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§ 96
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
andre vice ordföranden och Filippa Reinfeldt.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 5 maj 2009.

§ 97
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 april 2009 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 98
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 april 2009 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 99
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0901-0001
Rapport 4 den 8 april 2009 lades till handlingarna.

§ 100
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2008 landstingsstyrelsens ägarstyrning
av landstingets bolag
LS 0812-1194
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 mars 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 februari 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att överlämna S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse som yttrande till landstingsrevisorerna (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
forts.

forts. § 100
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Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 101
Införande av radiokommunikationssystemet Rakel inom Stockholm läns landsting
LS 0806-0634
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 med allmänna utskottets beslut den
3 mars 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar i första
hand att återremittera ärendet i enlighet med MP-ledamotens motivering, att i andra hand avslå
ärendet (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag därpå
och fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och
fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att Stockholms läns landsting ansöker om anslutning till Rakel-systemet (Radiokommunikation för effektiv ledning)
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för Rakel-systemet
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra införande av Rakel-systemet i landstinget och
i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning införa Rakel-systemet i ambulansverksamheten
att uppdra åt landstingsdirektören att utforma förslag till förvaltningslösning och organisation
för Rakel-systemet
forts.
forts. § 101
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att uppdra åt Locum AB att utreda behovet av utökad inomhustäckning för akutsjukhusen
att kostnader för år 2009 tas inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings ordinarie budget
samt att projektmedel för införande söks hos KBM/MSB (Krisberedskapsmyndigheten/ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
att beakta kostnader för delprojekt steg 2 om investering ca 12 000 000 kronor och ca
6 000 000 kronor i avgifter, kapital- och driftkostnader i samband med landstingets budget för
år 2010
att beakta kostnader för Rakel-systemets införande, abonnemang och drift inom ramen för
landstingets budget fr o m 2011.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 102
Verksamhetsplan och budget 2009 för landstingens gemensamma arbete med den
Nationella IT-strategin för Vård och Omsorg
LS 0811-1100
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars (med reviderad sida 1 den 21 april) 2009
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2009.
I ärendet yttrade sig ordföranden.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa Sveriges Kommuners och Landstings förslag till verksamhetsplan och budget för
2009 för landstingens gemensamma arbete med den Nationella IT-strategin för Vård och Omsorg.

§ 103
Förvärv av fastigheten Gustavsberg 1:7, Värmdö kommun
LS 0901-0094
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 jämte köpeavtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna köpeavtal med JM Entreprenad AB avseende förvärv av del av fastigheten Gustavsberg 1:7, Värmdö kommun, för 75 000 000 kronor.

§ 104
Yttrande över betänkandet Patientsäkerhet (SOU 2008:117)
LS 0901-0075
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 april 2009 med FoUU-utskottets beslut den
17 mars 2009, yttranden av patientnämnden den 19 februari och hälso- och sjukvårdsnämnden
den 17 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 105
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet HUSAM i Huddinge
LS 0804-0398
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 april 2009 jämte förbundsordning med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 juni 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet HUSAM i Huddinge med
följande ändrade nya lydelse av 6 § andra stycket ”Ett samordningsförbund får inte besluta i
frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar
myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda”.

