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§ 20
Val av justerare och justeringsdag samt nirvarortt

Arendebeskrivning
Regionstyrelsen beslutar f61jande.

Irene Svenonius (M), ordférande, och Talla Alkurdi (S) utses till justerare
och protokollet ska justeras mindagen den 24 februari.

WI
cw
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§21

2020-02-18

Arenden for knnedom till regionstyrelsen 2020
RS 2020—0055

Arendebeskrivning
Forteckning over arenden som anmals for kannedom Vid regionstyrelsens
sammantrade den 18 februari 2020.

A. Inkomna handlingar och protokoll

1. Meddelande 4/2020 fran SKR:s styrelse om Overenskommelse
mellan staten och SKR om Sh‘ategi for genomforande av Vision
ehalsa 2025
RS 2020-0123-3
Meddelande 2/2020 fréin SKR:S styrelse om Overenskommelse
mellan staten och SKR om God och N'ara vard 2020
RS 2020-0123—2 ..
Meddelande 1/2020 fran SKR:s styrelse om Overenskommelse
mellan staten och SKR om Psykisk halsa 2020
RS 2020—0123-1
Skrivelse avseende sarskilda bidrag till organisationer som
foretr'ader personer med lnldionsnedsattning
RS 2019-0298—70
Tjanstemannayttrande over Socialstyrelsens remiss pa foreslagen
denition av begreppet erfunktionsneds'attning
RS 2019—1078-5

Domar

LS 2018-0087. LS 2018~oo87-21:Vinnande dom fran
Kammarratten i Stockholm i mal nr 1591—19: RaySearch
Laboratories AB (publ) ./. Region Stockholm: (LS 2018— 0887, FRs
1115.1 nr 17710—18): leverantorens talan om ogiltigforklaring av ett
avtal avseende leverans av stralbehandlingsutrusting till NKS ogillas
och kammarr'atten fastst'aller forvaltningsrattens dom i mal nr
17710-18. Leverantoren har overklagat Kammarrattens dom och
begart PT i HFD. Vantan pa beslut om PT eller ej PT fran HFD.
RS 2019-0130. RS 2019—0120—8: Vinnande dom fran
Forvaltningsr'atten, mal nr 440—19, Apotekstjanst Sverige AB ./ :

Region Stockholm: leveranto'rens talan om ogiltigforklaring av ett
upphandlat ramavtal ogillas, RS 2019—0130. Region Stockholm
genomforde under 2017—2018 en upphandling av
dosdispenseringstj'anst av lakemedel for oppenvéirden enligt
LOU (SLL461, LS 2016-1081). Efter avslutade
overprovningsprocesser med lagakraftvunna domar under 2018
kunde ett ramavtal avseende dosdispenseringstj 'anst tecknas (SLL
461). Apotekstjanst, som inte fick ramavtalet tilldelat, V'ackte underW 0%

Ordforande Justerare Exp. datum Sign.
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2019 talan om ogiltigfdrklaring av det annonserade avtalet med
pé’lstéiende att upphandlingen borde ha genomforts enligt den nya
lagen om koncessioner i stéillet for LOU, d5 den upphandlade
tjéinsten utgijr en koncession och inget tj'ainstekontrakt.

3. RS 2019-1103—3: Férvaltningsr'eitten i Stockholms dom den 27
november 2019 i méil nr 25088-19. Klaganden har 6verklagat
regionfullméktiges beslut att avstéi hembudsméjligheten enligt
Méilardalstrak AB:s bolagsordning samt samtycka till att
Kommunalfdrbundet Sbrmlands Kollektivtraksmyndighet
overlter sina aktier i enlighet med aktieéigaravtalet avseende aktier
i Méilardalstrak AB till Region Sérmland. Férvaltningsr'eitten
bedémer att klaganden inte anf6rt né’lgra omstéindigheter som visar
att det overklagade beslutet éir olagligt p5 néigon av de grunder som
anges i 13 kap. 8 §kommunallagen (2017:725). Férvaltningsréitten
avslr déirfbr overklagandet.

