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Meddelande 

Protokoll för sammanträde den 2019-09-26 med regionstyrelsen har 
justerats. 
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Innehållsförteckning 

§ 159 Val av justerare och justeringsdag 

§ 160 Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019 

§ 161 Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 2019 

§162 

§166 

§168 

Motion 2018:23 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om att göra utbildning om våld 
i nära relationer obligatorisk för chefer inom vården 

8 , Motion 2018:35 av Jonas Lindberg (V) och Jonas Carlsson (V) om att införa 
hälsoundersökningar för medarbetare i regionen som jobbar treskift 

g fi Motion 2019:1 av Tara Twana m. f l . (S) om ökat behov av 
klimakterierådgivare 

Motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av gynekologiska 
mottagningar 

8 , Motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) om att införa digitala 
hälsosamtal i primärvården 

Motion 2019:4 av Tara Twana m.fl. (S) om förbättrad vård av 
förlossningsskador i Stockholmsregionen 

8 , Motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) om att vidareutveckla Origo 
" resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld 

8 Motion 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om att inrätta ett årligt pris för bästa 
1 7 0 suicidpreventiva åtgärd 

Motion 2019:8 av Helén Schoultz (SD) om förbättrad samverkan mellan 
§ 171 kommun och region för individer med psykisk ohälsa i kombination med 

missbruksproblem 

§ 172 Inrättande av resultatenhet för utbyggnaden av tunnelbanan 

s Motion 2019:30 av Anna Sehlin (V) om minskad användning av plast i 
ö 1 7 3 Region Stockholm 

s Motion 2019:31 av Anna Sehlin (V) om att formulera mål om andel vegetarisk 
mat i Region Stockholms miljöprogram 

§ 176 Övrigt 

§ 177 Nästa sammanträde 

§ 178 Motion 2019:5 av Erika Ullberg (S) om införande av karantänsregler 

Exp. datum Sign. 
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§ 179 Motion 2019:29 av Jonas Lindberg (V) om att införa karantänsregler för höga 
tjänstemän som byter arbetsgivare från Region Stockholm till konkurrerande 
privat verksamhet 

§ 180 Överlåtelse av aktier i Mälardalstrafik AB till Region Sörmland 

§182 
Motion 2018:34 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om att ta 
initiativ till en regional biogasstrategi 

Omedelbart justerade 

g , Godkännande av de slutliga upphandlingsdokumenten anbudsinfordran för 
4 Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) 

§ 175 Valärende 

§181 Yttrande över Stärkt kompetens i vård och omsorg - slutbetänkande från 
utredningen Reglering av yrket undersköterska (SOU 2019:20) 

OY : Vr  
Ordförande , Justerare Exp. datum Sign. 



Region Stockholm 
Regionstyrelsen PROTOKOLL 

2019-09-24 
RS 2019-0063 

6 (30) 

§159 
Val av justerare och justeringsdag 

Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

Irene Svenonius (M), ordförande, och Aida Hadzialic (S), andre vice 
ordförande, utses till justerare och protokollet ska justeras torsdagen den 
26 september. 
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§160 
Ärenden för kännedom till regionstyrelsen 2019 
RS 2019-0064 

Ärendebeskrivning 
Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid regionstyrelsens 
sammanträde den 24 september 2019. 

A. Domar och beslut 
1. Kammarrätten har i dom den 30 augusti 2019 avslagit överklagande av 
Region Stockholms beslut den 9 april 2019 i utlämnandeärende. 
RS 2018-0623 

2. Förvaltningsrättens beslut av den 23 juli avseende upphandling av 
konsulttjänster inom strategi och management samt ekonomiska och 
finansiella tjänster SLL1654. Motparten har återkallat sin ansökan och 
målet har därför avskrivits. 
RS 2019-0756 

3. Högsta förvaltningsdomstolen beslut av den 21 augusti att inte meddela 
prövningstillstånd i mål 4107-19 gällande överprövning av ett 
avbrytandebeslut i en upphandling av tolktjänster ("Tolk i talade språk", LS 
2017-0329). Detta innebär att det av kammarrätten tidigare fattade beslutet 
att inte meddela prövningstillstånd (mål 3754-19) står fast. Som en 
konsekvens vann förvaltningsrättens dom av den 17 april 2019 i mål 16949-
18 laga kraft och den aktuella upphandlingen av tolktjänster är därmed 
avbruten. En ytterligare konsekvens av detta är att två pågående 
överprövningar av den underliggande upphandlingen av tolktjänster 
avskrivits av förvaltningsrätten i Stockholm. Se mer om dessa två mål 
nedan. 
LS 2018-0884 

4. Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 21 augusti 2019 att 
avskriva mål 14833-18 avseende en överprövning av regionens upphandling 
av tolktjänster ("Tolk i talade språk") eftersom regionens avbrytande av 
upphandlingen vunnit laga kraft. 
LS 2018-0831 

5. Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 21 augusti 2019 att 
avskriva mål 14859-18 avseende en överprövning av regionens upphandling 
av tolktjänster (Tolk i talade språk) eftersom regionens avbrytande av 
upphandlingen vunnit laga kraft. 
LS 2018-0832 
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B. Utgående handlingar 
1. Svar på remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter 
(HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten 
RS 2019-0702-6 

Exp. datum 
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§161 
Delegationsbeslut för anmälan till regionstyrelsen 
2019 

RS 2019-0065 

Ärendebeskrivning 
Anmälan till regionstyrelsen den 24 september 2019 av beslut som fattats 
med stöd av delegation. 
1. Regionstyrelsens ordförande 
Beslut: RS 2019-0879-1 

2. Regiondirektören 
Beslut: RS 2019-0001-100, RS 2019-0001-105, RS 2019-0001-107, RS 
2019-0001-108, RS 2019-0001-110 

3. Upphandling 
Beslut: RS 2019-0043-127, RS 2019-0043-128, RS 2019-0043-129, RS 
2019-0043-130, 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-
0043-143, RS 2019-0043-145, RS 2019-0043-147 

4. Strategisk kriskommunikation och press 
Beslut: RS 2019-0047-8 

5. Digital kommunikation 
Beslut: RS 2019-0046-61, RS 2019-0046-62 

6. Kommunikationsdirektören 
Beslut: RS 2019-0046-65 

7. Resor och representation 
Beslut: RS 2019-0492-2, RS 2019-0586-2, RS 2019-0587-2, RS 2019-0789-
2, RS 2019-0832-2, RS 2019-0833-2 

Besluten läggs till handlingarna. 
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§ 162 
Motion 2018:23 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om att 
göra utbildning om våld i nära relationer obligatorisk 
för chefer inom vården 
LS 2018-0632 

Ärendebeskrivning 
Birgitta Sevefjord m. fl. (V) har lämnat en motion till fullmäktige om att 
Region Stockholm ska göra utbildningen om våld i nära relationer 
obligatorisk för chefer inom vården. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2018:23 
Hälso-och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 14 maj 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 april 2019 
Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande den 7 juni 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 4 september 2019 (bilaga). 
Anna Sehlin (V) och Aida Hadzialic (S) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande. 

Motion 2018:23 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) anses besvarad med 
hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Anna Sehlin (V) och Aida Hadzialic (S) lämnar reservation från V-
ledamöterna respektive S-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

Jusprare Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen 

Motion 2018:23 av Birgitta Sevefjord m. fl. (V) om att 
göra utbildningen om våld i nära relationer 
obligatorisk för chefer inom vården 

Föredragande regionråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 
Birgitta Sevefjord m. f l . (V) har lämnat en motion till fullmäktige om att 
Region Stockholm ska göra utbildningen om våld i nära relationer 
obligatorisk för chefer inom vården. 

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

Motion 2018:23 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) anses besvarad med 
hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Motionärerna lyfter ett viktigt kompetensområde för hälso- och 
sjukvårdens medarbetare. Forskning visar att kunskap om våld i nära 
relationer är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska upptäcka 
personer, såväl vuxna som barn, som utsatts för eller bevittnat våld. Region 
Stockholm arbetar därför på flera olika plan för att säkerställa att kunskap 
om våld i nära relationer finns hos regionens hälso- och 
sjukvårdsverksamheter. 

Enligt Socialstyrelsens (SoS) föreskrifter och allmänna råd, Våld i nära 
relation (SOSFS 2014:4), är det vårdgivarens skyldighet att fastställa de 
rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med 
våldsutsatta. Ett stöd i arbetet är till exempel det vårdprogram som 
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) tagit fram. I vårdprogrammet 
finns tydliga riktlinjer för såväl sjukvårdens som verksamhetschefernas 
ansvar vid våld i nära relationer, utifrån SOSFS: 2014:4. 

Därtill utgör Akademiskt primärvårdscentrum (APC) ett stöd för regionens 
verksamheter. De har bland annat i uppdrag att förse hälso- och sjukvården 
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samt tandvården med kunskap om våld i nära relationer. De insatser som 
APC erbjuder, utgår från det regionala vårdprogrammet. Insatserna sker i 
form av till exempel fortbildnings- och utbildningsinsatser, kunskaps- och 
metodutveckling samt forskning. 

Den webbutbildning som motionärerna hänvisar till har i stycken hunnit bli 
inaktuell. Ett arbete med att uppdatera utbildningen pågår. Till dess att 
utbildningen hunnit bli uppdaterad hänvisas i stället till en webbutbildning 
som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tagit fram. 

