Boston Consulting Group på de fakturor som 
saknar underlag i form av specifikationer 

Region Stockholm söker medlemskap i Kommuninvest 

utse en politisk styrgrupp som utvecklar en folkhälsostrategi för regionen utifrån 
forskningen om klass och ohälsa 

inrätta en fristående samordnare för jämlik och jämställd vård som kan ge 
konkreta råd och förslag på åtgärder inom regionen särskilt för bostadsområden 
med stora folkhälsoproblem 

utreda ett nytt ersättningssystem där helhetsansvar, etiska principer, vårdtyngd 
och medicinsk uppföljning blir avgörande 

säkerställa att Patientnämndens principärenden får en större dignitet och tas upp 
som enskilda ärenden på Hälso- och sjukvårdsnämndens dagordning 

utarbeta ett öppet och transparent system för hur principärenden ska hanteras i 
Hälso- och sjukvårdsnämnden framöver 

uppdra åt Region Stockholm att kräva kollektivavtal hos leverantörer och 
underleverantörer vid all upphandling 

analysera hälso- och sjukvårdsbudgeten, ersättningssystem och upphandlingar 
utifrån ett genusperspektiv 

kvinnofridscertifiera alla vårdgivare 

regionens utbildning om våld i nära relationer görs obligatorisk för alla chefer 
inom vården 

upprätta ett centrum för specialiserad vård av personer som utsatts för sexuella 
övergrepp 

säkerställa att alla EU-migranter, asylsökande och papperslösa har tillgång t i l l 
hälso- och sjukvård samt tandvård oavsett ålder 

klimatfrågan finns med i all planläggning och budgetarbete 

ge vårdcentralerna ett klart definierat områdesansvar och ett tydligt 
folkhälsouppdrag 

en kraftfull satsning görs för att förstärka alla vårdcentraler med psykologer och 
kuratorer 

införa utökade öppettider på vårdcentraler för ökad tillgänglighet 
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att etablera en akademisk vårdcentral med fokus på kvinnors sjukdomar 

att fler hbtq-utbildningar och utbildningar om hedersrelaterat våld riktas ti l l 
primärvården 

att starta projekt med regelbundna hälsosamtal i bostadsområden med hög ohälsa 

att infora ett tak på max 1 500 patienter per läkare på vårdcentraler i områden med 
hög ohälsa enligt CNI 

att avtalen för akutsjukhusen ses över så att sjukhusen får mer resurser och 
styrningen övergår t i l l en tillitsstyrd modell som implementeras år 2021 

att avskaffa det årliga effektiviseringskravet på 2 procent 

att öppna stängda vårdplatser och skapa nya vårdplatser för att täcka behovet 

att beläggningsgraden på akutsjukhusen inte ska överstiga 85 procent 

att skapa ett projekt där ett akutsjukhus får i uppdrag att skapa en avancerad 
hemsjukvård med allt samlat inom samma organisation 

att Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg i Norrtälje (KSON) ska ersättas för 
de faktiska läkemedelskostnaderna 

att DRG-ersättningen korrigeras för en långsiktig hållbar utveckling av 
Tiohundra/Norrtälj emodellen 

att utreda möjligheten att införa modeller med inspiration från Norrtälje och Södra 
Älvsborg i Nynäshamn och Södertälje 

att uppdra t i l l regionstyrelsen att avbryta försäljningen av Jakobsbergs sjukhus och 
uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda förutsättningarna för att öppna 
ett geriatriskt centrum, Geriatrikens hus, i lokalerna 

att öka antalet förlossningsplatser med 3000; 2 000 förlossningsplatser på St. 
Görans sjukhus och 1 000 platser på NKS och därigenom revidera planen för 
förlossningsvården 2019-2027 

att garantera att en barnmorska alltid är närvarande under den aktiva förlossningen 

att inför möjlighet att få stanna på BB så länge som det finns behov 

att tillgängliggöra information om abort för utländska medborgare 

att utreda var barn- och ungdomsmedicinska mottagningar bör finnas för att 
tillgodose det behov som finns 

att stärka resurserna ti l l BUP 

att bygga ut den första linjens psykiatri för barn och ungdomar i samverkan med 
kommunerna 

att inrätta äldrecentraler med specialistkompetens 
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att närsjukvården organiseras så att äldre människor inte i onödan tvingas söka sig 
ti l l akutsjukhusen 

att förbättra samarbetet med kommunernas äldrevård så att vårdkedjorna fungerar 

att multisjuka äldre ska få en medicinskt ansvarig läkare 

att de patienter som önskar får en fast kontaktperson inom sjukvården 

att öka kunskapen och implementeringen om läkemedelspåverkan på äldre kvinnor 

att kommunalisera hemsjukvården 

att stärka primärvården med psykologer för att vara en del av första linjens psykiatri 

att bygga ut psykiatriakuten med 16 nya vårdplatser 

att bygga ut beroendeakuten med 16 nya vårdplatser 

att inrätta särskilda vårdavdelningar inom psykiatrisk slutenvård och beroendevård 
för kvinnor och transpersoner 

att inrätta ett sprututbytesprogram i Södertälje 

att psykiatriambulansen utökas med ytterligare en enhet 

att utveckla Folktandvårdens uppsökande verksamheten i socioekonomiskt utsatta 
områden och för särskilt utsatta grupper 

att personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom erbjuds förmånlig tandvård 
för bättre munhälsa 

att arbetet mot fusk med tandvårdsbidrag stärks och de som fuskar polisanmäls och 
stängs av från framtida avtal och bidrag 

att satsa på klimatutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal 

att upphandling av vårdmaterial ska vägledas av hållbarhetsprincipen 

att minska användningen av engångsmaterial i vården 

att maten i vården ska vara klimatsmart 

att alla om- och nybyggnationer ska vara klimatsmarta 

att höja ingångslönerna för specialistsjuksköterskor och undersköterskor 

att erbjuda betald specialistutbildning för undersköterskor 

att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på akutmottagningar och 
förlossningsenheter 

att ge mer resurser ti l l akutsjukhusen i de nya sjukhusavtalen så att de kan anställa 
mer sjukvårdspersonal och öppna stängda vårdplatser 

att kräva att regionens privata vårdentreprenörer ska erbjuda praktikplatser och 
utbildningsplatser 
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att Locum ska erbjuda fler personalbostäder 

att utreda möjligheten att skriva av studielån för personal som har arbetat länge 
inom Region Stockholm 

att ta tillbaka St. Görans sjukhus i egenregi när avtalet med Capio går ut 2026. 

att avskaffa den fria etableringsrätten och säga upp avtalen enligt LOV inom 
förlossning, specialiserad fysioterapi, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet 
(ASiH), allergologi och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) 

att privata vårdgivare inte får ta emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring 

att alla anställda ska omfattas av kollektivavtal, även inom privata vårdföretag 

att Region Stockholm ska utveckla egna digitala vårdtjänster utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet 

att verka för att återta driften av 1177 

att nätläkare i dess nuvarande form inte ska ingå i den allmänna sjukvården och inte 
ersättas med offentliga medel 

att tillsätta en opartisk utredning för att undersöka vad det kostar att säga upp OPS-
avtalet, samt vilka ekonomiska konsekvenser det skulle innebära 

att ge NKS akutmottagning ett bredare uppdrag för att kunna ta emot fler patienter 
med olika svårighetsgrad 

att öppna en ny förlossningsavdelning med 1 000 vårdplatser på NKS 2021 

att tillsätta en kriskommission med uppdrag att utreda alla oegentligheter kring 
NKS-bygget och införandet av en ny verksamhetsmodell 

att driva all kollektivtrafik i egen regi 

att satsa på ökad framkomlighet 

att satsningar för en välkomnande, tillgänglig och trygg kollektivtrafik görs 

att fasa ut fossila bränslen och elektrifiera alla fordon 

att som ett steg på väg mot nolltaxa sänka priset på periodkorten och 
enkelbiljetterna ti l l 2018 års nivå, 860 kronor för ett 30-dagars periodkort t i l l 
fullt pris 

att införa fria resor för barn och unga upp til l 18 år 

att införa fria resor för pensionärer i lågtrafik 

att förlänga enkelbiljetts giltighetstid t i l l 120 minuter 

att fri tilldelning av resor för de som reser med färdtjänst och rullstolstaxi 

att ordinarie SL-taxa ska gälla inom skärgårdstrafiken året om 

att utreda ett införande av nolltaxa 
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att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

ta tillbaka kollektivtrafiken och löpande kringverksamheter i egen regi 

vid upphandlingar av kollektivtrafik ska vi kräva kollektivavtal, 
personalövergång och meddelarfrihet 

upphandlingarna måste bli mer transparenta och den politiska oppositionens 
insyn måste ökas 

införa signalprioritering och fler reserverade sammanhängande körfalt för bussar 

prioritera stombussarna så att de kommer fram snabbare 

nya bussar ska ha bredare dörrar, själwisering och påstigning genom alla dörrar 
för kortare stopp 

fordon ska ha en flexibel inredning med plats för barnvagnar, rullatorer, 
rullstolar, bagage och cyklar 

nybyggaröverenskommelserna ska inkludera krav på prioriterad framkomlighet 
för kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik, samt klimatmedveten 
bilparkeringspolicy 

utveckla ett regionalt lånecykelsystem integrerat med övrig kollektivtrafik 

det ska bli lättare att ta med cykel i kollektivtrafiken 

Trafiknämnden ska vara pådrivande i arbetet med kombinerad mobilitet med ett 
"hela resan"-perspektiv. 