4. RS 2019-1165-3: Fdrvaltningsr‘eitten i Stockholms ej slutliga beslut
den 16 december 2019 i méil nr 28043—19. Férvaltningsr'aitten avslr
yrkandet om inhibition dé det inte framkommit omst'eindigheter
som 5r tillréickliga for att utg'dra skiil att inhibera regionfullmiiktiges
budgetbeslut.

5. RS 2019-1165—4: Férvaltningsréitten i Stockholms dom den 21
januari 2020. Klaganden har overldagat regionfullm'aiktiges
budgetbeslut den 19—20 november 2019.
Férvaltningsr'eitten beddmer att klaganden inte klarlagt att det nns
skél att upph'eiva det overklagade beslutet med st6d av
best'aimmelserna i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Féwaltningsréitten avsléir d'eirfér overklagandet.

6. RS 2019-1018—5: Kammarrétten i Stockholms beslut den 17
december 2019 i m5] nr 8018—19. Kammarréitten meddelar inte
prévningstillstz‘ind. Fbrvaltningsr'ai’rten i Stockholms dom den 29
oktober 2019 i mé’ll nr 22519-19 Vinner déirfér laga kraft.

01}
drdférande Justerare Exp. datum Sign.
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§ 22
Delegationsbeslut for anmlan till regionstyrelsen
2020
RS 2020-0056

Arendebeskrivning
Anm'eilan till regionstyrelsen den 18 februari 2020 av beslut som fattats
med st6d av delegation.

1. Regionstyrelsens ordférande
Beslut: RS 2020—0042—8, RS 2020—0042—9, RS 2020—0042—10, RS
2020-0042—12, RS 2020—0124, RS 2020—0133, RS 2020—0042—13

2. Regiondirektéiren
Beslut: RS 2019—0861, RS 2019-1078, RS 2019-1213

3. Juridik
Beslut: RS 2020—0121, RS 2020-0129, RS 2020—0128, 2019—0756—3,
2019—0852—3

Besluten léggs till handlingarna.

W’
on
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§ 24
Samarbetsavtalmellan Region Stockholm och
Regionen ile-de—France
RS 2019-1024

Arendebeskrivning
Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen lle-de-France.

Beslutsunderlag
Regiondirektorens tjéinsteutltande

Yrkande
Ordforande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrdsberedningens
forslag i skrivelse den 29 januari.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar foljande.

1. Samarbetsavtal mellan Region Stockholm och Regionen lle—de-
France godk'énns.

2. Regiondirektoren ges i uppdrag att vidta erforderliga tgéirder for att
genomfora avtalet.

Expedieras till
Trakn'eimnden
Tillvéixt— och regionplanen'eimnden
Akten

m/ w
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JL Region Stockholm
1° (16)

Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2020_0054
2020—02—18

§ 26
Yttrande over remiss — Det oppna Skne 2030 —

Region Sknes regionala utvecklingsstrategi
RS 2019—0993

Arendebeskrivning
Region Skne har genom remiss erbjudit Region Stockholm att lmna
synpunkter p5 Region Ské’mes regionala utvecklingsstrategi, Det oppna
Skne 2030.

Beslutsunderlag
Regiondirektorens tj'einsteutltande
Remiss — Det oppna Ské’lne 2030 — Region Sknes regionala
utvecklingsstrategi
H'Eilso— och sjukvrdsn'aimndens protokollsutdrag den 17 december 2019
H'eilso- och sjukvrdsforvaltningens ‘Lj'einsteutltande den 29 november 2019
Karolinska Universitetssjukhusets yttrande den 8 januari 2020
Tillv'eixt— och regionplanenéimndens protokollsutdrag den 19 december 2019
Tillv'aixt— och regionplaneforvaltningens tjéinsteutlé’ltande den 11 december
2019
Trafiknéimndens protokollsutdrag den 17 december 2019
Trafikforvaltningens tjéinsteutléitande den 6 november 2019

Yrkande
Ordforande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrdsberedningens
forslag i skrivelse den 29 januari.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar foljande.