Slutligen, det är respektive verksamhet och dessas chefer som ansvarar för 
att medarbetarna besitter den kompetens som verksamhetsuppdraget 
kräver. Prioritering av specifika utbildningsinsatser eller beslut om 
obligatoriska utbildningar bör således ske av respektive verksamhetschef 
utifrån medarbetarnas och verksamheternas behov. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2018:23 
Hälso-och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 14 maj 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 25 april 2019 
Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande den 7 juni 2019 

Irene Svenonius 
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§163 
Motion 2018:35 av Jonas Lindberg (V) och Jonas 
Carlsson (V) om att införa hälsoundersökningar för 
medarbetare i regionen som jobhar treskift 
LS 2018-1269 

Ärendebeskrivning 
Jonas Lindberg (V) och Jonas Carlsson (V) har till fullmäktige lämnat en 
motion i vilken de föreslår att medarbetare som jobbar treskift ska erbjudas 
samma hälsoundersökningar som råder för dem med enbart nattarbete. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2018:1269 

Karolinska Universitetssjukhusets svar den 8 juni 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 4 september 2019 (bilaga). 
Anna Sehlin (V) och Aida Hadzialic (S) yrkar bifall till motionen. 
Proposition 
Ordföranden 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 2018:35 av Jonas Lindberg (V) och Jonas Carlsson (V) anses 
besvarad med hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens 
motivering. 

Reservation 
Anna Sehlin (V) och Aida Hadzialic (S) lämnar reservation från V-
ledamöterna respektive S-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 
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Regionstyrelsen 

Motion 2018:35 av Jonas Lindberg (V) och Jonas 
Carlsson (V) om att införa hälsoundersökningar för 
medarbetare i regionen som jobbar treskift 

Föredragande regionråd: 

Ärendebeskrivning 

Jonas Lindberg (V) och Jonas Carlsson (V) har till fullmäktige lämnat en 
motion i vilken de föreslår att medarbetare som jobbar treskift ska erbjudas 
samma hälsoundersökningar som råder för dem med enbart nattarbete. 

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

Motion 2018:35 av Jonas Lindberg (V) och Jonas Carlsson (V) anses 
besvarad med hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens 
motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Region Stockholm är med sina 45 000 medarbetare en av Sveriges största 
arbetsgivare. Merparten av de anställda arbetar inom hälso- och 
sjukvården. För att kunna attrahera och behålla medarbetare inom 
framförallt de så kallade 24/7-verksamheterna är det helt avgörande att 
regionerna blir attraktivare arbetsgivare. 

I det arbetet ingår bland annat att förbättra kunskapen om 
arbetstidsförläggningens betydelse för medarbetarnas hälsa i dygnet-runt-
verksamheterna. Verksamheternas och patienternas behov behöver möta 
medarbetarnas behov av hälsosamma scheman för ett hållbart arbetsliv. 
Därför genomfördes redan 2016 ett projekt för att öka chefers och 
medarbetares kunskaper om vikten av hälsosammare scheman. Projektet 
genomfördes inom ramen för Arbetsmiljölyftet. Erfarenheterna från 
projektet finns i dag tillgängliga för såväl chefer som medarbetare i form av 
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arbetsplatsmaterial, e-lärande och filmer. Filmerna går att finna på 
ringla.nu. 

Det nya arbetstidsavtalet för Vårdförbundets yrkesgrupper inom 24/7-
verksamheterna bör också nämnas. Syftet med avtalet är bland annat att 
bidra till mer hälsosamma scheman. I avtalet värderas arbetad tid under 
kväll, natt och helg högre, vilken sedan kan tas ut i till exempel ledighet. 
Därutöver erhåller medarbetaren 40 h extra ledighet per år, vilket 
motsvarar en dryg arbetsvecka för de flesta av Vårdförbundets medlemmar. 

Slutligen, medarbetare som arbetar så kallat treskift erbjuds, på samma sätt 
som de som arbetar ständig natt, hälsoundersökningar i enlighet med 
föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6). Således är 
motionärernas intention redan hanterad av berörda bolag och nämnder vid 
Region Stockholm. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2018:1269 

Karolinska Universitetssjukhusets svar den 8 juni 2019 

Irene Svenonius 
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§165 
Motion 2019:1 av Tara Twana m. fl. (S) om ökat behov 
av klimakterierådgivare 
RS 2019-0281 

Ärendebeskrivning 
Tara Twana m.fl. (S) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken de 
föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att utreda behovet av 
klimakterierådgivare i Region Stockholm samt att uppdatera det regionala 
vårdprogrammet "Behandling av klimakteriella symtom". 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:1 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 4 september 2019 (bilaga). 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande. 

Motion 2019:1 av Tara Twana m.fl. (S) anses besvarad med hänvisning till 
regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) lämnar reservation från S-
ledamöterna respektive V-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

Sign. 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:1 av Tara Twana m.fl. (S) om ökat behov 
av klimakterierådgivare 

Föredragande regionråd: Anna Starbrink 

Ärendebeskrivning 
Tara Twana m.fl. (S) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken de 
föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att utreda behovet av 
klimakterierådgivare i Region Stockholm samt att uppdatera det regionala 
vårdprogrammet "Behandling av klimakteriella symtom". 

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

Motion 2019:1 av Tara Twana m.fl. (S) anses besvarad med hänvisning till 
regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

I motionen föreslås att behovet av fler klimakterierådgivare i Region 
Stockholm ska utredas och att det regionala vårdprogrammet för 
"Behandling av klimakteriella besvär" ska uppdateras. 

För att kvinnor med klimakteriebesvär i Region Stockholm ska erbjudas en 
tillgänglig vård med hög kvalitet pågår i dagsläget flera insatser med syfte 
att öka tillgängligheten. 

I dag kan kvinnor med klimakteriebesvär söka vård på antingen en 
husläkarmottagning eller en gynekologisk mottagning. Sedan Vårdval 
gynekologi infördes har antalet avtal mellan regionen och 
gynekologmottagningar ökat och "Tillstånd i samband med klimakteriet" 
var under 2018 den vanligaste diagnosen inom Vårdval gynekologi. 

För att husläkarmottagningarna ska kunna ta emot fler kvinnor med 
klimakteriebesvär genomförs en utbildningssatsning med 
informationsmöten för allmänläkare. Ämnet är även en del i kursen för ST-
läkare i allmänmedicin. 
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Det pågår även en revidering av förfrågningsunderlaget för 
barnmorskemottagningarnas verksamhet och i samband med detta utreds 
om klimakterierådgivning på basal nivå ska ingå i 
barnmorskemottagningarnas uppdrag. 

Det regionala vårdprogrammet för "Behandling av klimakteriella symtom" 
har arkiverats och istället används de nationella rekommendationerna. 
Därtill ingår området i den planerade översynen av kunskapsläget inom 
ramen för den nya kunskapsorganisationen. Framöver kommer det 
regionala programområdet RPO Kvinnosjukdomar och förlossning att ha 
ansvar för kunskapsläget om klimakteriebehandlingen i regionen. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:1 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Irene Svenonius Anna Starbrink 
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Region Stockholm 

Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
2019-09-24 

§166 
Motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av 
gynekologiska mottagningar 
RS 2019-0282 

Ärendebeskrivning 
Talla Alkurdi (S) har till regionfullmäktige lämnat in en motion i vilken 
fullmäktige föreslås uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillse att 
fler gynekologiska mottagningar öppnar i de delar av regionen där 
tillgängligheten idag brister. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:2 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 4 september 2019 (bilaga). 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande. 

Motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) anses besvarad med hänvisning 
till vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) lämnar reservation från S-
ledamöterna respektive V-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 

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

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 
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2019-09-04 RS 2019-0282 

Regionstyrelsen 

Motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av 
gynekologiska mottagningar 

Föredragande regionråd: Tobias Nässén 

Ärendebeskrivning 
Talla Alkurdi (S) har till regionfullmäktige lämnat in en motion i vilken 
fullmäktige föreslås uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillse att 
fler gynekologiska mottagningar öppnar i de delar av regionen där 
tillgängligheten idag brister. 

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

Motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) anses besvarad med hänvisning 
till vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Region Stockholms utgångspunkt är att vården ska vara likvärdig, erbjuda 
god valfrihet och hålla hög kvalitet. Sedan vårdval Gynekologi infördes så 
har antalet avtal mellan regionen och gynekologmottagningar ökat. 

I Region Stockholm bedrivs gynekologisk vård inom närsjukvården, 
specialiserad gynekologi inom vårdval samt nationella taxan, men också 
inne på länets akutsjukhus. Inom vårdval specialiserad gynekologi finns 45 
mottagningar varav 28 är belägna i Stockholms stad, åtta i norra länet och 
nio i södra länet. Utöver dessa mottagningar finns även 19 mottagningar 
med läkare verksamma enligt nationella taxan med specialitet gynekologi. 

Hälften av regionens kommuner har minst en gynekologisk mottagning och 
mottagningar finns även vid Stockholms akutsjukhus varav exempelvis 
SÖS, Danderyd, Karolinska och Södertälje även bedriver gynekologisk 
akutmottagning. 

Södertälje sjukhus driver en gynekologisk mottagning i Nynäshamn som 
fortsättningsvis kommer att ha öppet en dag i veckan. Det stämmer således 
inte att Södertälje sjukhus skulle ha infört restriktioner för vilka patienter 
som Nynäshamnsmottagningen får ta emot. Mottagningen i Nynäshamn tar 
(precis som tidigare) emot patienter med behov av sjukhuskompetens, 
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patienter med behov av specialiserad gynekologi samt patienter som skulle 
kunna tas emot inom primärvården. 

Patienter kan fritt och utan remiss vända sig till vilken gynekologisk 
mottagning de önskar i Stockholm. Det är viktigt att komma ihåg att olika 
mottagningar (t. ex. sjukhus och vårdval) har olika uppdrag och 
väntetiderna kan variera mellan mottagningarna och även över året. Detta 
kan innebära att patienter som söker för viss vård som inte ingår i 
mottagningens uppdrag, eller där mottagningen inte kan erbjuda vård inom 
vårdgarantin, hänvisas vidare. 