införa BRT-standard på de viktigaste stomlinjerna 

införa öppna spärrar 

bygga plattformsväggar i tunnelbanan, prioritera stationer med hög olycksrisk 
och trängsel 

utvidga ledsagartjänsten för hela resan, från dörr ti l l dörr 

införa servicepersonal på Tvärbanan, Nockebybanan, Roslagsbanan och 
Saltsjöbanan 

anställa fler servicevärdar i kollektivtrafiken 

vid upphandlingar inom färdtjänsten ska vi kräva att förarna har adekvat 
utbildning och goda arbetsvillkor så att de kan ge god service 

återta biljettkontroll och kundtjänst i egen regi 

förbättra trafik- och störningsinformation, hissar och rulltrappor ska inkluderas 

förbättra underhållet av rulltrappor och hissar 

förbättra tillgången på toaletter för resenärerna 

förbättra belysningen i utsatta miljöer 
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att säkerställa att det finns säkra utrymningsvägar för funktionsnedsatta på alla 
stationer 

att föra en medborgardialog och utveckla ökat samarbete mellan SL och 
kommunerna för en förbättrad tillgänglighet vid busshållplatser, bryggor och 
stationsentréer 

att införa mer konst och mindre reklam i kollektivtrafiken 

att införa en reklampolicy för att stoppa sexistisk och stereotyp reklam samt att 
stoppa fossilreklam och spelreklam 

att kollektivtrafiken ska finnas på plats när nya bostadsområden invigs 

att tidigarelägga byggstart Spårväg syd 

att utreda en förlängning av Spårväg syd t i l l Haninge 

att utreda en förlängning av Roslagsbanan t i l l Rimbo 

att utveckla anropsstyrd trafik på landsbygden 

att utveckla anropsstyrd trafik för dem som inte kan åka med vanliga bussar eller 
tåg 

att utveckla båttrafiken i skärgården och på Mälaren som en del av 
kollektivtrafiken, med smidiga övergångar t i l l landtrafiken 

att utveckla gena vattenvägar med vägfärjor så att nya busslinjer kan ta sjövägen 

att påskynda på elektrifieringen av bussflottan, fordonen inom färdtjänst- och 
rullstolstaxi, pendelbåtarna samt övrig kollektiv sjötrafik 

att införa trådbusslinje syd med BRT-standard för att möjliggöra en snabb 
trafikstart i avvaktan på Spårväg syd 

att införa en trådbusslinje med BRT-standard från Åkermyntan via Bergslagsvägen 
mot Fridhemsplan 

att utreda ett system av trådbussar för de sex innerstadsbusslinjema i kombination 
med IMT-bussar på kompletterande innerstadslinjer 

att införa klimatnödläge för att säkra att vi når Parisavtalet 

att införa livscykelanalyser i alla investeringsprojekt 

att ansöka hos regeringen om att göra trängselavgiften t i l l en lokal avgift 

att genomföra den regionala cykelplanen snarast 

att upprätta en långsiktig plan för hela Mälarregionens framtida vattenförsörjning 
med hänsyn til l den stigande havsnivån. 

att begränsa flygande för politiker och tjänstepersoner 

8 



FÖRSLAG TILL BESLUT 

att infora klimatväxling så att alla resor i regionen måste klimatkompenseras, 
intäkterna går t i l l att utveckla resfria mötestjänster samt ti l l att finansiera 
tågbiljetter 

att upprätta en handlingsplan för att fler gymnasieelever ska fullfölja sina studier 

att ta fram en koldioxidbudget 

att koldioxidutsläppen i Region Stockholm ska minska med 16 procent per år. 

att ta fram en bostadsförsörjningsstrategi så att alla har råd med en bostad i 
regionen 

att undersöka möjligheten att skapa ett regionalt allmännyttigt bostadsbolag och ett 
regionalt ägt byggföretag 

att införa beställningstrafik i landsbygdsområden där det inte finns kollektivtrafik 

att energieffektivisera äldre bostäder 

att bygga lågenergihus och plusenergihus 

att bygga solceller på Region Stockholms byggnader 

att skapa fler grönytor i städerna 

att miljöcertifiera nya byggnader 

att energieffektivisera befintliga byggnader och anläggningar 

att öka resandet med kollektivtrafiken 

att göra kollektivtrafiken helt fossilfri, all trafik ska drivas med förnybar energi 

att lägga ner Bromma flygplats och bygga en hållbar stadsdel 

att avbryta alla planer på en expansion av Arlanda 

att klimatanpassa trängselavgiften, intäkterna ska gå t i l l mer kollektivtrafik, inte t i l l 
motorvägar 

att bygga säkra cykelparkeringar, tillåt cykel i kollektivtrafiken och inför ett 
regionalt lånecykelsystem 

att år 2020 ska hälften av all mat som serveras inom vården vara vegetabilier för att 
vi ska nå klimatmålen 

att formulera ett mål om andel vegetarisk mat i Region Stockholms miljöprogram 

att bygga klimatmässigt hållbara byggnader 

att det ska finnas god samhällsservice i regionens tätorter 

att bygga fler lekytor för barn 

att skapa en sammanhängande grönstruktur för biologisk mångfald, hantering av 
dagvatten, temperering och luftkvalité 
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FORSLAG TILL BESLUT 

att använda mer sjötransporter för klimatomställning 

att prioritera kollektivtrafiken i trafikplaneringen 

att bygga ihop regionen genom satsningar på kollektivtrafik som Spårväg Syd 
istället för motorvägar 

att sätta stopp för externa köpcentrum 

att bygga blandade bostadsområden med olika upplåtelseformer 

att cykelinfrastruktur och kollektivtrafik ska finnas på plats direkt efter ny- och 
ombyggnation av bostadsområden 

att gynna biologisk mångfald genom spridningsvägar och faunapassager 

att minska utsläppen av mikroplaster och förbättra vattenreningen 

att ge Klimatkansliet mer resurser 

att ge Klimatkansliet ett utökat uppdrag så att de kan stödja verksamheter i Region 
Stockholm att minska sina utsläpp 

att Klimatkansliet ska ta fram koldioxidbudgetar för alla verksamheter inom Region 
Stockholm 

att införa ett Bostadsförsörjningskansli på Tillväxt- och regionalplaneförvaltningen 

att bygga fler allmännyttiga hyresrätter som passar alla inkomstgrupper 

att minimera klimat- och miljöpåverkan vid bostadsbyggande 

att bygga på redan hårdgjorda ytor, grönområden och stränder ska bevaras 

att bygga hyresrätter vid Karolinska sjukhusets gamla lokaler i Solna 

att överdäcka El 8, E4, E20 och väg 73 för att minska bullerstörningar och ta bort 
barriärer 

att värna den konstnärliga friheten och yttrandefriheten 

att alla former av kultur ska vara tillgängliga i hela Region Stockholm 

att tillgången til l kultur och kulturutövandet ska återspegla den mångfald av 
invånare som bor i regionen 

att stödet t i l l kulturutövare ska öka genom anslag, bidrag, lokaler och förmedlare 

att utöka stödet t i l l bildningsförbund och folkhögskolor för allas möjlighet t i l l 
utbildning och personlig utveckling 

att utarbeta en samordnad strategi för kulturell infrastruktur i regionen 

att satsa mer på kultur som en behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården 

att mer resurser ges för kulturell upprustning av befintliga vårdmiljöer 

att permanenta stödet ti l l Glädjeverkstan och dess clowner 
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FORSLAG TILL BESLUT 

att genomföra kultursatsningar riktade ti l l patienter inom psykiatrin 

att initiera projekt med konstnärlig gestaltning och kulturinformation på pendeltåg, 
bussar och busshållplatser 

att göra det möjlighet för skolor att beställa kulturbussar 

att införa ett kulturpaket eller kulturrabatter som kombineras med 
kollektivtrafikresor 

att initiera regional medverkan i Stockholms Kvinnohistoriska 

att införa fler språk samt syn- och hörseltolkning på kulturevenemang 

att öka stödet t i l l folkhögskolor och studieförbund 

att öka kulturstödet och scenkonststödet 

att underlätta för konstnärer att få tillgång t i l l lokaler och scener 

att se över möjligheten att erbjuda ateljéplatser i Region Stockholms lokaler i 
samarbete med kommunerna 

att Region Stockholm ska ansöka om medlemskap i ICORN och stimulera fler 
kommuner i regionen til l att bli fristäder 
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FORSLAG TILL BESLUT 



1. Skattesats för Region Stockholm för 2020 fastställs till 12,08 öre per skattekrona i enlighet 
med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

2. Resultaträkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i 
enlighet Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm 

3. Balansräkning för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 fastställs i 
enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

4. Finansieringsbudget för Region Stockholm för år 2020 och planeringsåren 2021-2023 
fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

5. Anslag till nämnder och medlemsbidrag till kommunalförbund för år 2020 och planeringsåren 
2021-2023 fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. 