§ 106
Förvärv av fastigheten Blixtljuset 18 i Stockholms stad, Högdalsdepån
LS 0901-0096, 0097
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 april 2009 jämte köpekontrakt och avtal med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna försäljning av fastigheten Blixtljuset 18 i Stockholms stad i enlighet med vad
som angivits i utlåtandet
att godkänna köpekontrakt mellan Stockholms läns landsting och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende försäljning av fastigheten Blixtljuset 18 i Stockholms stad, för 65 000 000
kronor
att godkänna avtal med Stockholms kommun om fastighetsreglering och förvärv av del av
Blixtljuset 18 i Stockholms stad för 13 837 500 kronor.
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§ 107
Yttrande över laglighetsprövning av landstingets överlåtelse av vårdcentralen i Vaxholm, vårdcentralen i Huvudsta och S:t Eriks vårdcentral i Stockholm
LS 0805-0543, 0806-0632, 0806-0633
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 mars 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå landstingsdirektörens förslag till yttrande till Kammarrätten, att meddela Kammarrätten att landstinget biträder Dag Larssons överklagande, att landstingsstyrelsen påbörjar en
process med syfte att återställa de aktuella besluten (bilaga).
Ordföranden anmälde att i landstingsrådsberedningens skrivelse i bilageförteckningen står som
bilaga 1 ”Överklagande”, vilket skall bytas ut mot ”Motpartens yttrande”.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm enligt landstingsdirektörens förslag.
MP-ledamoten anmälde att hon ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 108
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 9 december 2008 om
överföring av färdtjänstverksamhet och trafikplanering till SL
LS 0902-0112
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 april 2009 jämte överklagande med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 mars 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå landstingsdirektörens förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län, att till
Kammarrätten meddela att landstinget biträder Anders Johanssons överklagande (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Länsrätten i Stockholms län enligt landstingsdirektörens förslag.
MP-ledamoten anmälde att hon ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 109
Månadsbokslut för februari 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 0903-0270
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för februari 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

§ 110
Svar på skrivelse från Birgitta Sevefjord (V) om att genomföra Stockholms läns landstings handikapprogram i den politiska församlingen
LS 0902-0175
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att – i samråd med Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO), De Handikappades Riksförbund (DHR) och Synskadades riksförbund (SRF) genomföra en översyn av behovet av handikappanpassning av landstingshuset.
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra de åtgärder som redovisas i direktörens tjänsteutlåtande.

§ 111
Månadsbokslut för februari 2009 samt prognos för helåret 2009
LS 0903-0250
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att fastställa månadsbokslut för februari 2009 samt prognos för helåret 2009, att uppdra till
presidiet att omgående uppvakta regeringen om behovet av utökade statsbidrag till landstingssektorn för innevarande år (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
forts.

forts. § 111
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna månadsbokslut för februari 2009 samt prognos för helåret 2009.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 112
Månadsbokslut för februari 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0903-0249
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för februari 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 113
Månadsbokslut för februari 2009 för koncernfinansiering
LS 0903-0251
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för februari 2009 för koncernfinansiering.

§ 114
Skrivelse av Ingela Nylund Watz m fl (S) om uppvaktande av regeringen om byggande
av Citybanan
LS 0703-0334
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
§ 115
Miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting
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LS 0903-0268
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 mars 2009.
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt V- och MP-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels för egen del besluta
att anta förslaget till miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa miljöredovisning 2008 för Stockholms läns landsting.
V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 116
Stockholms läns landstings pris för arbete mot rasism och främlingsfientlighet
LS 0902-0170
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 mars 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att prissumman för landstingets arbete mot främlingsfientlighet och rasism skall utbetalas med
100 000 kronor år 2009 samt att återkomma med förslag till prissumma inför 2010 i 2010 års
budget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
forts.