Den mottagning som funnits i Handen, beslutades av Aleris att avvecklas 
den lo mars 2019, bland annat då en av läkarna gick i pension. Regionen 
har via Hälso- och sjukvårdsförvaltningen varit i kontakt med 
mottagningen i Globen för att säkerställa att de i enlighet med avtalet tar 
emot alla patienter som söker sig dit. Vårdgivaren har svarat att de tar emot 
alla patienter som vill komma till deras mottagning och det stämmer 
således inte, som motionären skriver, att mottagningen skulle neka 
patienter. Däremot har det hänt att patienter särskilt sökt tid hos deras 
endometriosspecialist som är eftertraktad, men som i perioder inte kunnat 
ta emot fler nybesök. 

Tillgängligheten inom vårdvalsområdet gynekologi i Stocldiolms län är dock 
god, vilket siffrorna från 2018 också visar. Ambitionen är givetvis fortsatt 
att tillgängligheten skall bli ännu bättre. Att nämnas bör också den 
förlängda omställningsperioden för en-läkarmottagningar inom vårdvalet, 
vilket leder till ett bibehållet utbud och en fortsatt geografisk närhet för 
patienter i de befintliga mottagningarnas närområden. 

När vårdgivare ibland väljer att lämna vårdvalen, är inte alltid lösningen att 
Region Stockholm ska utföra verksamheten i egen regi. Att föredra är nya 
vårdgivare som kan bidra till att både korta köer, bidra med innovationer 
och utveckla vården. 

Det bör särskilt lyftas fram att antalet besök inom öppen specialiserad 
gynekologi stadigt ökat sedan vårdvalets införande. Därav konstateras att 
det inte finns några alarmerande signaler om brist på 
gynekologmottagningar inom länet. Med rådande befollaiingstillväxt inom 
Stockholms län ska man dock vara ödmjuk för att kapaciteten i framtiden 
kommer behöva öka i takt med den växande befolkningen. Vårdvalet 
möjliggör för aktörer att fritt etablera sig och öppna mottagning i länet, så 
länge som Regionens kvalitetskrav uppnås. Vårdval gynekologi kommer 
också att revideras för att ytterligare utveckla den gynekologiska vården i 
Stockholm. I Region Stockholms budget för 2019 (LS 2017-1455) framgår 
tydligt att vårdutbudet inom vårdvalen och den övriga öppna 
specialistvården ska ses över med fokus på behovsorientering, tillgänglighet 
och effektiv användning av skattebetalarnas pengar. I revidering kommer 
alla delar av vårdvalet att gås igenom vad gäller t. ex. uppdrag, kvalitetskrav 
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och sammanhållna patientprocesser. I revideringen ingår att se över 
ersättningsnivåer och även eventuellt tillskott av medel. Från den politiska 
majoriteten är utbud och geografisk spridning en viktig faktor att också ta 
med. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:2 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Irene Svenonius Tobias Nässén 
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Regionstyrelsen 
Ärende 8 

Motion 2019:2 av Talla Alkurdi (S) om nedläggning av 
gynekologiska mottagningar. 

Precis som när det gäller all vård i Region Stockholm ska den gynekologiska 
öppenvården hålla hög kvalitet, vara tillgänglig och likvärdig samt kunna 
erbjuda god valfrihet och hålla hög kvalitet. I Region Stockholm finns idag 
45 mottagningar med inriktning mot den gynekologiska specialiteten. Av 
dessa 45 mottagningar är 28 belägna i Stockholms stad, i regionens centrala 
delar. 

I och med nedläggningen av Aleris gynekologiska mottagning i Handen, 
Haninge kommun, har ett större tomrum beträffande gynekologiska 
mottagningar i den södra delen av regionen. För boende i Nynäshamns 
kommun och även i Haninge kommun innebär nedläggningen en relativt 
lång och tidskrävande resa för att kunna få en gynekologisk undersökning 
eller behandling. De mottagningar som finns i de centrala delarna av 
regionen hanterar väl de personer från Nynäshamn och Haninge som 
arbetar i de centrala delarna, medan de som arbetar i hemkommunerna 
eller har gått i pension får en mer ansträngande väg till vården. 

Sverigedemokraterna ser med viss oro på tomrummet av gynekologiska 
mottagningar i den södra delen av Södertörn. Avståndet till vård kan 
innebära att kvinnor i behov av vård väljer att inte uppsöka vården. Region 
Stockholm bör därför noggrant analysera konsekvenserna av den bristande 
tillgången på gynekologisk vård i området. Om det visar sig att antalet 
personer med behov av besök av gynekologisk öppenvård från Nynäshamn 
och Haninge minskar till följd av avstånden till vården bör regionen 
överväga en egen etablering i området för att säkerställa tillgänglig och 
likvärdig vård av hög kvalitet. 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
2019-09-24 

§167 
Motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) 
om att införa digitala hälsosamtal i primärvården 
RS 2019-0283 

Ärendebeskrivning 
Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) har till regionfullmäktige lämnat in 
en motion i vilken de föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden får i 
uppdrag att inleda ett pilotprojekt med digitala hälsosamtal på ett antal 
husläkarmottagningar inom Region Stockholm. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:3 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 11 september 2019 (bilaga). 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande. 

Motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) anses 
besvarad med hänvisning till regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) lämnar reservation från S-
ledamöterna respektive V-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

Sign. 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) 
om att införa digitala hälsosamtal i primärvården 

Föredragande regionråd: Anna Starbrink 

Ärendebeskrivning 
Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) har till regionfullmäktige lämnat in 
en motion i vilken de föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden får i 
uppdrag att inleda ett pilotprojekt med digitala hälsosamtal på ett antal 
husläkarmottagningar inom Region Stockholm. 

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

Motion 2019:3 av Talla Alkurdi (S) och Victor Harju (S) anses 
besvarad med hänvisning till regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Alla människor ska ha möjlighet till en god hälsa. Därför är arbetet med en 
förbättrad folkhälsa en prioriterad fråga för regionen. Folkhälsan i regionen 
är generellt är god, med ser tyvärr olika ut i olika delar av regionen och 
inom olika grupper. En viktig del i att möjliggöra en god hälsa för alla är 
hälsofrämjande och förebyggande insatser av vårdverksamheterna. Det är 
också särskilt viktigt att insatserna når den patientgrupp med störst behov 
för att skapa en mer jämlik vård. 

Region Stockholms invånare ska kunna kontakta vården både fysiskt och 
digitalt. Därför fortsätter arbetet med att skapa fler och enklare 
kontaktvägar för både tidsbokning och vårdmöten. Alltifrån fysiska besök, 
e-tjänster, telefon och videobesök ska ses som naturliga delar av 
vårdutbudet. Det ska vara obligatoriskt för vårdgivare i regionen att erbjuda 
ett basutbud av e-tjänster för att digital kontakt alltid ska kunna vara ett 
alternativ för patienterna. Målet under 2019 är att majoriteten av 
Stockholmsregionens vårdcentraler ska erbjuda digitala vårdmöten. 
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Redan idag pågår utveckling av flera digitala verktyg inom området 
hälsofrämjande insatser med fokus på hälsosamma levnadsvanor. Några av 
dessa beskrivs i hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande. Utöver 
detta utvecklingsarbete antog regionen tidigare i år en primärvårdsstrategi 
där ett av fokusområdena är just att ställa om till en mer förebyggande, 
hälsofrämjande och sammanhållen nära vård med invånaren som 
medskapare. Ytterligare ett fokusområde är att skapa förutsättningar för att 
realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger. 

Att möta vården digitalt genom till exempel ett videosamtal är således 
redan idag möjligt och förvaltningen har även uppdraget att stimulera 
införandet av fler digitala tjänster. I arbetet med den antagna 
primärvårsstrategin ingår dessutom att stärka primärvårdens 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 

Vidare arbetar hälso- och sjukvårdsnämnden med att ta fram en strategi för 
egenvården. Möjligheterna och förutsättningarna för egenvård behöver 
stärkas i vårdens alla delar och utvecklas för såväl kroniker som för dem 
som sällan är i behov av vård. 

Arbetet med primärvårdsstrategin pågår och möjligtvis kan en modell för 
både fysiska och digitala hälsosamtal inldusive hälsoundersökning komma 
att undersökas. Valet av vilka preventiva insatser som ska genomföras i 
primärvården behöver dock alltid göras noga och prioriteras utifrån 
patientnytta och kostnadseffektivitet. En genomförandeplan med 
prioriterade åtgärder ska redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden senare 
i höst. Därmed anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:3 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Irene Svenonius Anna Starbrink 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
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§168 
Motion 2019:4 av Tara Twana m.fl. (S) om förbättrad 
vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen 
RS 2019-0284 

Ärendebeskrivning 
Tara Twana m.fl. (S) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken 
hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att utreda behovet av 
fler kliniker som specialiserar sig på eftervård av svåra förlossningsskador 
samt att utreda behovet av webbutbildningar kring bäckenbottenskador för 
sjukvårdspersonal. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:4 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 4 september 2019 (bilaga). 
Aida Hadzialic (S), Anna Sehlin (V) och Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

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

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande. 

Motion 2019:4 av Tara Twana m.fl. (S) avslås med hänvisning till 
regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Aida Hadzialic (S), Anna Sehlin (V) och Gabriel Kroon (SD) lämnar 
reservation från S-ledamöterna, V-ledamöterna respektive SD-ledamöterna 
till förmån för eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:4 av Tara Twana m.fl. (S) om förbättrad 
vård av förlossningsskador i Stockholmsregionen 

Föredragande regionråd: Anna Starbrink 

Ärendebeskrivning 
Tara Twana m.fl. (S) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken 
hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att utreda behovet av 
fler kliniker som specialiserar sig på eftervård av svåra förlossningsskador 
samt att utreda behovet av webbutbildningar kring bäckenbottenskador för 
sjukvårdspersonal. 