6. Resultatkrav för nämnder, bolag och koncerngemensamma funktioner för år 2020 och 
planeringsåren 2021-2023 fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 
2020 för Region Stockholm. 

7. Ersättning för omställningskostnader för år 2020 fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

8. Taxor och avgifter för år 2020 fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till 
budget 2020 för Region Stockholm. 

9. Folktandvården Stockholms län AB bemyndigas att genomföra en höjning av prislistan för 
vuxentandvård med 3,5 procent från och med 2020 i enlighet med Sverigedemokraternas 
förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

10. Investeringsbudget för år 2020 inklusive plan för år 2021-2029 fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm, bilaga 4. 

11. Förnyat genomförandebeslut för investeringsprogrammet Röda linjens uppgradering, RS 
2019-0885, med en justerad omfattning och till en total budget om 10 750 000 000 kronor 
inklusive index, varav 10 710 000 000 kronor avser investeringsutgift, tas inom ramen för 

2020 års budget. 
12. Förnyat genomförandebeslut för investeringsobjekt C20 uppgradering, RS 2019-0896, till en 

total budget om 1469 000 000 kronor inklusive index, varav 1453 120 000 kronor avser 
investeringsutgift, tas inom ramen för 2020 års budget. 

13. Genomförandebeslut för ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå, RS 2019-0936, till en total 
budget om 650 000 000 kronor inklusive index, varav 632 000 000 kronor avser 
investeringsutgift, tas inom ramen för 2020 års budget. 

14. Överenskommelse om förskottering av finansiering och medfinansiering för Tunnelbana 
Älvsjö-Fridhemsplan, godkänns. 

15. Principer för debitering av fastighets- och servicenämndens tjänster inom serviceområdet 
2020, godkänns. 

16. Regionstyrelsen bemyndigas att göra justeringar i budget 2020 för Region Stockholm. 
17. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa budgetprocess för regionfullmäktiges budget för år 

2021. 
18. Regionfullmäktiges inriktning för regionstyrelsen fastställs i enlighet med 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 
19. Regionfullmäktiges inriktning för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs i enlighet med 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 
20. Regionfullmäktiges inriktning för trafiknämnden fastställs i enlighet med 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 
21. Regionfullmäktiges inriktning för tillväxt- och regionplanenämnden fastställs i enlighet med 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 



22. Regionfullmäktiges inriktning för fastighets- och servicenämnden fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

23. Regionfullmäktiges inriktning för färdtjänstnämnden fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

24. Regionfullmäktiges inriktning för kulturnämnden fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

25. Regionfullmäktiges inriktning för vårdens kunskapsstyrningsnämnd fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

26. Regionfullmäktiges inriktning för patientnämnden fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

27. Regionfullmäktiges inriktning för Stockholms läns sjukvårdsområde fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

28. Regionfullmäktiges inriktning för Karolinska Universitetssjukhuset fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

29. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Storstockholms Lokaltrafik fastställs i 
enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

30. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Waxholms Ångfartygs AB fastställs i 
enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

31. Regionstyrelsen bemyndigas att betala ut partistöd till i fullmäktige representerade partier 
för år 2020, i enlighet med vad som anges i partiöverenskommelse 2018-2022, LS 2018-1103. 

32. Plan för verksamhet och ekonomi 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 för 
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, RS 2019-0551, godkänns. 

33. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för SL Älvsjö AB fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

34. Generella ägardirektiv för Region Stockholms bolag fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

35. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södersjukhuset AB fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

36. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Danderyds Sjukhus AB fastställs i enlighet 
med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm 

37. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Södertälje Sjukhus AB fastställs i enlighet 
med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

38. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för S:t Eriks Ögonsjukhus AB fastställs i 
enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

39. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Folktandvården Stockholms län AB 
fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

40. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 
fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

41. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Stockholm Care AB fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

42. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för MediCarrier AB fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

43. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB Stockholms Läns Landstings 
Internfinans fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

44. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Locum AB fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 



45. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för Terreno AB fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

46. Regionfullmäktiges ägardirektiv och inriktning för AB SL Finans fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

47. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av generella ägardirektiv för 
Region Stockholms bolag i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för 
Region Stockholm. 

48. Regionfullmäktiges ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB fastställs i enlighet med 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region Stockholm. 

49. Bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för antagande av ägardirektiv för Region 
Stockholms bolag i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 för Region 
Stockholm. 

50. Mål och indikatorer fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 
för Region Stockholm. 

Sjukhusavtal 

Att Sjukhusavtal enligt bilaga 1, godkänns 

Avskrivning av motioner 

Motionerna LS 2017-1392, LS 2017-1391, LS 2017-1302, LS 2017- 1301, LS 2017-1300, 2017-1299, LS 
2017-0918, LS 2017-1163, LS 2017-1530, LS 2017-1162, LS 2018-0263, LS 2018-0264, LS 2018- 0265, 
LS 2018-0266, LS 2018-0267, LS 2018-0423, LS 2018-0424, LS 2018-0425, LS 2018-0630, LS 2018-
0749, LS 2018-0750, LS 2018-0751, LS 2018-0752, LS 2017-0340, LS 2017-0729, LS 2017-1161 och LS 
2017-1164 avskrivs från vidare handläggning. 

Uppförandekod för Region Stockholm, RS 2017-1198 

Uppförandekod för Region Stockholm, LS 2017-1198, fastställs. 

Policy för intern kontroll, LS 1303-0431, Anti-korruptionspolicy, LS 2015-1342, Rese- och mötespolicy, 
LS 2015-1341, och Sponsringspolicy för marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till 
landstingsprojekt, LS 9205-0886, upphör att gälla. 

Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669 

Strategi för it och digitalisering 2020-2023, RS 2019-0669, fastställs. 

Strategi för digitalisering, LS 2015-0833, Strategi för eSamhället, LS 1107-0998, och 
Handlingsprogram för informationssäkerhet 2016- 2020, LS 1308-1044, upphör att gälla. 

Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549 



Riktlinje för informationshantering och arkiv, RS 2019-0549, fastställs att gälla från och med den 1 
januari 2020. 67. 

Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting, LS 2017-1140, och Riktlinjer för 
information till grupper med särskilda behov, LS 0509-1660, upphör att gälla från och med den 1 
januari 2020. 

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården, RS 2019-0532 

Riktlinjer för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården, RS 2019-0532, fastställs 

Dels, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, att regionstyrelsen för egen del beslutar 
följande 

1. Regiondirektören bemyndigas att fastställa budgetprocess för regionfullmäktiges budget för 
år 2021. 

2. Reglemente för partistöd mandatperioden 2018-2022, LS 2018-1216, fastställs. 
3. Riktlinje för intern kontroll, RS 2019-0866, fastställs. 
4. Riktlinje för investeringar, RS 2019-0867, fastställs 
5. Riktlinje för bisyssla, LS 0708-0861, och Riktlinjer för intern styrning och kontroll för 

landstingsstyrelsens förvaltning, LS 2016- 0510, upphör att gälla. 



Region Stockholm 
19 (33) 

Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-10-22 

RS 2019-0063 

§187 
Arkivansvarig regionstyrelsen 
RS 2019-0874 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med dokument- och arkivreglemente för Region Stockholm 
föreslås att en arkivansvarig utses för regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 9 oktober. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Arkivansvarig för regionstyrelsen är regionledningskontorets 
kanslichef. 

Expedieras till 
Akt 

Ordförande" usterare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 
20 (33) 

Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-10-22 

RS 2019-0063 

§189 
Skrivelse av Erika Ullberg (S) om utvärdering av 
Region Stockholms nya politiska organisation 
RS 2019-0697 

Ärendebeskrivning 
Ärendet omfattar förslag t i l l svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om 
utvärdering av Region Stockholms nya politiska organisation. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Skrivelse av Erika Ullberg (S) 

Yrkanden 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 9 oktober (bilaga). 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall t i l l eget förslag t i l l beslut 
(bilaga). 

Proposition 
Ordförande frågar på vart och ett av framställda yrkanden och finner att 
regionstyrelsen beslutar att bifalla regionrådsberedningens förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Skrivelse av Erika Ullberg (S) anses besvarad med hänvisning t i l l 
vad som sägs i regiondirektörens tjänsteutlåtande. 

Reservationer 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) anmäler reservation från S-
ledamöterna respektive V-ledamöterna t i l l förmån för eget förslag t i l l 
beslut. 

Expedieras till 
Akt 

Exp. datum Sign. 