Regiondirektorens tj'ainsteu’dtande utgor Region Stockholms yttrande over
Region Sknes regionala utvecklingsstrategi —— Det oppna Skne 2030.

Séirskilda uttalanden
Anna Sehlin (V) anm'ailer séirskilt uttalande frn V—ledamoterna (bilaga).

Expedieras till
Regionledningskontoret Ekonomi och nans
Héilso— och sjukvrdsn'eimnden
Karolinska Universitetssjukhuset
Kulturn'zimnden
Tillv'aixt— och regionplanenémnden
Traknéimnden
Akten

W
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Véinsterpartieto
Arende nr 7
RS 2019-0993

Remiss- Det oppna Skne 2030- Skai'mes regionala utvecklingsstrategi

Véinsterpartiet stiller Sig undrande till vad man menar i Region Skéne med ”Verka for ett
fornyat samhéillskontrakt”. Allt for mycket av texten tyder pé’l att stéilla om den generella
Véilfeirdsmodell som Sverige varit sé framgéngsrika med och kéinda for till en mer
privatnansierad modell med en 15g grundtrygghetsnivé. AI det vad man menar sé éir det inte
en Véig till ett socialt hé’tllbart samhéille enligt oss. Det r ocksé en sak som inte bara éir en
angeléigenhet for en enskild region, om en region i grunden foréindrar sina system fér det
verkan p51 6vriga landet. Vansterpartiet r déirfor inte sé s’dkra pé att man har goda grunder for
att realisera en héllbar utveckling néir det géiller den femte mélséittningen ”Stéilla om fer att
klara Vélfarden”.
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§ 27
Motion 2019:22 av Tara Twana m.. (S) om tillsattning
av resurser for att oka antalet specialistlakaremed
inriktningmot allergivarden
RS 2019-0630

Arendebeskrivning
Tara Twana m.. (S) har inkommit med en motion till regionfullm'aktige
om att tillsatta resurser for att oka antalet specialistlakare med inriktning
mot allergivarden.

Beslutsunderlag
Regiondirektorens tjansteutlatande
Motion 2019:22
Halso— och sjukvardsn'amndens protokollsutdrag den 22 oktober 2019
H'eilso— och sjulwardsforvaltningens tj'ansteutlatande den 3 oktober 2019

Yrkanden
Ordforande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionradsberedningens
forslag i skrivelse den 5 februari (bilaga).
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall till motionen.

Proposition
Ordforanden fragar pa vart och ett av framst'allda yrkanden och nner
att regionstyrelsen beslutar att bifalla regionradsberedningens forslag.

Beslut
Regionstyrelsen foreslar att regionfullmaktige beslutar foljande.

Motion 2019:22 av Tara Twana m.. (S) anses besvarad med h'anVisning till
vad som sags i regionradsberedningens skrivelse.

Reservation
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) lainnar reservation fran S—

ledamoterna respektive V—ledamoterna till formé’m for eget bifallsyrkande.

Expedieras till
Regionfullmaldige
Akten

m
brdforande Justerare Exp. datum Sign.
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Regionrgdsberedningen SKRIVELSE
2020—01—29 RS 2019-0630

Regionstyrelsen

Motion 2019:22 av Tara Twana m.. (S) om tillsattning
av resurser for att 6ka antalet specialistlakare med
inriktningmot allergivarden

Foredragande regionrd: Ella Bohlin

Arendebeskrivning
Tara Twana m.. (S) har inkommit med en motion till regionfullm'aktige
om att tillsatta resurser for att oka antalet specialistlakare med inriktning
mot allergivarden.

Forslag till beslut
Regionradsberedningen foreslar regionstyrelsen foresl att
regionfullm'aktige beslutar foljande.