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

Motion 2019:4 av Tara Twana m.fl. (S) avslås med hänvisning till 
regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Motionärerna föreslår att behovet av fler kliniker som kan ta hand om svåra 
förlossningsskador ska utredas och även behovet av webbutbildningar kring 
bäckenbottenskador för sjukvårdspersonal. 

Det ingår i det ordinarie förlossningsuppdraget för regionens samtliga 
förlossningsenheter att ansvara för skador som uppkommer i samband med 
förlossning. För svårare förlossningsskador finns därutöver tre 
specialiserade kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 
Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus. Regionrådsberedningen delar 
förvaltningens bedömning att behovet inom regionen i dagsläget är 
tillgodosett. 

Sedan 2016 har samtliga förlossningskliniker bedrivit ett intensivt arbete 
med att minska bristningar och personalen har genomgått en 
uppdragsutbildning på Karolinska Institutet i prevention, diagnosticering 
och behandling av bristningar. Resultatet av projektet har följts 
kontinuerligt genom Graviditetsregistret och andelen svåra bristningar har 
minskat. Utbildningsinsatser har även riktats till personalen på 
barnmorskemottagningarna om eftervård. 
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Förlossningsklinikerna i regionen arbetar för att i största möjliga mån 
erbjuda kontinuerligt stöd, i linje med Socialstyrelsens riktlinjer för 
barnmorskor, vilket också minskar risken för förlossningsskador. Den 
höjda ersättningen inom vårdval förlossning har gett ökade möjligheter för 
förlossningsenheterna att erbjuda kontinuerligt stöd och i mars 2019 hade 
grundbemanningen höjts med 10 procent jämfört med innan 
ersättningshöjningen. 

Förvaltningens bedömning är mot bakgrund av alla utbildningsinsatser 
som pågår att det inte är prioriterat att ta fram ytterligare utbildningar. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Motion 2019:4 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Irene Svenonius Anna Starbrink 
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Region Stockholm 
Regionstyrelsen PROTOKOLL 

2019-09-24 
RS 2019-0063 

§ 169 
Motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) om att 
vidareutveckla Origo resurscentrum mot 
hedersrelaterat förtryck och våld 
RS 2019-0291 

Ärendebeskrivning 
Simon Solberg (SD) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken det 
föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler 
myndigheter ska kunna integreras i Origos verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:11 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 4 september 2019 (bilaga). 
Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande. 

Motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) anses besvarad med 
hänvisning till regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Gabriel Kroon (SD) lämnar reservation från SD-ledamöterna till förmån för 
eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regiondirektörens stab 

Justerare Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) om att 
vidareutveckla Origo resurscentrum mot 
hedersrelaterat våld 

Föredragande regionråd: Anna Starbrink 

Ärendebeskrivning 
Simon Solberg (SD) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken det 
föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur fler 
myndigheter ska kunna integreras i Origos verksamhet. 

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

Motion 2019:11 av Simon Solberg (SD) anses besvarad med 
hänvisning till regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Kvinnor, män, flickor och pojkar måste få frihet att leva och forma sin egen 
tillvaro. Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas på alla nivåer och 
hälso- och sjukvården ska anstränga sig för att möta patienter i utsatta 
situationer med största respekt och värdighet och bidra till att de kan stärka 
sina egna livsval. 

Origo är ett myndighetsgemens amt resurscentrum som finansieras av 
Region Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län samt länets alla 
kommuner. Verksamheten erbjuder utbildningsinsatser och stöd till hälso-
och sjukvårdspersonal i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. 
Dit kan också utsatta ungdomar vända sig för stöd. I Origos avtal ingår 
också att, tillsammans med avtalsparterna, verka för att ta fram och 
vidareutveckla en modell för samarbete mellan myndigheter i dessa frågor. 
Sedan 2016 är verksamheten permanent. 

Under våren 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetat med att ta 
fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet pågår 
fortfarande men innehåller förslag på insatser inom länstrategisk 
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samverkan, tillgänglig information och samverkan med civilsamhället. 
Utöver arbete med handlingsplanen kom nyligen slutbetänkande av 
Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
brott med hedersmotiv som tar upp Socialstyrelsens ansvar att beakta 
behovet av tydliga samverkansrutiner för främst skola, hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och utrikesförvaltning. 

Med anledning av de planerade insatserna för att öka samverkan mellan 
Origos verksamhet och andra berörda myndigheter delar Regionstyrelsen 
hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning att ingen ytterligare 
utredning behövs i nuläget. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:11 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Irene Svenonius Anna Starbrink 
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§ 170 
Motion 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om att inrätta 
ett årligt pris för bästa suicidpreventiva åtgärd 
RS 2019-0290 

Ärendebeskrivning 
Gabriel Kroon (SD) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken 
hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att inrätta ett årligt pris 
om 50 000 kronor för bästa suicidpreventiva åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:10 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 11 september 2019 (bilaga). 
Gabriel Kroon (SD) yrkar i första hand på återremiss (bilaga), och i andra 
hand på bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden frågar först på huruvida ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
Ordföranden frågar därefter på vart och ett av framställda yrkanden och 
finner att regionstyrelsen beslutar att bifalla regionrådsberedningens 
förslag. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande. 

Motion 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) avslås med hänvisning till 
regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Gabriel Kroon (SD) lämnar reservation från SD-ledamöterna till förmån för 
eget yrkande om återremiss samt till förmån för eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

J åste ra re Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) om att inrätta 
ett årligt pris för bästa suicidpreventiva åtgärd 

Föredragande regionråd: Anna Starbrink 

Ärendebeskrivning 
Gabriel Kroon (SD) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken 
hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att inrätta ett årligt pris 
om 50 000 kronor för bästa suicidpreventiva åtgärd. 

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

Motion 2019:10 av Gabriel Kroon (SD) avslås med hänvisning till 
regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 
Vården för och omsorgen om människor när de är som skörast, är bland de 
viktigaste uppgifter region Stockholm har. Att ta sitt liv ska aldrig behöva 
vara lösningen. Arbetet för att förebygga självmord, den yttersta 
konsekvensen av psykisk ohälsa, är därför högt prioriterat i Region 
Stockholms arbete. 

Under hösten 2019 antas en ny handlingsplan för suicidprevention i region 
Stockholm. Den kommer att ha ett bredare anslag än den tidigare planen, 
då kunskapen om hur suicid bäst förebyggs hela tiden utvecklas. Suicid 
föreslås, på grund av dess komplexa problematik, förebyggas på flera 
nivåer, som ska omfatta såväl fortbildningsinsatser av vårdpersonal som 
stöd till anhöriga och minskade möjligheter att ta sitt liv. 

Arbetet för att minska suicidfall är tätt sammankopplat med det bredare 
arbetet för att skapa möjligheter för god psykisk hälsa. Målsättningen är att 
de nu pågående budgetuppdragen Strategi för psykisk hälsa, utbyggnaden 
av första linjens psykiatri och utvecklingsarbetet kring ofrivillig ensamhet, 
både ska kunna förebygga suicid och fånga upp människor i riskzonen med 
behov av vård. 
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Suicid är en mycket komplex utmaning som ska tas på största allvar. Region 
Stockholm bedömer att kriterierna för ett suicidpreventivt pris skulle vara 
svåra att definiera och att det därför skulle vara svårt att avgöra vilken aktör 
som gjort den bästa åtgärden. Regionrådsberedningen anser att det därför 
inte är lämpligt att inrätta ett sådant pris. Motionen bör därmed avslås. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:10 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Irene Svenonius Anna Starbrink 
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Motion 2019:10 Gabriel Kroon (SD) om att inrätta ett 
årligt pris för bästa suicidpreventiva åtgärd 

Regionledningskontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen framför 
särskild kritik mot inrättande av ett pris för suicidprevention. Med 
argumentet "att det vore olämpligt att inrätta ett sådant pris som 
motionären föreslår därför att kriterierna för ett sådant pris skulle vara 
svårdefinierade". 

Till skillnad från RLK och HSF så anser vi att förfarandet inte alls behöver 
vara svårdefinierat, istället bör vi ta inspiration från andra priser som 
Region Stockholm delar ut, exempelvis Pris mot främlingsfientlighet och 
rasism. 

Förfarandet med ett pris till en aktör för sitt arbete kopplat till 
suicidprevention kan således följa den redan inarbetade modellen. Vilket i 
korthet innebär att en parlamentariskt representerad jury samlas och 
offentlig annonsering sker av tävlingen som efterlyser bidrag. Efter att 
ansökningarna inkommit väljs en eller flera bidrag ut som antingen 
individuellt eller gemensamt tar del av prispengarna. 

att återremittera motionen för att låta RLK ta ställning till dess 
genomförbarhet genom att utforma metodiken kring priset i likhet med det 
redan etablerade priset mot främlingsfientlighet och rasism. 
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§ 171 
Motion 2019:8 av Helén Schoultz (SD) om förbättrad 
samverkan mellan kommun och region för individer 
med psykisk ohälsa i kombination med 
missbruksproblem 
RS 2019-0288 

Ärendebeskrivning 
Helén Schoultz (SD) har till regionfullmäktige lämnat en motion i vilken 
regionstyrelsen föreslås få i uppdrag att uppvakta riksdagens socialutskott 
med krav på att tillsätta en utredning kring samverkan och 
ansvarsfördelning mellan regioner och kommuner gällande psykisk ohälsa 
och missbruksproblem. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:8 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 11 september 2019. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande. 

Motion 2019:8 av Helén Schoultz (SD) avslås med hänvisning till 
vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

SD-ledamöterna avstår från att delta i beslutet. 

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

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

M 
f Justera re Exp. datum Sign. Ordförande 
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Regionstyrelsen 
Ärende 13 

Remiss av motion 2019:8 av Helén Schoultz (SD) om 
förbättrad samverkan mellan kommun och region för 
individer med psykisk ohälsa i kombination med 
missbruksproblem 

Riskerna i samband med oklara vårdkedjor av individer med psykisk ohälsa 
i kombination med olika missbruksproblem måste minimeras. Situationen 
idag är att Region Stockholm ansvarar för vården beträffande psykisk 
ohälsa genom den psykiatriska sjukvården i regionen, samtidigt som 
regionens kommuner har att hantera missbruksproblematiken och dess 
följdverkningar. 