Region Stockholm i ( i ) 

Regionradsberedningen SKRIVELSE 
2019-10-09 RS 2019-0697 

Regionstyrelsen 

Skrivelse av Erika Ullberg (S) om utvärdering av 
Region Stockholms nya politiska organisation 

Föredragande regionråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 
Ärendet omfattar förslag t i l l svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om 
utvärdering av Region Stockholms nya politiska organisation. 

Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande. 

Skrivelse av Erika Ullberg (S) anses besvarad med hänvisning t i l l 
vad som sägs i regiondirektörens tjänsteutlåtande. 

Regionrådsberedningens motivering 

I samband med val är det brukligt att den politiska organisationen 
revideras. Politiska organ tillkommer och avvecklas, och uppdragen för 
respektive organ ses över. Detta skedde även i samband med valet 2018. 

Den nya organisationen har skapats med syfte att skapa en enklare struktur 
och tydligare ansvarsförhållanden. Utgångspunkt för förändringarna har 
varit att ge än bättre förutsättningar för Region Stockholm att 
uppnå visioner och mål inom kärnverksamheterna. 

Denna nya organisation började gälla den 1 januari 2019 och har därmed 
funnits mindre än ett år kopplat t i l l nya nämnder, utskott och beredningar. 
Det är med andra ord för tidigt att utvärdera organisationen i nuläget, men 
verksamheten följs kontinuerligt upp, bland annat i ekonomiska rapporter 
och annan rapportering. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens rj änsteutlåtande 
Skrivelse av Erika Ullberg (S) 

Irene Svenonius 



Region Stockholm 
Regionstyrelsen FORSLAG TILL BESLUT 

2019-10-22 

Ärende 7 
RS 2019-0697 

Angående skrivelse av Erika Ullberg (S) om utvärdering av Region 
Stockholms nya politiska organisation 

Socialdemokraterna föreslår regionstyrelsen besluta 

Regionrådsberedningen anser att skrivelsen ska besvaras med hänvisning t i l l 
att organisationen dels skulle ha en enklare struktur och har runnits mindre 
än ett år. I det löpande arbetet uppfattas strukturen snarast som mer 
komplicerad, med oklara beslutsgångar och oklara eller överlappande 
ansvarsförhållanden. Vår uppfattning är att det behövs en starkare och 
tydligare styrning. 

V i kan sympatisera med regionrådsberedningens bedömning att 
organisationen behöver vara verksam ett år innan en utvärdering kan vara 
lämplig att genomföra. V i föreslår därför att utvärderingen påbörjas den 
första januari då organisationen funnits i ett år. V i föreslår heller ingen 
omedelbar förändring och delar uppfattningen att organisationen är ett 
politiskt beslut. Det motsäger dock inte att den på ett objektivt sätt kan 
utvärderas i syfte att tillse att identifiera brister i effektivitet eller 
transparens. 

att uppdra åt regionstyrelsens presidium att med start den 1 
januari 2020 genomföra en utvärdering den nya politiska 
organisationsmodellen med specifikt fokus på effektivitet och 
transparens 



Region Stockholm 
21 (33) 

Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-10-22 

RS 2019-0063 

§191 
Yttrande över delbetänkandet Santiagokonventionen 
mot organhandel (SOU 2019:01) 
RS 2019-0796 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Region Stockholm att yttra 
sig gällande delbetänkandet Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 
2019:01). 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Sammanfattning av delbetänkandet Santiagokonventionen mot 
organhandel (SOU 2019:01) 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 2 oktober. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande 
över delbetänkandet Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 
2019:01). 

Expedieras till 
Akt 
Socialdepartementet 

Ordförande ( Juste ra re Exp. datum Sign. 



22 (33) 

Region Stockholm 

Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
2019-10-22 

§ 192 
Motion 2019:6 av Anna Sehlin (V) om att införa ett 
regionalt lånecykelsystem i Region Stockholm 
RS 2019-0286 

Ärendebeskrivning 
Anna Sehlin (V) har t i l l regionfullmäktige lämnat en motion i vilken 
trafiknämnden föreslås få i uppdrag att utreda utformningen av ett 
regionalt lånecykelsystem samt att ta fram ett beslutsunderlag för ett sådant 
system. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Motion 2019:6 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 13 juni 2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 maj 2019 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 maj 2019 

Yrkanden 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 2 oktober (bilaga). 
Anna Sehlin (V) yrkar bifall t i l l eget förslag ti l l beslut (bilaga). 

Proposition 
Ordförande frågar på vart och ett av framställda yrkanden och finner att 
regionstyrelsen beslutar att bifalla regionrådsberedningens förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande. 

Motion 2019:6 av Anna Sehlin (V) anses besvarad med hänvisning t i l l vad 
som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Reservationer 
Anna Sehlin (V) anmäler reservation från V-ledamöterna t i l l förmån för 
eget förslag t i l l beslut. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

'Ordförande Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:6 av Anna Sehlin (V) om att införa ett 
regionalt lånecykelsystem i Region Stockholm 

Föredragande regionråd: Kristoffer Tamsons/Gustav Hemming 

Ärendebeskrivning 
Anna Sehlin (V) har ti l l regionfullmäktige lämnat en motion i vilken 
trafiknämnden föreslås få i uppdrag att utreda utformningen av ett 
regionalt lånecykelsystem samt att ta fram ett beslutsunderlag för ett sådant 
system. 

Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att 
regionfullmäktige beslutar följande. 

Motion 2019:6 av Anna Sehlin (V) anses besvarad med hänvisning t i l l vad 
som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Idag pågår innovation inom cykling och delningsekonomi i högt tempo. 
Bara det senaste året har ett flertal lånecykelsystem kommit på plats i delar 
av länet. Koalitionen i Region Stockholm ser positivt på att det växer fram 
en mångfald av aktörer inom området. Entreprenörskap och innovationer 
på nya marknader och inom olika områden bidrar t i l l tillväxt i Region 
Stockholm. 

Region Stockholm arbetar ständigt för att bidra ti l l tillväxt och 
hållbara och robusta transportsystem. Men det är viktigt att inte 
skapa strukturer som hämmar f r i utveckling eller skapar teknikinlåsningar. 
Region Stockholm ska ta en ledande roll i samordningen av utvecklingen av 
smarta mobilitetslösningar, t i l l detta ingår också att verka för en samlad 
regional syn på hanteringen av cyklar och elfordon inom 
delningsekonomin, enligt tidigare beslut. 

Samlat ger detta gedigen grund för samverkan mellan det regionala 
cykelkansliet på tillväxt- och regionplaneförvaltningen och 
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trafikförvaltningen i frågan om samplanering av kollektivtraflkresor, 
cykelresor samt lånecykelsystem. 

Som en del av arbetet med smidiga och framkomliga resor främjas 
blandpendling. Det ska vara enkelt att betala för, och byta mellan, 
trafikslag, t i l l exempel från tunnelbana t i l l lånecykel. När fler väljer cykeln 
skapas smidigare arbetspendling, minskad trängsel och bättre hälsa och 
luft. Även cykelförvaring- och cykelparkering i anslutning til l 
kollektivtrafiken främjas i samarbete med Stockholmsregionens 
kommuner. Region Stockholm ska vara en aktiv part i Stockholmsregionens 
cykelplanering. Detta inkluderar att underlätta för samplanering av 
kollektivtrafikresor, cykelresor och lånecykelsystem och på så sätt 
möjliggöra för fler kombinationsresor. 

Tidigare utredningar har kommit fram ti l l att Region Stockholm, istället för 
att vara en upphandlande part vad gäller lånecyklar, bör tillgängliggöra 
delar av SL:s system för samt att i samverkan med kommun och operatör 
verka för att fler lånecykelstationer lokaliseras vid 
kollektivtrafikknutpunkter. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
Motion 2019:6 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 13 juni 2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 23 maj 2019 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 28 maj 2019 

Irene Svenonius Kristoffer Tamsons 

Gustav Hemming 



U l l FÖRSLAG TILL BESLUT 
ä/vb Region Stockholm 
REGIONSTYRELSEN 2019-10-22 

Vänsterpartiet 

Ärende nr 10 
RS 2019-0286 

Motion 2019:6 av Anna Sehlin (V) om att infora ett regionalt 
lånecykelsystem i Region Stockholm 

Vänsterpartiet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta 

att bifalla motionen 

Motionen syftar t i l l att Trafiknämnden föreslås få i uppdrag att utreda utformningen av 
ett regionalt lånecykelsystem. I övrigt hänvisar v i t i l l motionens textinnehåll. 
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23 (33) 
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§194 
Valärende 

Ärendebeskrivning 
Beslut om val, avsägelser och fyllnadsval avseende ledamöters och 
ersättares förtroendeuppdrag i organ under regionstyrelsen. 

Rådsledamöter på utjämningsmandat till Mälardalsrådet 
Ersättare 
Eva Bjurholm (V) 

Central Baltic, övervakningskommitté 
Ledamot 
Robert Johansson (S) 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och 
hållbarhetsberedningen 
Krister Nilsson (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i 
miljö- och hållbarhetsberedningen 

Omförande usterare Exp. datum Sign. 
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s / n L Region Stockholm 
Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 

2019-10-22 

§195 
Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Inga övriga frågor anmäls. 