Motion 2019:22 av Tara Twana m.. (S) anses besvarad med
hanvisning till vad som sags i regionré’ldsberedningens skrivelse.

Regionréidsberedningens motivering
Allergologi 51‘ en tillaggsspecialitet, déir man forst skall ha bevis om
specialistkompetens inom en basspecialitet. Det rms 14 basspecialitetef
som bemyndigar en lakare att ocksz‘i kunna utbilda Sig till allergolog, Vilket
underl'eittar mojligheten att 6ka antalet allergologer. De olika
basspecialiteterna har dock olika forutsattningar for at tillgodose de kraV
som stalls for att bli specialist i allergologi.

For att komma till réitta med behovet av er allergologer inom vuxenvarden
i Region Stockholm, har Regionen under 2018-2019 inr'attat tre nya ST
inom allergologi och sammanlagt nns nu 5 ST inom allergologi. Arbete har
pagatt 2018-2019 med att forb'attra villkoren for de verksamheter som
anst'aller och utbildar ST—lakare. En forutsattning for att dessa nya ST-
tj'anster skulle kunna inrattas var ett nara samarbete mellan akutsjukhusen
och utforare inom Vrdval allergologi. Tillaggspecialiteten allergologi kréiver
ett nara samarbete mellan era olika Vrdgivare for at sakerst'alla ratt
patientunderlag och foruts'attningar for utbildning. Satsningarna som gjorts
pa nya ST—tjanster i allergologi har tydliggort mojligheterna och ansvaret
for privata utforare att delta i utbildningen av allergologer.
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SKRIVELSE
2020-01-29 RS 2019—0630

For att oka incitamentet att bli allergolog, har ersattningen fran halso—

sjukvrdsnamnden for ST allergologi okat till 70 000 kronor i manaden for
de 5 ST—blocken, jamfort med de vanligen 30 000 kronor i manaden for ST-
utbildning inom en basspecialitet. Syftet 'ar att ersattningen ska t'eicka de
merkostnader som en ST—utbildning i allergologi medfor.
En ST—tjéinst som inrattades vid Sédersjukhuset AB 2017 har fétt del av den
hojda ersattningen. Ytterligare en ST—tj'anst i allergologi har inr'attats p5
Astma- och allergimottagningen vid Szt Gorans sjukhus, som drivs av
Praktikertjanst AB. Ett samarbetsforum med representanter for de ST—

utbildande verksamheterna samt tj'ansteman fran regionledningskontoret
och h'also— och sjukvrdsforvaltningen har etablerats for fortsatt dialog 0m
Region Stockholms framtida behov och forsorjning av allergologer.

Vid fordelning avmedel for ST—tj'anster inom bristspecialiteteter kommer
allergologi fortsatt att vara en prioriterad specialitet. Den hojda
ersattningen for ST i allergologi skapar ekonomiska forutsattningar for att
utbilda er allergologer. Tillgang till handledare a]: dock fortsatt en
utmaning, men med er fardiga allergologer kommer ocksa antalet
handledare att oka.

Beslutsunderlag
Regiondirektorens tj'einsteutltande
Motion 2019222
Hiilso— och sjulwardsnamndens protokollsutdrag den 22 oktober 2019
H'also- och sjulcvérdsforvaltningens tjansteutlatande den 3 oktober 2019

Irene Svenonius Ella Bohlin

gig/W
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§ 29
Yttrande overMiljtiprogram 2020-2023 for
Stockholms stad
RS 2019—1111

Arendebeskrivning
Stockholms stad har genom remiss bjudit in Region Stockholm att yttra Sig
over Miljéprogram 2020—2023 for Stockholms stad.

Beslutsunderlag
Regiondirektérens ‘Ljéinsteutltande
Miljéprogram 2020—2023 for Stockholms stad

Yrkande
Ordforande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrdsberedningens
forslag i skrivelse den 29 januari.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar f61jande,

Regiondirektéirens tj'zinsteutlé’ltande utgér Region Stockholms yttrande over
Miljéprograrn 2020—2023 for Stockholms stad.