Att ansvaret ligger på olika huvudmän kan, om samverkan och samarbete 
inte fungerar tillräckligt, innebära kraftigt försämrade förutsättningar att ta 
till sig vården. 

Riksdagens socialutskott ställer sig bakom en lagändring som innebär att 
beroendevården hamnar hos en huvudman. Om Riksdagen beslutar att 
genomföra lagändringen innebär det att regionen får ett helhetsansvar för 
beroendevården. Genom en sådan lagändring underlättas samordningen 
rörande vården för vårdtagare med psykisk ohälsa i kombination med 
missbruksproblematik. 

Sverigedemokraterna i Region Stockholm ställer sig positiva till en sådan 
lagändring. Sverigedemokraterna avser att fortsätta bevaka frågan tills dess 
Riksdagen har beslutat om ett genomförande av lagändringen. 

Skulle Riksdagen inte besluta enligt Socialutskottets ställningstagande 
avser vi återkomma med uppföljande förslag för att försäkra oss om att 
vården av vårdtagare med psykisk ohälsa i kombination med 
missbruksproblem får den samordning som vi anser är avgörande för att 
kunna ge en bra och sammanhållen vård. 
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§ 172 
Inrättande av resultatenhet för utbyggnaden av 
tunnelbanan 
RS 2019-0790 

Ärendebeskrivning 
Ärendet behandlar förslag till att inrätta en särskild resultatenhet för 
ekonomisk redovisning av tunnelbaneutbyggnaden enligt 2013 års 
Stockholmsöverenskommelse och 2017 års Sverigeförhandling inom AB 
Storstockholms Lokaltrafik. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Trafiknämndens protokollsutdrag den 18 juni 2019 
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 juni 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 4 september 2019. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande. 

1. En särskild resultatenhet inrättas inom AB Storstockholms 
Lokaltrafik för utbyggnaden av tunnelbanan samt övriga åtgärder 
inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse, 
utbyggnaden av Hagalunds station samt utbyggnaden av 
tunnelbanan enligt 2017 års Sverigeförhandling. 

2. Investeringsbudget inklusive medfinansiering för utbyggnaden av 
tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse, 
utbyggnaden av Hagalunds station samt utbyggnaden av 
tunnelbanan enligt 2017 års Sverigeförhandling överförs från 
Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana, till AB 
Storstockholms Lokaltrafiks resultatenhet för utbyggnaden av 
tunnelbanan per den 1 november 2019. 

3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik 
kompletteras i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande. 

pustera re Exp. datum Sign. 
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4. Region Stockholms bolagsstämmoombud ges i uppdrag att rösta för 
antagande av de kompletterande ägardirektiven för AB 
Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med vad som anges i detta 
tj änsteutlåtande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

frdförande O tistera re Exp. datum Sign. 
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§173 
Motion 2019:30 av Anna Sehlin (V) om minskad 
användning av plast i Region Stockholm 
RS 2019-0638 

Ärendebeskrivning 
I motionen föreslås regionfullmäktige besluta om att Region Stockholm tar 
fram en kartläggning om plastanvändning i Region Stockholms 
verksamheter samt, utifrån kartläggningen, en strategi för minskad 
plastanvändning. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:30 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 11 september 2019 (bilaga). 
Anna Sehlin (V) yrkar på bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden 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 2019:30 av Anna Sehlin (V) m.fl. anses besvarad med 
hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Anna Sehlin (V) anmäler reservation från V-ledamöterna till förmån för 
eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:30 av Anna Sehlin m.fl. (V) om minskad 
användning av plast i Region Stockholm 

Föredragande regionråd: Thomas Eriksson 

Ärendebeskrivning 
I motionen föreslås regionfullmäktige besluta om att Region Stockholm tar 
fram en kartläggning om plastanvändning i Region Stockholms 
verksamheter samt, utifrån kartläggningen, en strategi för minskad 
plastanvändning. 

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

Motion 2019:30 av Anna Sehlin (V) m.fl. anses besvarad med 
hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Plastens miljöpåverkan har de senaste åren väckt välförtjänt 
uppmärksamhet på global nivå. Plast påverkar både klimatet genom sitt 
ursprung i olja och miljön, främst biologisk mångfald, genom nedskräpning 
och spridning av microplaster. Samtidigt kan plaster innehålla hormon- och 
reproduktionsstörande ämnen. 

Att minska användningen av plast och öka cirkulariteten för den plast som 
används är viktigt för Region Stockholm. Motionärens förslag är något som 
redan genomförs genom flertalet insatser. 

I budget 2019 gavs Regionstyrelsen i uppdrag påbörja en översyn av 
samtliga Region Stockholms verksamheter för att säkerställa giftfria miljöer 
för brukare, patienter, resenärer och medarbetare. I denna översyn har 
plastanvändningen en tydlig plats. Genom denna översyn kommer kunskap 
om vårt nuvarande läge att synliggöras, vilket är grunden i att också kunna 
göra välriktade insatser. 

Att fasa ut plast är en del Region Stockholm arbetar aktivt med, att låta den 
vara del av cirkulära system är en annan. Samtidigt som vi arbetar för att 
fasa ut så många engångsartiklar som möjligt ökar återvinningsgraden av 
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det avfall som ändå uppstår. Sedan 2012 har Region Stockholms 
återvinning av plast ökat med ca 150 procent. Nyligen beviljades Region 
Stockholm finansiering från Naturvårdsverket för ett projekt som syftar till 
att ta fram en färdplan för cirkulär hantering av plast inom hälso- och 
sjukvården. Projektet är i sin linda men vi har all anledning at återkomma 
till det när vi kommit längre i arbetet. 

I gällande miljöprogram berörs plastens miljöpåverkan bland annat genom 
Region Stockholms ambition kring hållbar upphandling. Det innebär att vi 
både köper in plastfria produkter, ställer krav som driver på utvecklingen 
och tillsammans med leverantörer utvecklar nya produkter genom så 
kallade innovationsupphandlingar. Som ett led i arbetet med ökad 
hållbarhet i inköp kommer kategoristyrningen att utvecklas sedan en 
reviderad Policy för inköp antogs tidigare i år. På så sätt jobbar Region 
Stockholm på bred front för en mer biobaserad ekonomi. 

Arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram, som ska ersätta nuvarande 
miljöprogram vid dess utgång 2021, har precis startat. I det arbetet kommer 
minskning av miljö- och hälsorisker kopplat till plast att vidareutvecklas. 
Engagemanget hos motionären för miljö och hälsa välkomnas in i det 
fortsatta arbetet med framtagandet. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
Motion 2019:30 

Irene Svenonius Thomas Eriksson 
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§174 
Motion 2019:31 av Anna Sehlin (V) om att formulera 
mål om andel vegetarisk mat i Region Stockholms 
milj öpr ogram 
RS 2019-0639 

Ärendebeskrivning 
I motionen föreslås regionfullmäktige besluta om att Region Stockholms 
miljöprogram kompletteras med mål om ökad andel vegetarisk mat i 
Region Stockholms verksamheter, samt att Region Stockholm arbetar för 
att hälften av all mat som serveras i Region Stockholms verksamheter ska 
vara växtbaserad år 2020. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:31 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 11 september 2019 (bilaga). 
Anna Sehlin (V) yrkar på bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden 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 2019:31 av Anna Sehlin (V) avslås med hänvisning till vad 
som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Reservation 
Anna Sehlin (V) anmäler reservation från V-ledamöterna till förmån för 
eget bifallsyrkande. 

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

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:31 av Anna Sahlin (V) om att formulera 
mål om andel vegetarisk mat i Region Stockholms 
milj öpr ogram 

Föredragande regionråd: Thomas Eriksson 

Ärendebeskrivning 
I motionen föreslås regionfullmäktige besluta om att Region Stockholms 
miljöprogram kompletteras med mål om ökad andel vegetarisk mat i 
Region Stockholms verksamheter, samt att Region Stockholm arbetar för 
att hälften av all mat som serveras i Region Stocldiolms verksamheter ska 
vara växtbaserad år 2020. 

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

Motion 2019:31 av Anna Sehlin (V) avslås med hänvisning till vad 
som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Minskning av Region Stockholms klimatpåverkan är ett prioriterat arbete 
och motionärens engagemang välkomnas. 
För att nå satta mål krävs fokuserat och idogt arbete. Alla verksamheter och 
områden behöver bidra på det sätt de kan utifrån sina förutsättningar. 
Livsmedel och måltiders klimatpåverkan är därför utpekat i gällande 
miljöprogram. 

Hållbarhetsaspekterna inom livsmedel och måltider är en komplex fråga, 
vilket speglas i de indikatorer som hör till målet i Region Stockholms 
miljöprogram 2017-2021 och Plan för hållbara patientmåltider. Att sänka 
klimatpåverkan från patientmåltider är ett av de mål som berör den mat 
som serveras i Region Stockholm, att byta ut vissa livsmedel mot mer 
klimatsmarta produkter, samt att öka andelen lokalproducerat med fokus 
på bland annat kött- och mejeriprodukter, är ett av flera tillvägagångssätt 
som pekas ut i nämnda plan. Målsättningar och plan har sedan antagande 
successivt implementerats i Region Stockholms verksamheter i samband 
med förnyande av avtal för patientmåltider. Vårdverksamheter inom 
Region Stockholm arbetar aktivt och medvetet inom ramen för 
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miljömålsarbetet för att minska klimatpåverkan från patientmåltider, 
exempelvis genom menyplanering och val av livsmedel. Effekterna av detta 
har ännu inte kunnat utläsas fullt ut eftersom målsättningar och plan är 
förhållandevis nyligen antagna. 