<>*1 A / 

Ordförande usterare Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
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§ 196 

Nästa sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsens nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 november 
2019. 

i i !/ 
1 / 

Ordförande usterare Exp. datum Sign. 
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§197 
Delårsrapport för regionstyrelsen per augusti 2019 
RS 2019-0228 

Ärendebeskrivning 
Godkännande av delårsrapport per 31 augusti 2019 för regionstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Delårsrapport per 31 augusti 2019 för regionstyrelsen, inklusive bilagor 
Avrapportering av handlingsplan utifrån kompetensförsörjningsstrategin 
Fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet 

Yrkanden 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 16 oktober. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

1. Regionstyrelsens delårsrapport per 31 augusti 2019 inklusive bilagor 
fastställs. 

2. Rapportering av handlingsplan med utgångspunkt i 
kompetensförsörjningsstrategin, LS 2015-0998, fastställs. 

3. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter t i l l regiondirektören i dennes 
roll som förvaltningschef för regionledningskontoret avseende 
arbetsmiljön för de direkt underställda chefer och medarbetare som 
regiondirektören har fastställs enligt bifogat dokument Fördelning 
av uppgifter i arbetsmiljöarbetet. 

4. Regiondirektören ges i uppdrag att snarast inleda förhandling med 
Stockholm Business Alliance om möjlighet t i l l och villkor för medlemskap. 

5. Nästa justering av Länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms 
län 2018-2029, RS 2019-0868, ska genomföras 2022, istället för 
2020. 

Särskilt uttalande 
Aida Hadzialic (S) anmäler särskilt uttalande från S-ledamöterna (bilaga). 

Ordförande Exp. datum Sign. 
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Protokollsanteckning 
Det förs t i l l protokollet att S-ledamöternas godkännande av rapporten 
innebär för deras del ett formaliaärende som läggs ti l l handlingarna. Det 
betyder inte att S-ledamöterna medger hur förvaltningen framgent skall 
jobba med strategin och handlingsplaner kopplade til l den. 

Expedieras till 
Akt 
Styrning och ekonomi 
Regiondirektörens stab 

^Ordförande usterare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 

Socialdemokraterna 

SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-10-22 

Ärende 15 
RS 2019-0228 

Delårsrapport för Regionstyrelsen per augusti 2019 

När handlingsplanen ti l l kompetensförsörjningsstrategin togs fram så 
deltog vi socialdemokrater inte i beslutet. 

Ett av skälen vi då framförde var att flera av målen i handlingsplanen inte 
var mätbara. Något som blir än mer tydligt nu när avrapporteringen 
kommer. 

Vidare kan vi konstatera att flera av de mål som faktiskt är mätbara inte är 
genomförda. 

V i tror inte att det handlar om en ineffektiv organisation på 
Regionledningskontorets underavdelning. "Personal och utbildning". Det 
rimliga antagandet t i l l varför målen inte är genomförda är att det beror på 
politiskt ovilja. Att frågan om de privata vårdgivarnas medverkan inom 
utbildningsuppdrag, i synnerhet inom vårdvalen, fortfarande inte är löst är 
ett exempel. Detta har påtalats gång på gång av, bland annat oss 
socialdemokrater, och ändå händer mycket litet. 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
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§198 
Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 
RS 2019-0237 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 
Protokollsutdrag från Kommunalförbundets Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje direktionsbeslut angående Tiohundra AB:s kontrollstämmor, RS 
2019-0247 

Yrkanden 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 16 oktober (bilaga). 

Anna Sehlin (V) yrkar bifall t i l l eget förslag t i l l tilläggsbeslut (bilaga). 

Proposition 
Ordföranden frågar först på regionrådsberedningens förslag och finner att 
regionstyrelsen bifaller detta. 
Ordföranden frågar därefter på Anna Sehlins (V) tilläggsyrkande och finner 
att regionstyrelsen beslutar att avslå detta. 
Beslut 
Regionstyrelsen föreslår dels att regionfullmäktige beslutar följande. 

1. Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm godkänns. 

2. Målvärden för fyra indikatorer inom det övergripande målet 
Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare fastställs 
enligt följande, Andelen sjukfrånvaro i relation ti l l ordinarie 
arbetstid ska vara lägre än 6,2 procent, Antalet sjuksköterskor 
som utbildat sig t i l l specialistsjuksköterska eller barnmorska 
med bibehållen lön ska överstiga 200, Antalet anställda AT läkare 
ska överstiga 220, Antalet anställda ST läkare ska 
överstiga 1 617. 

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en centralt 
samordnad upphandling av tjänster avseende it-drift, 
systemförvaltning och systemutveckling för regionens nämnder 
och bolag. 

Ordförande /justerare Exp. datum Sign. 
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4. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje medges 
rätt att teckna en kapitaltäckningsgaranti - innebärande att 
kommunalförbundet kan ge villkorat aktieägartillskott t i l l TioHundra AB 
med som mest 60 miljoner kronor under 2019. 

5. Region Stockholm förbinder sig att vid anfordran lämna tillskott 
t i l l ovan nämnda kapitaltäckningsgaranti, med en andel som 
motsvarande Region Stockholms andel av TioHundra AB:s 
underskott, under förutsättning att Norrtälje 
kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut 

6. Regionstyrelsen får i uppdrag art teckna en ansvarsförbindelse 
tillsammans med Norrtälje kommun ti l l förmån för 
kommunalförbundet som fastställer respektive medlems ansvar 
för kapitaltäckningsgarantin. 

7. Region Stockholms bidrag t i l l kapitaltäckningsgarantin t i l l 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
finansieras av Koncernfinansiering 

8. Regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om mindre avvikelser 
och mindre löpande justeringar inom ramen för intentionerna i 
Länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029, 
RS 2019-0868. 

Regionstyrelsen beslutar dels för egen del följande. 

1. Karolinska Universitetssjukhuset, hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, 
MediCarrier AB, Södertälje Sjukhus AB, samt TioHundra AB 
anmodas att förbättra och stärka sin riskhantering och interna 
kontroll genom att stärka sina processer för kontinuerlig 
riskvärdering, ta fram och genomföra tydliga kontrollmoment 
för att bedöma risker samt ta fram och genomföra tydliga och 
konkreta åtgärder i syfte att minimera konsekvenserna. 

Reservation 
Anna Sehlin (V) anmäler reservation från V-ledamöterna t i l l förmån för 
eget förslag t i l l tilläggsbeslut. 

Särskilda uttalanden 
Aida Hadzialic (S) anmäler särskilt uttalande från S-ledamöterna (bilaga). 

11 
rdförande usterare Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 

2019-10-22 

Gabriel Kroon (SD) anmäler särskilt uttalande från SD-ledamöterna 
(bilaga). 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 
Samtliga nämnder och bolag 

»rdförande Exp. datum Sign. 
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Regionrådsberedningen SKRIVELSE 
2019-10-16 RS 2019-0237 

Regionstyrelsen 

Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 

Föredragande regionråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm. 

Förslag till beslut 
Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen dels föreslå att 
regionfullmäktige beslutar följande. 
1. Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm godkänns. 

2. Målvärden för fyra indikatorer inom det övergripande målet 
Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare fastställs, 
enligt följande, Andelen sjukfrånvaro i relation ti l l ordinarie 
arbetstid ska vara lägre än 6,2 procent, Antalet sjuksköterskor 
som utbildat sig ti l l specialistsjuksköterska eller barnmorska 
med bibehållen lön ska överstiga 200, Antalet anställda AT läkare 
ska överstiga 220, Antalet anställda ST läkare ska 
överstiga 1 617. 

3. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en centralt 
samordnad upphandling av tjänster avseende it-drift, 
systemförvaltning och systemutveckling för regionens nämnder 
och bolag. 

4. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje medges 
rätt att teckna en kapitaltäckningsgaranti - innebärande att 
kommunalförbundet kan ge villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB 
med som mest 60 miljoner kronor under 2019. 

5. Region Stockholm förbinder sig att vid anfordran lämna tillskott 
t i l l ovan nämnda kapitaltäckningsgaranti, med en andel som 
motsvarande Region Stockholms andel av TioHundra AB:s 
underskott, under förutsättning att Norrtälje 
kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut 

6. Regionstyrelsen får i uppdrag att teckna en ansvarsförbindelse 
tillsammans med Norrtälje kommun ti l l förmån för 
kommunalförbundet som fastställer respektive medlems ansvar 
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för kapitaltäckningsgarantin. 

7. Region Stockholms bidrag t i l l kapitaltäckningsgarantin t i l l 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
finansieras av Koncernfinansiering 

8. Regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om mindre avvikelser 
och mindre löpande justeringar inom ramen för intentionerna i 
Länsplan för transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029, 
RS 2019-0868. 

Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande. 