Séirskilda uttalanden
Anna Sehlin (V) anméiler séirskilt uttalande frn V—ledaméterna (bilaga).
Gabriel Kroon (SD) anm'eiler séirskilt uttalande frén SD—ledaméterna
(bilaga).

Expedieras till
Stockholms stad
Regionledningskontoret Hllbarhet
Akten

de Justerare Exp. datum Sign.
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Vansterpartieta
Arendenr 10

RS 2019-1111

Yttrande ver Stockholms stads miljiiprogram 2020-2023

Det ar gladjande att ett nytt Miljoprogram och tillhorande strategidokument till sist kommer till stand.
Med det sagt ar det dock olyckligt att program och handlingsplan kommer sa pass forsenade da
verksamheterna nu ges begransad eller ingen mojlighet att inarbeta atgardcr i' sina verksamhetsplaner.
I princip innebar det att program och handlingsplan inte kommer att ha nagot storre genomslag forr'an

2021. Att stéilla om samh'allet till en hallbar framtid ar var tids kanske mest avgorande utmaning, och
avgor pa manga satt foruts'attningarna for all annan politik. Trots manga goda intentioner och en
mangd lovvéirda initiativ tycker Vansterpaltiet att denna mest grundlaggande insikt saknas i
Miljoprogrammet och att denna avsaknad tar sig uttryck i en rad konkreta stallningstaganden. Det at
tydligT aft detta program an en kompromiss mellan att séitta tillvéixt eller hallbarhet forst. Vi ar positiva
till en politik som forenar omstallning med en hallbar tillvaxt, sa att m'anniskors valfard sakras sa langt
dot in- mojligt. Det nns dock tillfallen déir ekonomisk tillv'axt och ekologisk hallbarhet kommer i
konflikt, och en insikt om det klimatnodlage vi benner 055 i innebar att hallbarheten maste ga fore i
varje sadant fall. I den handelse detta innebar ekonomiska kostnader bor dessa nansieras av de som
har mest tillgangar for att darmed sakerstalla en rattvis och hallbar omstalhiing. Det ar denna
kombination av tydligt rattvise— och omstallningsperspektiv som saknas i det nuvarande programmet
och darfor gor att det svavar pa malet pa era omraden.

Miljoprogrammet anger helt riktig’t att biltraken utgor en av de storsta utmaningaina i omstallningen
och att den inte minskat i den takt som kravs for att na malen. Det r forstas ocksa korrekt att det
kommer att behovas nationella atg‘arder for att stalla om. Men detta forklarar inte den brist pa
handlingskraft som visas vad galler stadens egna mojligheter att begransa biltraken. Huruvida det ar
en overtro pa marknadsmekanismer, eftergifter at roststarka véiljargrupper med bil, eller badadera far
redas ut annorstades, men faktum kvarstér att det saknas atgai‘dsfm‘slag som direkt minskar biltraken.
Vansterpartiet har drivit tydliga forslag om bilfria dagar, bilfria gator, minskade p—tal, s'ankta

hastighetsgréinser, krav pa begransat antal boendeparkeringstillstand, oversyn av hur stadsplanering
kan bidra till stadsutvecklingen for att minimera biltrak? Alla dessa ar atgarder som skulle minska
biltraken och d‘armed utsl'app och problem med buller. Vi saknar ocksa ett livscykelperspektiv pa
eventuell okad elektriering av saval privatbilism som transportsektorn da programmet pekar ut
elektriering som ett satt att inte behova minska véigtraken. Livscykelperspektivet ar viktigt for att
inte atgéirder ska leda till okade utslapp i staden, i resten av Sverige eller utanir landets granser.