I budget 2019 gavs uppdrag till Regionstyrelsen att påbörja arbetet med att 
ta fram ett nytt hållbarhetsprogram. Det nya hållbarhetsprogrammet 
kommer ta vid efter miljöprogrammet vid dess utgång 2021.1 arbetet med 
det nya hållbarhetsprogrammet är möjligheterna för ökad andel 
växtbaserad mat utifrån Region Stockholms särskilda förutsättningar en 
aspekt som kommer att utredas vidare. Samtidigt ser vi hur marknaden för 
växtbaserade livsmedelsprodukter utvecklas i en riktning som kan 
möjliggöra ökad andel växtbaserad kost inom redan befintligt 
miljöprogram. 

Att få i sig all näring som behövs är en viktig del av patientens tillfrisknande 
och välmående, i många fall lika viktig som medicineringen. Dessutom 
ligger många patienter som kommer in till vården i riskzonen för 
undernäring, vilket gör det extra viktigt att maten är god och tilltalande för 
dem. 

Region Stockholm arbetar med att sänka klimatpåverkan från mat och 
livsmedel. Innan beslut om ett så pass omfattande mål som 50 procent 
växtbaserad mat till år 2020 fattas är det viktigt att utreda vad 
konsekvenserna av ett sådant beslut skulle få på Region Stockholms övriga 
målindikatorer avseende hållbara patientmåltider. Att mitt i 
programperioden ändra och tillföra nya mål bedöms inte vara praktiskt 
genomförbart. Det är svårt att nå så kortsiktiga mål inom ramen för nu 
gällande avtal samtidigt som vi inte vet vilka effekter det skulle ha för 
verksamheterna. Även om tanken är god är bedömningen att motionärens 
förslag inte skulle leda till de effekter motionären vill nå och istället vara 
problematiska för verksamheten att arbeta med. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
Motion 2019:31 

Irene Svenonius Thomas Eriksson 
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Motion 2019:31 av Anna Sehlin (V) om att formulera 
om andel vegetarisk mat i Region Stockholms 
milj öpr ogram 

I majoritetens svar på motion 2019:31 framförs att Regionen arbetar med 
hållbara patientmåltider genom att främja andelen ekomat till 50% av de 
totala inköpen av livsmedel. 

På senare år har allt fler forskningsrapporter visat på tveksamheter kring 
ekologiska produkters faktiska verksamhet på utsläppen och närmiljön. 

Inte minst konstaterade en dansk rapport från International Centre for 
Research in Organic Food Systems, att eko-mat varken är bättre för 
människan eller för miljön. Liknande resonemang har förts i 
jordbruksverkets rapport, med reservation för mycket små uppmätta 
miljöeffekter av ekologiskt jordbruk. 

Samtidigt uppskattas eko-livsmedel vara mellan 35 % till, i vissa fall, 150% 
dyrare än konventionella livsmedel. I framtida debatter om hållbara 
måltider avser vi sträva efter en evidens och faktabaserad debatt för att 
uppnå största möjliga nytta för varje investerad krona. 

Slutligen ser vi gärna ett större initiativ till närproducerad mat som gynnar 
gårdar och jordbruk i regionen. 
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§175 

Valärende 

Ärendebeskrivning 
Beslut om val, avsägelser och fyllnadsval avseende ledamöters och 
ersättares förtroendeuppdrag i organ under regionstyrelsen. 
Avslut heltidsförtroendevald (SD) 
Beata Milewczyk 25 %, att avslutas 24 september 2019 

Heltidsförtroendevald (SD) 
Leonid Yurkovskiy 25 % fr o m 25 september 2019 t o m 31 januari 2020 

Avsägelse av uppdrag som representant i Forum för regional 
tillväxt och attraktivitet 
Erika Ullberg (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag som 
representant i Forum för regional tillväxt och attraktivitet 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Landstingens Ömsesidiga 
Försäkringsbolag 
Erika Ullberg (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ledamot i 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 

Avsägelse av uppdrag som representant i Styrgrupp för 
Projektorganisationen för Götalandsbanan 
Erika Ullberg (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag som 
representant i Styrgrupp för Projektorganisationen för Götalandsbanan 

Avsägelse av uppdrag som ledamot (2:e vice ordförande) i 
regionstyrelsens rese- och representationsutskott 
Erika Ullberg (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ledamot (2:e 
vice ordförande) i regionstyrelsens rese- och representationsutskott 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionstyrelsens 
innovations- och utvecklingsutskott 
Erika Ullberg (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ledamot i 
regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionstyrelsens miljö- och 
hållbarhetsberedning 
Anders Josephsson (KD) har inkommit med avsägelse av uppdrag som 
ersättare i regionstyrelsens miljö- och hållbarhetsberedning 

Sign. 
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Forum för regional tillväxt och attraktivitet 
Aida Hadzialic (S) 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 
Ledamot 
Aida Hadzialic (S) 

Styrgrupp för Projektorganisationen för Götalandsbanan 
Aida Hadzialic (S) 

Regionstyrelsens rese- och representationsutskott 
Ledamot/2:e vice ordförande 
Aida Hadzialic (S) 

Regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott 
Ersättare 
Aida Hadzialic (S) 

Mälarens Vattenvårdsförbund 
Ledamot 
Raili Nilsson (C) 

Svealands kustvattenvårdsförbund 
Ledamot i förbundets valberedning 
Magnus Persson (C) 

Regionstyrelsens miljö- och hållbarhetsberedning 
Ersättare 
Dennis Åström Ullström (KD) 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund 
Ersättare 
Jamal Elmourabit (S) 

Central Baltic, styrkommitté 
Gustav Hemming (C) 

Ordförande Msterare Exp. datum Sign. 
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§ 176 
Övrigt 

Inga övriga frågor anmäls. 

Ordförande ÖListera re Exp. datum Sign. 
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§ 177 

Nästa sammanträde 

Ärendebeskrivning 
Regionstyrelsens nästa sammanträde äger rum tisdagen den 22 oktober 
2019. 

)rdförande Exp. datum Sign. 
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§178 
Motion 2019:5 av Erika Ullberg (S) om införande av 
karantänsregler 
RS 2019-0285 

Ärendebeskrivning 
Erika Ullberg (S) föreslår i en motion att Region Stockholm ska utreda och 
införa lämpliga karantänsregler för heltidsarvoderade politiker och höga 
tjänstemän så att de under en bestämd tid efter det att deras uppdrag i 
Region Stockholm upphört inte får bedriva, främja och/eller ta anställning 
i , eller på annat sätt fritt agera i verksamheter som gör affärer med Region 
Stockholm. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:5 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 18 september 2019 (bilaga). 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall till motionen. 
Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga). 

Proposition 
Ordföranden 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 2019:5 av Erika Ullberg (S) anses besvarad med hänvisning till vad 
som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Reservationer 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) anmäler reservation från S-
ledamöterna respektive V-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 
Gabriel Kroon (SD) anmäler reservation från SD-ledamöterna till förmån 
för eget förslag till beslut. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

'Ordförande iterare Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:5 av Erika Ullberg (S) om införande av 
karantänsregler 

Föredragande regionråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 

Erika Ullberg (S) föreslår i en motion att Region Stockholm ska utreda och 
införa lämpliga karantänsregler för heltidsarvoderade politiker och höga 
tjänstemän så att de under en bestämd tid efter det att deras uppdrag i 
Region Stockholm upphört inte får bedriva, främja och/eller ta anställning 
i , eller på annat sätt fritt agera i verksamheter som gör affärer med Region 
Stockholm. 

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

Motion 2019:5 av Erika Ullberg (S) anses besvarad med hänvisning till vad 
som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Det är viktigt att ett högt förtroende kan upprätthållas för Region 
Stockholms verksamheter. Motionären anser att Region Stockholm ska 
införa karantänsregler för såväl heltidsförtroendevalda som för höga 
tjänstemän när de lämnar sina uppdrag. 

Lag (2018:676) har införts vad gäller restriktioner vid statsråds och 
statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. I korthet 
innebär lagen att två olika restriktioner - karens och ämnesrestriktion -
införs för personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag som statsråd 
eller anställning som statssekreterare. Nya uppdrag prövas mot lagen och 
staten finansierar personens lön under en eventuell restriktionstid. 
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När det gäller kommuner och regioner i Sverige saknas motsvarande 
lagstiftning. Det finns inte heller ett gemensamt regelverk. I nuläget fmns 
ingen kommun eller region som har karantänsregler för övergång från 
uppdrag till nytt uppdrag hos annan huvudman, oavsett om det gäller 
heltidsförtroendevald eller hög tjänsteman. 

Det krävs ett gemensamt synsätt på dessa frågor samlat i Sveriges 
kommuner och regioner. Med fördel bör det diskuteras inom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Detta eftersom det påverkar 
attraktiviteten i kommuner och regioner som arbetsgivare för höga chefer 
samt påverkar möjligheten att rekrytera kommunal- och regionråd om 
dessa inte har en möjlighet till egen försörjning efter avslutat uppdrag. 

Regelverk måste ta sikte dels mot att motverka korruption och beakta 
möjligheten att gå emellan politiska uppdrag och anställning, dels för 
tjänstemän att kunna byta arbete till såväl privat som annan offentlig 
arbetsgivare. Karantänsregler medför också krav på offentlig finansiering av 
personens lön efter avslutat uppdrag, något som inte självklart ligger i 
skattebetalarnas intresse. 

För att regioner och kommuner ska ha ett stringent och samordnat 
regelverk nationellt krävs att SKL tar ett sådant samordnande ansvar. Vid 
kontakt mellan Regionledningskontoret (RLK) och SKL har det dock 
framkommit att den senare inte anser att det behövs ett samordnat 
nationellt regelverk för kommuner och regioner för övergångar till 
organisationer och näringsliv. 