1. Karolinska Universitetssjukhuset, hälso- och 
sjukvårdsnämnden, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, 
MediCarrier AB, Södertälje Sjukhus AB, samt TioHundra AB 
anmodas att förbättra och stärka sin riskhantering och interna 
kontroll genom att stärka sina processer för kontinuerlig 
riskvärdering, ta fram och genomföra tydliga kontrollmoment 
för att bedöma risker samt ta fram och genomföra tydliga och 
konkreta åtgärder i syfte att minimera konsekvenserna. 

Regionrådsberedningens motivering 

Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande i 
övrigt vill regionrådsberedningen anföra följande: 

Region Stockholm har haft överskott och en budget i balans sedan 2006. 
Det är av stor vikt att Regionen även kommande år har en uthållig ekonomi 
och förmår att hålla budgeten i balans. Prognos på resultat för 2019 är ett 
visst överskott, vilket är en förbättring jämfört med tertialrapport 1. Region 
Stockholms ratingbetyg, från kreditvärderings- och ratinginstitutet 
Standard & Poor's, är dessutom fortsatt AA+. 

Region Stockholm har bland Sveriges kortaste vårdköer och världens näst 
bästa kollektivtrafik. Det är tack vare ett långsiktigt arbete med en ekonomi 
i balans som gett styrka att genomföra ambitionshöjningar. 

Sverige och Stockholm går i rask takt in i en vikande konjunktur med högre 
arbetslöshet och lägre ökning av skatteintäkter än tidigare. Samtidigt så har 
regeringen aviserat förändringar i det kommunala utjämningssystemet som 
innebär att år 2023 kommer Region Stockholm, som enda region i Sverige, 
vara nettobetalare med 4,2 miljarder kronor i systemet. Förändringarna i 
kostnadsutjämningssystemet införs redan 1 januari 2020, vilket får en 
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direkt påverkan på regionens möjligheter att klara de åtaganden som följer 
av en kraftigt växande befolkning. 

För art möta skatteutjämningens negativa effekter och mildra 
konsekvenserna för regionens medborgare behöver kostnadskontrollen 
stärkas och effektiviseringar göras av alla nämnder och bolag. Som i ett led i 
att effektivisera regionen och hitta synergier har nu bl a samordnade 
upphandlingar börjat genomföras. 

Det är allvarligt att akutsjukhusen, i synnerhet, Karolinska 
universitetssjukhuset, prognostiseras ha underskott i bokslut 2019. 
Nämnden för Karolinska Universitetssjukhuset har 2019 inlett ett ambitiöst 
arbete med att sänka kostnader och genomföra förändringar som bedöms 
ge positiva effekter för ekonomi och verksamhet långsiktigt. Arbetet med att 
nå budget i balans behöver dock intensifieras av samtliga berörda nämnder 
och styrelser. Det är även nödvändigt för att säkerställa en budget i balans 
kommande år. 

Samtidigt börjar satsningarna på framtidens hälso- och sjukvård bära frukt. 
Besöken på akutmottagningarna minskar påtagligt samtidigt som besöken 
på närakuterna och husläkarjourerna ökar. Att patienter får vård på rätt 
nivå är viktigt för att styra resurser rätt och ge patienter en tillgänglig vård. 

Fler människor reser med kollektivtrafiken i Region Stockholm än någonsin 
tidigare. Kollektivtrafikens popularitet manifesteras tydligast av att 
resandeökningen är större än befolkningsökningen. Samtidigt genomförs 
omfattande utbyggnad av den spårbundna kollektivtrafiken och 
reinvesteringar och upprustningar av befintliga stationer. 

Arbetet med att ha en budget i balans och nå prognostiserat resultat gäller 
för alla nämnder och bolag. Att genomföra tydliga prioriteringar, 
effektiviseringar och sänka takten i kostnadsutvecklingen är prioriteterat i 
det vidare arbetet för samtliga nämnder och styrelser. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 
Protokollsutdrag från Kommunalförbundets Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje direktionsbeslut angående Tiohundra AB:s kontrollstämmor, RS 
2019-0247 

Irene Svenonius 



Region Stockholm 
FORSLAG TILL TILLAGGSBESLUT 

REGIONSTYRELSEN 2019-10-22 

Vänsterpartiet 

Ärende nr 16 
RS 2019-0237 

Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 

Vänsterpartiet tackar for delårsrapporten per augusti 2019. V i hade gärna sett att den kommit 
tidigare för att kunna arbeta in informationen i vår budgetreservation. Nu har vi fått hålla t i l l 
godo med ojusterade prognoser och inte med utfall. 

Årsprognosen har justerats upp med cirka i miljard kronor i jämförelse med tidigare lämnad 
prognos. Orsaken ti l l den förbättrade resultatprognosen är främst ökade intäkter avseende 
specialdestinerade statsbidrag samt ökade skatteintäkter. Det är alltså delvis tack vare 
statliga insatser som regionen ändå får ett relativt högt resultat. 

Regionrådsberedningen skriver i sin motivering avseende delårsrapporten att det är på grund 
av förändringar i kostnadsutjämningen som kostnadskontrollen behöver stärkas och 
effektiviseringar göras av alla nämnder och bolag. Då detta är en delårsrapport för 2019 och 
kostnadsutjämningen, om den förändras, gör det från 1 januari 2020 och inte förrän 2023 
når ful l effekt är det mer än märkligt att den ska vara anledningen ti l l att kontrollen över 
kostnaderna måste öka. Region Stockholm har redan nu en prognostiserad 
kostnadsutveckling för 2019 på 6,4 procent i jämförelse med årsbokslutet 2018. 

Omställningskostnaderna för genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården 
prognostiseras bli 72 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på 
tidsförskjutning inom Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje Sjukhus AB, Södertälje 
Sjukhus AB, samt fastighets- och servicenämnden. Det vill säga att kostnaderna kommer, 
men lite senare än budgeterat. 

Inom hälso- och sjukvården är prognosen för året att resultatet blir negativt med 1586 
miljoner kronor, vilket är 1 687 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat. Avvikelsen 
motsvarar 2,3 procent av omsättningen för hälso- och sjukvården. Karolinska 
Universitetssjukhuset lämnar en negativ prognos på 1 624 miljoner kronor, vilket är en 
försämring med 394 miljoner kronor i jämförelse med tidigare rapporterad prognos. Detta är 
alarmerande. 

Årets resultat prognostiseras nu t i l l 100 miljoner kronor. Efter balanskravsjustering för 
realisationsvinster på fyra miljoner kronor är balanskravsresultatet 96 miljoner kronor. 
Region Stockholm bedöms därmed att uppfylla Kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans. 96 Mkr plus i en budget på 105 miljarder är mindre än 0,1 procent. Det följer inte 
kommunallagens krav på "god ekonomisk hushållning" - följdes det så skulle resultatet ligga 
på 1,5 miljarder. 



FORSLAG TILL TILLAGGSBESLUT 

Vänsterpartiet välkomnar att regionstyrelsen i samband med beslut om delårsrapport föreslår 
regionfullmäktige att: 
ge Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rätt att teckna en 
kapitaltäckningsgaranti - innebärande att kommunalförbundet kan ge villkorat 
aktieägartillskott t i l l TioHundra AB med som mest 60 miljoner kronor under 2019. 

V i välkomnar också att regionstyrelsen för egen del beslutar att: 
Karolinska Universitetssjukhuset, hälso- och sjukvårdsnämnden, Ambulanssjukvården i 
Storstockholm AB, MediCarrier AB, Södertälje Sjukhus AB, samt TioHundra AB anmodas 
att förbättra och stärka sin riskhantering och interna kontroll genom att stärka sina processer 
för kontinuerlig riskvärdering, ta fram och genomföra tydliga kontrollmoment för att bedöma 
risker samt ta fram och genomföra tydliga och konkreta åtgärder i syfte att minimera 
konsekvenserna. 

V i vi l l dock som tillägg i ärendet poängtera att ovanstående beslut inte löser den långsiktiga 
ekonomiska situationen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Det står 
visserligen i ärendet att en tät dialog mellan regionledningskontoret och respektive nämnder 
och bolagsstyrelser är en förutsättning för att löpande analyser och uppföljning ska kunna 
göras av de effekter och resultat som nås i verksamheterna. Hittillsvarande dialoger visar att 
enighet gäller prognoserna, problemet är att åtgärdernas resultat uteblir, är begränsade eller 
försenade. Vänsterpartiet är mycket positiva ti l l den så kallade Norrtäljemodellen, där 
regionen och kommunen samarbetar inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i 
Norrtälje och Tiohundra. I centrum står patientfokus, effektivisering och områdesansvar. Det 
är drivkraften, inte konkurrens. Norrtälje har många socioekonomiskt utsatta grupper och en 
större andel äldre än den övriga regionen. Det innebär en tyngre vårdbörda som det idag inte 
tas hänsyn ti l l i ersättningsnivåerna. Norrtälje sjukhus har den lägsta ersättningsnivån i hela 
landet. Den behöver justeras upp i nivå med Södertälje sjukhus. På grund av låga 
ersättningsnivåer och höga läkemedelskostnader befinner sig Tiohundra AB i ekonomisk kris. 
V i lyfter i vår budget att DRG-ersättningen ska höjas för att Tiohundra/Norrtäljemodellen ska 
kunna fortsätta att utvecklas och att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje ska 
ersättas för sina faktiska läkemedelskostnader. 