Malet om minskade vaxthusgasutslapp ar stallt per invanare och det ar alltid ett vanskligt satt att mata
forandring i dessa sammanhang. Med ma] per invanare i en stad som véixer kan de totala utslappen da
tillatas oka, men planetens granser ar absoluta och hallbarheten maste utga fran detta.

o/W
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Det ar bra med ambitioner att utveckla teknik och delningsekonomi, men det 51- da centralt att man kan
sakerstalla att det faktiskt leder till klimatnytta och mindre utslapp — nagot som staden aktivt maste
overvaka. I miljoprogi‘ammet framhalls ocksa att just delningsekonomi inte sakert leder till minskade
utsléipp, vad galler exempelvis bilpooler kan det snarare leda till mer utslapp. Fragor som ror
naringslivet och hur detta kan bidra till miljo- och klimatarbetet hade behovt nnas med aven i stadens
naringslivspolicy, men d'ar lyste det dessvarre med sin franvaro — aterigen ett tecken pa att
naringslivspolitiken och miljopolitiken i denna stad inte ar samstammiga.

Vad galler atgéirder for stadsplanering behover man utover kollektivt resande och cykel ocksa
inkludera okade mojligheter att rota sig och resa till fots.

Tidigare har fragan om dricksvattentillgé’lng inte varit ett orosmoment i Sverige men idag ser laget
annorlunda ut och med ett fOrandrat klimat behovs nya losningar fOr att minska vattenanvandningen.
Vi skulle garna vilja se er uppdrag om hur staden kan bidra till er hallbara och vattenbesparande
avloppslosningar. Det borde nnas stora mojligheter att uppmuntra nya losningar n‘ar det sker sé
mycket nybyggnation i staden.

Den biologiska mangfalden och stadens ekosystem at viktiga att bevara och starka. Vi anser darfor att

det inte racker med uppdi‘ag som begransar sig till att ta fram mer kunskapsunderlag, utveckla
processer, utveckla IT—verktyg och oka miljoovervakningen. Det behovs politiska beslut om hur den
biologiska mangfalden och ekosystemet ska sakras och utvecklas, baserat pa de kunskapsunderlag som
redan mis. Dessa beslut maste ges genomslag i all stadsplanering och natur— och parkvard i staden.

Samma problematik aterkommer i forslagen som ror buller. Inget av de forslag pa indikatorer i
miljoprogrammet som handlar om minskat omgivningsbuller bidrar till att faktiskt minska kallan till
bullret. Indikatorerna i sig behovs for att séikra att manniskor i staden inte drabbas av buller men
framst maste det nnas indikatorer for att minska uppkomsten av buller, exempelvis genom att
radikalt Sanka hastigheter, minska biltraken i ston och utveckla bilfria omraden i staden.

Givet att programmet erk'anner de kvarstaende utmaningama for att na till Parisavtalets malsattningar
kan vi slutligen konstatera att k1imathandlingsplanen inte tar stallning for att lagga ner Bromma
ygplats, i sammanhanget savéil anmarkningsv'e'm som beklammande.

@W'
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Yttrande overMiljiiprogram 2020-2023 for
Stockholms stad

Det 'ar positivt att Stockholms stad aktivt arbetar med en langsiktighet
avseende miljon i Stockholm Men ett mer realistiskt hallbarhetsarbete bor
Elven det ekonomiska och sociologiska perspektivet bejakas i
handlingsplanen. Anledningen till att m'zinniskor anvander bilen at for att
det finns ett sédant behov. Drmed r det osunt att bedriva politik som
omojliggor ett fungerande vardagspussel for exempelvis barnfamiljer i
Stockholm.

Vi vill séirskilt anm'arka pa att er och bredare cykelbanor inte r en
universallosning. Region Stockholm bor vara tydliga i sin sténdpunkt
gallande att cykelbanor och cyklister inte ska inskr'anka negativt p5 det
6vriga trakodet i huvudstaden. Detta d5 kollektivtraken, men éiven
bilismen, i framtiden med all séikerhet kommer att behova byggas ut och ta
mer utrymme i ansprak.