För Region Stockholms del är det mycket viktigt att följa lagar, regler och 
egna riktlinjer/policyer som ska motverka mutor, korruption och 
oegentligheter. När personer avslutar anställning eller politiskt uppdrag 
gäller sekretess för sekretessbelagda uppgifter som man tagit del av under 
uppdragstiden. Det gäller också att iaktta särskild vaksamhet i 
affärstransaktioner om de involverar person som nyligen lämnat Region 
Stockholm. 

Detta är oerhört komplexa frågor. I grunden är det dock positivt om 
personer är anställningsbara, har kompetens som efterfrågas och att 
människor kan gå mellan olika anställningar och uppdragsgivare. Det gäller 
såväl heltidsförtroendevalda som höga tjänstemän. 
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Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Motion 2019:5 

Irene Svenonius 
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Motion 2019:5 av Erika Ullberg (S) om införandet av 
karantänsregler 

Med inspiration från den relativt nytillkomna lagen om karens för statsråd 
och statssekreterare har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslagit 
en liknande karantän för politiker och höga tjänstemän i Region Stockholm. 

Sverigedemokraterna instämmer i problembilden av regionråd och politiskt 
anknutna tjänstemän som kan ge privata aktörer fördelar vid upphandling 
med Region Stockholm som motpart. 

Vi ser däremot negativt på den föreslagna vägen att införa en 
karantänsregel, för samtliga politiker och högre tjänstemän, som hindrar 
dessa att arbeta för privata företag som har ekonomiska förhållanden med 
Regionen. En praktisk applikation av detta skulle innebära att en högre 
tjänstemannachef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som i grunden är 
utbildad som exempelvis läkare, inte kan arbeta på en privat vårdcentral i 
Region Stockholm direkt efter sin anställning. 

Vi framhåller även, likt regionledningskontoret, en konkurrensnackdel om 
Region Stockholm väljer att sätta karantän på sina tjänstemän medan 
andra regioner väljer att inte göra detta - vilket gör Region Stockholm 
mindre attraktiva som arbetsgivare. 

Däremot anser vi att Region Stockholm bör driva på utvecklingen av 
regionala karantänsregler inom sitt engagemang i SKL. 

Vi vänder oss emot standardiserade karantänsregler men ser positiv på att 
prövning av karantän som, om den utvisar ett möjligt jävsförhållanden eller 
möjlig ekonomisk skada för Region Stockholm sätter upp en 
tidsbegränsning för när tjänsten kan upptas på det privata företaget. 
Således begränsas de negativa effekterna av en karantänregel, samtidigt 
som uppföljning och utvärdering av jävs-förhållanden blir 
institutionaliserad. 
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Sverigedemokraterna föreslår Regionstyrelsen besluta: 

att Region Stockholm verkar inom organisationen Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) för att utarbeta gemensamma karantänsprinciper för 
kommuner och regioner. 

att införa prövning på individuell basis för regionråd och högre tjänstemän, 
i likhet med lagen om statsråd och statssekreterare, när jävsförhållanden 
riskerar att uppstå som kan ge upphov till negativa ekonomiska 
konsekvenser för Region Stockholm. 
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Motion 2019:29 av Jonas Lindberg (V) om att införa 
karantänsregler för höga tjänstemän som byter 
arbetsgivare från Region Stockholm till 
konkurrerande privat verksamhet 
RS 2019-0637 

Ärendebeskrivning 
Jonas Lindberg (V) föreslår i en motion att Region Stockholm ska besluta 
att införa övergångsregler av karantänskaraktär då höga chefer, tjänstemän 
och direktörer går från Region Stockholm till privata vårdföretag och 
koncerner. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2019:29 

Yrkanden 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 18 september 2019 (bilaga). 
Anna Sehlin (V) och Aida Hadzialic (S) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden 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 2019:29 av Jonas Lindberg (V) anses besvarad med hänvisning till 
vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

SD-ledamöterna avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 
Anna Sehlin (V) och Aida Hadzialic (S) anmäler reservation från V-
ledamöterna respektive S-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 
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Regionstyrelsen 

Motion 2019:29 av Jonas Lindberg (V) om att införa 
karantänsregler för höga tjänstemän som byter 
arbetsgivare från Region Stockholm till 
konkurrerande privat verksamhet 

Föredragande regionråd: Irene Svenonius 

Ärendebeskrivning 
Jonas Lindberg (V) föreslår i en motion att Region Stockholm ska besluta 
att införa övergångsregler av karantänskaraktär då höga chefer, tjänstemän 
och direktörer går från Region Stockholm till privata vårdföretag och 
koncerner. 

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

Motion 2019:29 av Jonas Lindberg (V) anses besvarad med hänvisning till 
vad som sägs i regionrådsberedningens motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Det är viktigt att ett högt förtroende kan upprätthållas för Region 
Stockholms verksamheter. Motionären anser att Region Stockholm ska 
införa karantänsregler för såväl heltidsförtroendevalda som för höga 
tjänstemän när de lämnar sina uppdrag. 

Lag (2018:676) har införts vad gäller restriktioner vid statsråds och 
statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. I korthet 
innebär lagen att två olika restriktioner - karens och ämnesrestriktion -
införs för personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag som statsråd 
eller anställning som statssekreterare. Nya uppdrag prövas mot lagen och 
staten finansierar personens lön under en eventuell restriktionstid. 
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När det gäller kommuner och regioner i Sverige saknas motsvarande 
lagstiftning. Det finns inte heller ett gemensamt regelverk. I nuläget finns 
ingen kommun eller region som har karantänsregler för övergång från 
uppdrag till nytt uppdrag hos annan huvudman, oavsett om det gäller 
heltidsförtroendevald eller hög tjänsteman. 

Det krävs ett gemensamt synsätt på dessa frågor samlat i Sveriges 
kommuner och regioner. Med fördel bör det diskuteras inom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Detta eftersom det påverkar 
attraktiviteten i kommuner och regioner som arbetsgivare för höga chefer 
samt påverkar möjligheten att rekrytera kommunal- och regionråd om 
dessa inte har en möjlighet till egen försörjning efter avslutat uppdrag. 

Regelverk måste ta sikte dels mot att motverka korruption och beakta 
möjligheten att gå emellan politiska uppdrag och anställning, dels för 
tjänstemän att kunna byta arbete till såväl privat som annan offentlig 
arbetsgivare. Karantänsregler medför också krav på offentlig finansiering av 
personens lön efter avslutat uppdrag, något som inte självklart ligger i 
skattebetalarnas intresse. 

För att regioner och kommuner ska ha ett stringent och samordnat 
regelverk nationellt krävs att SKL tar ett sådant samordnande ansvar. Vid 
kontakt mellan Regionledningskontoret (RLK) och SKL har det dock 
framkommit att den senare inte anser att det behövs ett samordnat 
nationellt regelverk för kommuner och regioner för övergångar till 
organisationer och näringsliv. 

För Region Stocldiolms del är det mycket viktigt att följa lagar, regler och 
egna riktlinjer/policyer som ska motverka mutor, korruption och 
oegentligheter. När personer avslutar anställning eller politiskt uppdrag 
gäller sekretess för sekretessbelagda uppgifter som man tagit del av under 
uppdragstiden. Det gäller också att iaktta särskild vaksamhet i 
affärstransaktioner om de involverar person som nyligen lämnat Region 
Stockholm. 

Detta är oerhört komplexa frågor. I grunden är det dock positivt om 
personer är anställningsbara, har kompetens som efterfrågas och att 
människor kan gå mellan olika anställningar och uppdragsgivare. Det gäller 
såväl heltidsförtroendevalda som höga tjänstemän. 
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Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Motion 2019:29 

Irene Svenonius 
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§180 
Överlåtelse av aktier i Mälardalstrafik AB till Region 
Sörmland 
RS 2019-0846 

Ärendebeskrivning 
Samtycke till överlåtelse samt avstående av hembudsmöjlighet av aktier i 
Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till Region Sörmland. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Begäran från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet om 
godkännande av överlåtelse av aktier i Mälardalstrafik AB till Region 
Sörmland. 

Yrkanden 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 18 september 2019. 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande. 

Region Stockholm avstår hembudsmöjligheten enligt MÄLAB :s nu 
gällande bolagsordning samt samtycker till att SKTM överlåter 
sina aktier i enlighet med aktieägaravtalet avseende aktier i 
Mälardalstrafik AB till Region Sörmland. 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

(rf 
Ordförande Jui fete ra re Exp. datum Sign. 
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§182 
Motion 2018:34 av Jens Sjöström (S) och Robert 
Johansson (S) om att ta initiativ till en regional 
biogasstrategi 

LS 2018-1268 

Ärendebeskrivning 
Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) föreslår i en motion, 2018:34, 
att regionfullmäktige tar initiativ till en regional biogasstrategi. 
Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tj änsteutlåtande 
Motion 2018:34 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 13 juni 2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 18 september 2019 (bilaga). 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 
Ordföranden 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 2018:34 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) 
anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens 
motivering. 

Reservation 
Aida Hadzialic (S) och Anna Sehlin (V) anmäler reservation från S-
ledamöterna respektive V-ledamöterna till förmån för eget bifallsyrkande. 

Särskilt uttalande 
Anna Sehlin (V) lämnar särskilt uttalande från V-ledamöterna (bilaga). 

Expedieras till 
Akt 
Regionfullmäktige 

Ordförande Exp. datum S 
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Regionrådsberedningen SKRIVELSE 
2019-09-18 LS 2018-1268 

Regionstyrelsen 

Motion 2018:34 av Jens Sjöström (S) och Robert 
Johansson (S) om att ta initiativ till en regional 
Biogasstrategi 

Föredragande regionråd: Tomas Eriksson 

Ärendebeskrivning 
Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) föreslår i en motion, 2018:34, 
att regionfullmäktige tar initiativ till en regional biogasstrategi. 