V i vi l l uppdra åt regionstyrelsen 

Att föreslå att regionfullmäktige tar fram en plan för att Kommunalförbundet 
Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra AB får en långsiktigt hållbar ekonomi där 
ovanstående översyn kan vara en del av lösningarna. 



Region Stockholm 1 (2) 

Regionstyrelsen SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-10-22 

Ärende 16 
LS 2019-0237 

Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 

Regionrådsberedningens motivering avseende delårsrapporten är 
anmärkningsvärd läsning. Allra mest eftersom det ännu en gång blir 
uppenbart att vi har ett regionstyre som är oförmöget att själv ta ansvar för 
konsekvenserna av sin förda politik. Hur kan man annars förklara att de 
motiverar behovet av kostnadskontroll - något som såväl regionens 
tjänstemän, revisorer som vi i oppositionen påtalat under en lång tid - med 
kostnaderna för utjämningssystemet i allmänhet och förändringen där utav i 
synnerhet? En förändring som dessutom inte kommer att vara fullt ut införd 
förrän 2023. Faktum är att regionen redan idag har en prognos för helåret på 
verksamhetskostnader som överstiger budget med närapå två miljarder 
kronor och en prognosticerad kostnadsutveckling om 6,4 procent. Det är 
detta som den styrande koalitionen borde fokusera sin energi på. 

Medan det moderatledda regionstyret gladeligen skyller ansvaret för alla 
problem på den S-ledda regeringen så framgår svart på vitt i delårsrapporten 
att det ännu en gång är just regeringen som räddar regionens ekonomiska 
resultat. Tillsammans med skatteintäkter som överstiger budget så handlar 
det om riktade statsbidrag som är högre än prognos. V i hoppas att dessa 
statsbidrag, uppräknade med cirka 850 miljoner kronor, går direkt ut i 
verksamheterna som har det tufft under det moderatledda regionstyrets 
regim. 

Flera av regionens mål antas ej uppnås för helåret. Allvarligast är att 
indikatorn "andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning" 
inte ens uppgår t i l l hälften, jämfört med målet om 78 procent. V i reagerar 
också på att indikatorn "tusentals påstigande en vanlig vardag", avseende 
kollektivtrafiken, tycks långt ifrån uppnås för helåret. 

Slutligen vill vi ifrågasätta hur en ekonomisk prognos kan förändras med en 
miljard kronor på bara en månad. Att förändringen denna gång var i 



SÄRSKILT UTTALANDE 

gynnsam riktning kan vi bara vara tacksamma för. På sikt blir det dock svårt 
att basera sin politik på ett underlag som tycks så osäkert. 



J L Region Stockholm i ( i ) 
SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-10-22 RS 2019-0237 

Delårsrapport per augusti 2019 för Region Stockholm 

Sverigedemokraterna välkomnar delårsrapporten 2019 för Region 
Stockholm. Vi konstaterar att det prognosticerade resultatet övergår i 
knappt överskott tack vare ökade statsbidrag om närmare 22 procent. 
Samtidigt noterar vi fortsatta problem inom kostnadskontrollen där 
verksamheternas nettokostnader återigen har ökat utöver det budgeterade 
anslaget. Detta följer de senaste årens trend där kostnadskontrollen har 
skenat vilket, allt annat lika, kommer att föranleda t i l l miljardunderskott i 
koncernen. 

I likhet med SKL ser vi att skatteunderlagstillväxten kommer att avta och 
normaliseras, om än inte försämras. I takt med de senaste årens höga asyl-
och anhöriginvandring t i l l Region Stockholm i kombination med en 
bristande integration så ser vi stora problem med uteblivna skatteinkomster 
och framtida ökade åtaganden för framförallt hälso- och sjukvården 

En stor del av Regionens negativa resultat inom hälso- och sjukvården beror 
direkt på akutsjukhusens ekonomiska svårigheter kopplade til l 
rekryteringsproblem och en allt större andel inhyrd personal. 
Tillgänglighetsproblemen inom hälso- och sjukvården präglas av 
indikatorerna som visar på en extremt hög andel av patienter som för vänta 
över fyra timmar på akutmottagningen, tusental personer i vårdkön och 
därtill ett fortsatt högt missnöje med tillgängligheten inom sjukvården. 

Å ena sidan, ter sig Region Stockholms problem vara av mindre karaktär 
jämfört med andra regioner. Däremot vill vi påpeka att Region Stockholm 
har de bästa förutsättningarna, relativt andra regioner, där vår 
storstadsregion medför t i l l korta fysiska avstånd samtidigt som det regionala 
inflytandet av att utgöra Sveriges huvudstad medför t i l l ett gott 
skatteunderlag. Trots detta råder en omfattande problematik med köer och 
ekonomiska underskott. 

Slutligen konstaterar vi att Region Stockholm har en tuff ekonomisk framtid 
framför sig där valet kommer att stå mellan en sämre vård för 
länsmedborgarna eller höjda taxor och höjd landstingskatt. I dessa tider 
handlar det om att prioritera Region Stockholms kärnverksamhet - sjukvård 
och kollektivtrafik. 

f 
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Region Stockholm 

Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-10-22 

RS 2019-0063 

§ 200 
Yttrande över betänkandena Komplementär och 
alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och 
dialog (SOU 2019:15) samt Komplementär och 
alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 
2019:28) 
RS 2019-0791 

Ärendebeskrivning 
Socialdepartementet har genom remiss bjudit in Region Stockholm att 
lämna synpunkter på två sammanhängande betänkanden inom områdena 
komplementär och alternativ medicin och vård. Ett avseende säkerhet, 
kunskap och dialog samt ett rörande förslag t i l l ny lagstiftning på området. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Vårdens kunskapsstyrningsnämnds ordförandebeslut den 30 augusti 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2019 
Sammanfattning av delbetänkande Komplementär och alternativ medicin 
och vård - säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019:15) 
Sammanfattning av slutbetänkande Komplementär och alternativ medicin 
och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:28) 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 16 oktober. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över betänkandena Komplementär och alternativ medicin 
och vård - säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) samt 
Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning 
(SOU 2019:28). 

Expedieras till 
Akt 
Socialdepartementet 

Öfdförande sterare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 

Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
2019-10-22 

§ 201 
Yttrande över Reviderad Klimat- och energistrategi 
2020-2045 för Stockholms län 
RS 2019-0764 

Ärendebeskrivning 
Region Stockholm har fått Klimat- och energistrategi för Stockholms län 
2020-2045 på remiss från Länsstyrelsen Stockholm. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens rj änsteutlåtande 
Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 26 september 
2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 september 
2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 16 oktober. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över Klimat- och energistrategi för Stockholms Län 2020-
2045. 

SD-ledamöterna avstår från att delta i beslutet med hänvisning t i l l särskilt 
uttalande. 

Särskilt uttalande 
Aida Hadzialic (S) anmäler särskilt uttalande från S-ledamöterna (bilaga). 
Anna Sehlin (V) anmäler särskilt uttalande från V-ledamöterna (bilaga). 
Gabriel Kroon (SD) anmäler särskilt uttalande från SD-ledamöterna 
(bilaga). 

Expedieras till 
Akt 
Länsstyrelsen i Stockholms Län 
Tillväxt- och regionplanenämnden 
Regionledningskontoret Hållbarhet 



Region Stockholm 

Socialdemokraterna 

SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-10-22 

Ärende 19 
RS 2019-0764 

Yttrande över reviderad Klimat- och energistrategi för Stockholms län 
2020-2045 

I strategin står art läsa att programmet inte ska omfatta sådana utsläpp som 
omfattas av utsläppshandeln. Det är en klok avgränsning eftersom de totala 
utsläppen från verksamheter inom utsläppshandeln inte påverkas av hur 
utsläppen utvecklas lokalt eller regionalt utan styrs av 
utsläppshandelsdirektivet. 

Om man håller fast vid den begränsning, de vill säga t i l l de icke-handlande 
sektorerna, så saknas dock en helt avgörande pusselbit. Nämligen hur 
regering och riksdag hanterar den svenska överprestationen enligt 
ansvarsfördelningsförordningen. Det är denna EU-förordning som tilldelar 
varje medlemsstat ett visst utsläppsutrymme från verksamheter som inte 
omfattas av utsläppshandel. Utsläppsutrymme som ett land inte utnyttjat 
kan landet antingen sälja t i l l något annat medlemsland eller annullera. Säljs 
utrymmet tjänar det säljande landet pengar, men då leder 
utsläppsminskningarna på hemmaplan inte t i l l att de samlade EU-
utsläppen minskar. 