En annan aspekt 5r ocksa framtidens teknik som kommer att mojliggora for
fordon med annu mindre utslapp. Det 'ar sledes inte hallbart att inskranka
framkomligheten for kollektivtrafik och biltrafik enbart pa grund utav ett
ideologiskt forhé’illningssiitt till cykelns pastadda fortrafighet. Antalet
personer som Véiljer cykeln nar det sporegnar, snoar eller Vid inkop av en ny
soffa ar minst sagt f5. Resten av resenarerna star och tr'angs nere p51 en
tunnelbanestation, sitter fast i trogytande bilkoer eller 5km." en langsam
buss.

Avslutningsvis bor det ockséi goras en utredning kring hur kostnadseffektivt
tgarderna i Miljoprogram 2020—2023 framstr i relation till om
Stockholms stad skulle genomfora internationella satsningar for att uppna
mindre globala utslpp med samma investeringar.
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§ 31
Ovrigt

Inga 6vriga frgor anm‘cs.

019
Ordforande Justerare Exp. datum Sign.
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§ 32
Néista sammantréide

Regionstyrelsens néista sammantréide éger rum tisdagen den 10 mars 2020.

W as;
Ordférande Justerare Exp. datum Sign.
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§ 33
Avstiimning av Budget 2020 for Region Stockholm
RS 2019—1053

Arendebeskrivning
Regionledningskontoret har granskat och analyserat namnders och bolags
verksamhetsplaner for 2020. Regionstyrelsen foreslas besluta om tekniska
justeringar av Budget 2020 for Region Stockholm och att faststalla ett
slutligt tabellverk. D'arutover foreslas regionstyrelsen besluta att ge AB
Stockholms Lans Landstings Internnans ratt att bista h'also— och
sjukvardsnamnden i hanteringen av nansieringen av h'alsokontrakt.
Verksamhetsplanerna for respektive n'amnd och bolag nns tillgangliga i
diariet, RS 2019—0830.

Beslutsunderlag
Regiondirektorens tj'ansteutlatande
Bilaga 1: Tabellverk Budget 2020 for Region Stockholm

Yrkande
Ordforande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionradsberedningens
forslag i skrivelse den 12 februari.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar foljande.

1. Tekniska justeringar av anslag till regionstyrelsen,
kulturnamnden, h'also— och Sjukvardsnamnden och Vardens
kunskapsstyrningsn'amnd godkanns i enlighet med tabell 2i
regiondirektorens tj'ansteutltande.

2. Slutligt tabellverk for Budget 2020 for Region Stockholm
fastst‘alls i enlighet med bilaga 1.

3. AB Stockholms L'ans Landstings Internfinans medges r'att att
bista halso— och sjukvardsn'amnden i hanteringen aV
finansieringen av halsokontrakt genom avtal med externa
finansi'arer.

S-ledamoterna, V—ledamoterna och SD-ledamoterna deltar ej i beslutet.

Siirskilt uttalande
Gabriel Kroon (SD) anmaler s'arskilt uttalande fran SD—ledamoterna
(bilaga).

OB
\Ordforande Justerare Exp. datum Sign.
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Expedieras till
Ekonomi— och nansavdelningen
Samtliga néimnder och bolag
Kommunalférbundet Sjukvéird och omsorg i Norrtélje
TioHundra AB
Akten

m
Ordférande Justerare Exp. datum Sign.
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Avstéimning av budget 2020 for Region Stockholm

Sverigedemokraterna Véiljer att avst frn att delta 1 beslut. Det foreliggande
rendet r en konsekvens av den blgréna majoritetens budget 2020 och
dess péféljande verksamhetsplaner. Sverigedemokraterna foreslog ett eget
budgetféirslag Vilket hade inneburit annorlunda verksamhetsplaner och
ramar.





























§ 34 
Godkännande av anbudsinfordran för Framtidens 
Vårdinformationsmiljö – FVM  
LS 2017-1309 
 
Ärendet omfattas av sekretess. 
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