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

Motion 2018:34 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) 
anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i regionrådsberedningens 
motivering. 

Regionrådsberedningens motivering 

Regionrådsberedningen instämmer i att klimatförändringarna är en av 
samhällets största utmaningar och delar uppfattningen att ett cirkulärt 
hållbart sätt att se på våra resurser är nödvändigt. Detta stämmer också väl 
överens med de mål, ställningstaganden och förhållningssätt som lyfts fram 
i RUFS 2050 och Klimatfärdplan 2050. 

I mars 2019 antog Regionfullmäktige Klimatfärdplan 2050. 
Klimatfärdplanen vägleder Stockholmsregionen i omställningen mot netto-
noll klimatutsläpp och är en del av genomförandet av den regionala 
utvecklingsplanen RUFS 2050. Biogas lyfts i klimatfärdplanen fram som ett 
av de förnybara bränslen som behövs i omställningen för att nå 
klimatmålen. Biogasens roll återkommer inom flera av de områden som 
beskrivs som viktiga i omställningen, såsom transporter, jord- och 
skogsbruk, regional förnybar energiproduktion samt i de tillhörande 
åtgärderna på regional nivå som redovisas i planen. Klimatfärdplanen 
redovisar också vilka aktörer, privata som offentliga, som behöver agera och 
samverka samt verktyg som kan användas i omställningen. 



Fel! Hittar inte referenskälla. 

2(2) 

SKRIVELSE 
2019-09-18 LS 2018-1268 

Motionärerna efterfrågar ett helhetsgrepp om framtidens energianvändning 
och hur produktionen och användningen av biogas ska utformas. De vill se 
åtgärder på övergripande nivå, en tydlig struktur för produktion, 
tankställen och strategiska upphandlingar och att Region Stockholm ligger i 
framkant och ser till helheten. Miljöprogram 2017-2021, RUFS 2050 och 
Klimatfärdplan 2050 tillsammans svarar på dessa önskemål i form av mål, 
förhållningssätt, ställningstaganden och planeringsunderlag samt 
strategier, insatsområden, åtgärder, verktyg och identifierade aktörer. 

Region Stockholm samverkar och deltar i olika projekt med andra aktörer i 
länet för att stärka genomförandet av RUFS 2050 och Klimatfärdplan 2050, 
men också för att bidra med kunskap i andra processer som pågår. Några 
viktiga sådana processer är Länsstyrelsen Stockholms två regeringsuppdrag 
inom området; dels att revidera Klimat- och energistrategi för Stockholms 
län, dels att ta fram en Regional plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel. I båda dessa processer medverkar Region Stockholm i 
referensgrupperna och kommer att lämna synpunkter på de båda förslagen. 
Inom ramen för Connect Sweden har Region Stockholm också ambitionen 
att ta fram ett kunskapsunderlag för att belysa alternativa drivmedel för 
flygtransporter. 

Den statliga utredning som motionärerna hänvisar till, den så kallade 
Biogasmarknadsutredningen, M 2018:96, har fått sitt uppdrag förlängt till 
den 31 december 2019. Utredningen analyserar biogasens roll och 
konkurrensförutsättningar utifrån de nya energi- och klimatpolitiska 
målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och utvecklingen 
mot mer förnybar energi i transportsektorn. När utredningens 
slutbetänkande är färdigt kommer Region Stockholm att ta del av det för att 
ta ställning till om och i så fall hur dess slutsatser och förslag påverkar 
arbetet med biogasens utveckling i regionen framöver. Ökad produktion 
och användning av biogas behövs för att uppfylla satta mål. Motionärernas 
förslag till beslut täcks dock till stora delar redan in av arbete som redan 
görs. Motionen bör därmed anses besvarad. 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens t j änsteutlåtande 
Motion 2018:34 
Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag den 13 juni 2019 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningens tjänsteutlåtande den 3 juni 2019 

Irene Svenonius Tomas Eriksson 
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REGIONSTYRELSEN 2019-09-24 

Vänsterpartiet o 
'•UPP 

Ärende nr 24 
LS 2018-1268 

Motion 201834 av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om att ta 
initiativ till en regional biogasstrategi 

Vänsterpartiet stödjer intentionen i motionen om att Region Stockholm bör ta fram en 
regional strategi för biogas. Regionen står inför stora utmaningar att ställa om till en 
fossiloberoende transportinfrastruktur och där är biogas en del av lösningarna. Samtidigt vill 
vi betona den uppenbara målkonflikt som finns i hantering och framtida utnyttjande av 
biogas. Då det inte finns, eller kommer finnas outsinliga mängder av biogas är det bra om 
strategin formulerar och tittar på de målkonflikter i vilka trafikslag som ska använda biogasen 
och hur och hur mycket som ska och kan framställas. 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-09-24 

2019-OO63 

Kl. 10:00- §§ 164, 175 och 181 

Sammanträde med Regionstyrelsen 

Datum för justering av §§ 164,175 och 181: 2019-09-24 

Irene Svenonius (M) Aida Hadzialic (S) 

Närvarande ledamöter 
Irene Svenonius (M), ordförande 
Gustav Hemming (C), i:e vice ordförande 
Aida Hadzialic (S), 2:e vice ordförande 
Tobias Nässén (M) ersätter Kristoffer Tamsons (M) 
Pehr Granfalk (M) 
Rickard Wessman (M) 
Martina Mossberg (M) 
Charlotte Broberg (M) 
Ella Bohlin (KD) 
Tomas Eriksson (MP) 
Michaela Haga (C) 
Daniel Forslund (L) 
Talla Alkurdi (S) 
Jens Sjöström (S) 
Robert Johansson (S) 
Victor Harju (S) 
Catarina Wahlgren (V) 
Anna Sehlin (V) 
Gabriel Kroon (SD) 
Helen Schoultz (SD) ersätter Mikael Stigenberg (-) 

Plats Gjörwellsalen 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-09-24 

RS 2019-0063 

Närvarande ersättare 
Leif Gripestam (M) 
Maria Fält (KD) 
Samuel Klippfalk (KD) 
Susanne Nordling (MP) 
Malin Fijen Pacsay (MP) 
Tage Gripenstam (C) 
Anna Starbrink (L), t o m § 173 
Anna-Lena Johansson (L) 
Hans Andersson (L) 
Tove Sander (S) 
Tara Twana (S) 
Lars Bryntesson (S) 
Staffan Norberg (V) 
Lisa Rasmussen (V) 
Britt-Marie Canhasi (SD) 

Övriga närvarande 
Stefan Schildt, tf regiondirektör 
Anne Rundquist, chefsjurist 
Katarina Winell, kommunikationsdirektör 
Katarina Wästlund, sekreterare 
Veronica Sjöberg, sekreterare 
Tobias Sjö, politisk sekreterare (M) 
Lars Nordgren, politisk sekreterare (C) 
Jesper Svensson, politisk sekreterare (L) 
Veronica Eriksson, politisk sekreterare (MP) 
Lydia Wefer, politisk sekreterare (S) ( T \ a 
Jessica Nilsson, politisk sekreterare (V) 

Sekreterare / 
\ 

Ordförande Justf rare Exp. datum Sign. 
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Meddelande 

Protokoll för sammanträde den 2019-09-24 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. 

2019-09-24 

§§ 164,175 och 181 

2019-09-25 

2019-10-18 
Lanåstingshuset, RLK kansli 

I I I 
\\ / v [̂y • 

Verohlc^Sjjöberg " ^ ~ * f 
f \ \ 

I ! * ) 

Veronica Sjöberg 
— / 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 
2019-09-24 

Innehållsförteckning 

s . Godkännande av de slutliga upphandlingsdokumenten anbudsinfordran för 
4 Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) 

§ 175 Valärende 

^ g Yttrande över Stärkt kompetens i vård och omsorg - slutbetänkande från 
utredningen Reglering av yrket undersköterska (SOU 2019:20) 

Ordförande Exp. datum Sign. 



§ 164 
Godkännande av de slutliga upphandlingsdokumenten 
anbudsinfordran för Framtidens Vårdinformationsmiljö 
(FVM)  
LS 2017-1309 
 
Ärendet omfattas av sekretess. 
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=yVb Region Stockholm 
Regionstyrelsen PROTOKOLL RS 2019-0063 

2019-09-24 

§ 175 
Valärende 

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

Avsägelse av uppdrag som ledamot i regionstyrelsens arbets- och 
personalutskott 
Erika Ullberg (S) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ledamot i 
regionstyrelsens arbets- och personalutskott 

Regionstyrelsens arbets- och personalutskott 
Ledamot 
Aida Hadzialic (S) 

Beslutet justeras omedelbart. 

/ 
Ordförande Justera re Exp. datum Sign. 
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Regionstyrelsen PROTOKOLL 
2019-09-24 

RS 2019-0063 

§181 
Yttrande över Stärkt kompetens i vård och omsorg -
slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket 
undersköterska (SOU 2019:20) 
RS 2019-0718 

Region Stockholm har av Socialdepartementet bjudits in att lämna 
synpunkter på betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg, 
slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska (SOU 
2019:20). 

Beslutsunderlag 
Regiondirektörens tjänsteutlåtande 
Sammanfattning av Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) 
slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska 
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 27 augusti 2019 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande den 27 augusti 2019 
Stockholms läns sjukvårdsområdes yttrande den 26 augusti 2019 

Yrkande 
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens 
förslag i skrivelse den 18 september 2019. 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar följande. 

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 
yttrande över betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg 
(SOU 2019:20) - slutbetänkande från utredningen Reglering av 
yrket undersköterska. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Expedieras till 
Akt 
Socialdepartementet 

Ärendebeskrivning 

rare Exp. datum Sign. 


	RS Protokoll 2019-09-24, exkl sekretess
	§ 164 - omfattas av sekretess
	§ 164