För att minskade utsläpp inom i icke-handlande sektorer i Stockholms län 
ska leda t i l l sammantaget lägre utsläpp inom EU krävs således att regering 
och riksdag lovar att annullera det icke-utnyttjade utsläppsutrymmet. En 
sådan utfästelse görs av S-Mp-regeringen i budgetpropositionen som 
släpptes den 18 september 2019. Det är därför otroligt glädjande att den 
budgeten har stöd av en majoritet i riksdagen. Men det är av högsta vikt att 
riksdag och regering fortsätter behandla frågan på detta sätt för att nå bästa 
effekt för klimatet. 



Region Stockholm 
SÄRSKILT UTTALANDE 

REGIONSTYRELSEN 2019-10-22 

Vänsterpartiet O 
Ärende nr 19 
RS 2019-0764 

Remiss - Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045 

Vänsterpartiet välkomnar Länsstyrelsens reviderade strategi för klimat och energi i 
Stockholms län. V i anser att förvaltningens synpunkter på remissversionen av strategin är 
relevanta och genomtänkta. 

Det är särskilt positivt att den reviderade strategin tar hänsyn til l olika utsläppsberäkningar, 
och att de konsumtionsrelaterade utsläppen lyfts fram i diskussionen. V i anser dock att det 
finns möjligheter att påverka både den privata och den offentliga konsumtionen på regional 
nivå, och att utsläppen från den privata konsumtionen därför borde ges utrymme i strategin. 

Det är beklagligt att Länsstyrelsen valt att inte inkludera regionala mål i den reviderade 
strategin. V i befinner oss i ett klimatnödläge, och måste agera därefter. Om vi skall ha en 
chans att uppnå de alltför blygsamma nationella målsättningarna behöver regioner och 
kommuner sträva efter att prestera betydligt bättre. Region Skåne siktar exempelvis på att 
uppnå klimatneutralitet 2030, och det vore rimligt för Stockholmsregionen att göra detsamma. 
Avsaknaden av uttalade mål i strategin ökar dessutom risken att dokumentet får liten praktisk 
betydelse för det viktiga arbete som ligger framför oss. 

Länsstyrelsen har valt att fokusera på regionens påverkan på klimatet och utelämna den 
anpassning som vi behöver göra för att klara konsekvenserna av den förändring som 
obönhörligen kommer att ske trots alla våra ansträngningar att förhindra den. V i anser att 
detta är olyckligt, eftersom båda dessa aspekter måste hanteras parallellt. Här ryms både 
synergieffekter och målkonflikter, och några av de största utmaningarna associerade med ett 
varmare klimat. Den stigande havsnivån ställer oerhörda krav på vår regionala planering. 
Möjligheten att binda kol inom jord- och skogsbruk och i form av grönytor i stadsmiljö 
kommer att vara avgörande för våra utsikter att uppnå netto-noll utsläpp samtidigt som vi 
skapar förutsättningar att klara extrema vädersituationer. 
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SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-10-22 RS 2019-0764 
Regionstyrelsen 
19 

Internremiss: Remiss — Klimat- och energistrategi 
för Stockholms län 2020-2045 (Länsstyrelsen 
Stockholm) 

Sverigedemokraterna Region Stockholm är positiva ti l l att ha en tydlig och 
modern strategi för hur Regionen kan bidra t i l l att nå regeringens mål. Det 
är viktigt att fokuset från de globala problemen och utmaningarna inte 
glöms av. Vi ska självklart göra vår del, men i ett läge där Sverige, Europa 
och resten av västvärlden minskar sina utsläpp med stora kostnader som 
följd är det flera länder som ökar sina utsläpp drastiskt. Det är viktigt att 
åtgärder som sätts in är i proportion t i l l den globala nyttan. Att regionen 
och dess invånare får bättre luft och ett trevligare klimat kommer alltid vara 
positivt och öka regionens attraktivitet för företag och andra som funderar 
på att etablera sig. 
Rapporten nämner att transporter och resande står för 50 % av utsläppen, 
detta gör att det är det enskilt största området med högst potential att 
kunna effektivisera och minska dess utsläppt. Det kommer krävas stora 
anpassningar från näringslivet, privatpersoner samt regional och nationell 
infrastruktur. 

Vi är liksom länsstyrelsen oroliga inför den rådande och stundande bristen 
på energiförsörjning. Den rådande politiken har lett t i l l att lokala 
elproducenter har fått lägga ner verksamhet. Det har inte gjorts tillräckligt 
mycket tillräckligt snabbt för att stävja den negativa utvecklingen. Bristen 
på energiförsörjning riskerar att påverka regionens möjligheter t i l l att ställa 
om transportsektorn och andra delar t i l l mer hållbara alternativ. Det 
behöver finnas en gemensam syn mellan partier, staten, regionen och 
kommunerna på vilka åtgärder som ska prioriteras. Dessa behöver vara 
byggda på samhällsnytta och vetenskap och inte ideologiska övertygelser. 

Samhällsplaneringen behöver anpassas efter verkligheten, och inte utopiska 
visioner över hur Stockholm borde vara. I verkligheten är trenden för 
regionen ett ökat antal bilar sett linjärt över de senaste 10 åren. 
Samhällsplaneringen behöver ta i beaktan en potentiell fortsättning av 
denna trend. Speciellt då teknikens utveckling pekar mot fler eldrivna 
fordon och andra drivmedel som inte påverkar de lokala utsläppen. Att 
prioritera cykeltrafik och gångtrafikanter framför privatbilismen och 
transporter kommer minska framkomligheten och skapa en oattraktiv 
region för företag och andra att etablera sig i . 
I det stora hela är den viktigaste delen i strategin att också få med sig 
kommunerna. Utan dem kommer strategin inte att förverkligas. 



Region Stockholm 

Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
2019-10-22 

§ 202 
Yttrande över Regional plan för infrastruktur för 
förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län 
RS 2019-0793 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Stockholm har genom remiss bjudit in Region Stockholm att 
yttra sig över Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och vägledning 
kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel bör ske 
i Stockholms län för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon 
Trafiknämndens protokollsutdrag 1 oktober 2019 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande 22 augusti 2019 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag 26 september 2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande 11 september 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall t i l l regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 16 oktober. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon. 

SD-ledamöterna avstår från att delta i beslutet med hänvisning t i l l särskilt 
uttalande. 

Särskilt uttalande 
Anna Sehlin (V) anmäler särskilt uttalande från V-ledamöterna (bilaga). 
Gabriel Kroon (SD) anmäler särskilt uttalande från SD-ledamöterna 
(bilaga). 

Expedieras till 
Akt 
Länsstyrelsen Stockholm 



Region Stockholm 
SÄRSKILT UTTALANDE 

REGIONSTYRELSEN 2019-10-22 

Vänsterpartiet O 
Ärende nr 20 
RS 2019-0793 

Yttrande över Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon i Stockholms län 

Vänsterpartiets sammanfattande bedömning är att planen för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon i Stockholms län är väl underbyggd och genomarbetad, även om vi 
saknar sjötrafiken. När det gäller det föreslagna yttrandet däremot delar vi inte ståndpunkten 
att det skulle vara fel att rangordna de förnybara drivmedlen och el. Ståndpunkten om 
teknikneutralitet går på tvärs emot kravet på en samhällseffektiv användning av våra 
begränsade resurser. Konkurrens på den fria marknaden är inte en lösning. V i behöver en 
starkare styrning och samhällsplanering. I det ingår också ett fokus på färre och mer effektiva 
transporter, färre motorfordon och mer transporter t i l l fots och med cykel. 

/ 



Region Stockholm 
SÄRSKILT UTTALANDE 
2019-10-22 RS 2019-0793 

Regionstyrelsen 
20 

Internremiss: Remiss - Regional plan för 
infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon 
(Länsstyrelsen Stockholm) 

Sverigedemokraterna Region Stockholm delar förvaltningens oro över de 
brister som finns i planen för infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon som har tagits fram. Vi är försiktigt positiva t i l l elfordon och 
potentialen i denna teknik i att göra samhället fritt från fossilbränslen. Det 
är däremot en fara att politiskt utforma strategier och förslag efter specifika 
drivmedel. Det är inte realistiskt att tro att alla kan ställa om ti l l eldrift. 

Den tekniska utvecklingen går fort och det är svårt att utforma strategier 
och planer för infrastruktur för teknik som inom något decennium kanske 
är obsolet eller inte tillräckligt utformad efter samhällets behov. Det 
betyder inte att en långsiktig plan inte ska finnas, bara att den behöver ta i 
beaktan framtida utveckling och vara flexibel inför det faktumet. 
Ambitionen är god och det kommer i framtiden behövas en omfattande 
samverkan mellan kommuner och regioner och staten. Däremot har planen 
en bit kvar innan den kan nå upp t i l l den vägledning som den strävar efter 
att vara. 











§ 188 
Godkännande av ansökningsinbjudan samt inledande av 
upphandling för införande av regiongemensamma  
telefonitjänster  
LS 2019-0838 
 
Ärendet omfattas av sekretess. 
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