forts. § 116
Landstingsstyrelsen beslöt således
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att prissumman för landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism skall utbetalas med 100 000 kronor år 2009 och avse den sammanlagda prissumman för åren 2009 och
2010.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 117
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 22/2008 Inköp och upphandling – strategi,
mål och resultat
LS 0901-0088
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 mars 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
MP-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 118
Rapport om samordning och effektivisering av landstingets varu- och tjänstetransporter
LS 0709-0915
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-förslaget (bilaga).
forts.
forts. § 118
Följande yrkanden framfördes
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dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna rapporten Effektivare varutransporter inom landstinget och de åtgärder som förvaltningen kommer att arbeta vidare med.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 119
Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser
LS 0709-0936
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 med yttranden av regionplane- och
trafiknämnden den 6 februari, AB Storstockholms Lokaltrafik den 29 januari 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 juli 2008.
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till motionen..
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 120
Motion 2008:1 av Lars Dahlberg (S) om biljettinlösen
LS 0802-0153
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 20 maj 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2008.
Mp-ledamoten skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå motionens första att-sats, att bifalla motionens andra att-sats, att i övrigt anföra vad MPledamoten föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 121
Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder
LS 0802-0155
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 17 juni 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2008.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Vivianne Gunnarsson om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 122
Motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl (V) om avgiftsfri kollektivtrafik den
22 september
LS 0803-0258
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 24 september 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september
2008.
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, att uppdra till SL att delta i Europeiska
trafikantveckan i enlighet med vad MP-ledamoten anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 123
Motion 2008:7 av Jan Strömdahl m fl (V) om att landstinget bör utreda konsekvenserna
för verksamheten och ekonomin om förbifart Stockholm byggs
LS 0803-0261
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 med landstingsdirektörens och regionplane- och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande den 6 oktober 2008.
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens första att-sats, att avslå motionens andra att-sats
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 123
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
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att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 124
Motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m fl (S) om att infoga AB Storstockholms
Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen
LS 0803-0266
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 mars 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 26 augusti 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2008.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda ett infogande av AB Storstockholms Lokaltrafik
och dess dotterbolag i ägarbolaget Landstingshuset i Stockholm AB, att uppdra till landstingstyrelsen att utreda vilka åtgärder i övrigt som bör vidtas av ägaren för att skapa en ökad koppling mellan den regionala utvecklingsplanen och den operativa och strategiska planeringen
inom AB SL (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
MP-ledamoten anmälde att hon ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 125
Motion 2008:13 av Raymond Wigg m fl (MP) om ett ökat cyklande i Stockholmsregionen
LS 0804-0374
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med yttranden av regionplane- och
trafiknämnden den 22 oktober, AB Storstockholms Lokaltrafik den 24 september 2008 och
landstingsdirektörens och regionplane- och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande den
27 oktober 2008.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 126
Motion 2008:27 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om inrättande av mötesplatser vid
knutpunkter och större stationer
LS 0806-0590
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 17 mars 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 mars 2009.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 127
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Överförande av trafikplanerande verksamhet från regionplane- och trafiknämnden till
AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0903-0230
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 mars 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå ärendet (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att i första hand återremittera ärendet, att i andra hand avslå förslaget
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag därpå
och fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och
fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att SL:s specifika ägardirektiv kompletteras med uppdrag ”att svara för utformningen av
landstingets trafikpolitik och den översiktliga trafikplaneringen”
att uppdraget ”att svara för utformningen av landstingets trafikpolitik och den översiktliga
trafikplaneringen” utgår ur regionplane- och trafiknämndens reglemente
att överföra 2 400 000 kronor för 2009 från regionplane- och trafiknämnden till AB Storstockholms Lokaltrafiks budget
att uppdra åt regionplanedirektören att gemensamt med SL:s verkställande direktör genomföra
överföringen av den trafikplanerande verksamheten till den 1 juli 2009
att regionplane- och trafiknämnden byter namn till regionplanenämnden.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.
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§ 128
Överförande av all verksamhet inom färdtjänsten exklusive myndighetsutövning till
AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0903-0231
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå ärendet (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera ärendet (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Vivianne Gunnarsson, Håkan Jörnehed, Anna Kettner,
Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord.
Landstingsstyrelsen beslöt
att återremittera ärendet i syfte att komplettera ärendet med minnesanteckningar från referensgruppsmöten med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

§ 129
Motion 2008:18 av Lars Dahlberg och Göran Wrene (S) om att utveckla AB Storstockholms Lokaltrafik som energiproducent
LS 0805-0488
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april (reviderad sid 4 den 16 april) 2009 med AB
Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 17 februari 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 mars 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till S-ledamöternas reservation i
AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.
130
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Motion 2008:22 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om återinförande av regionstyrelser inom AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0805-0492
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april (med reviderad sid 3 och 4 den 16 april)
2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 17 mars 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 mars 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, att uppdra till Storstockholms Lokaltrafik
AB att utvärdera nuvarande samrådsorganisation och under hösten 2009 bjuda in till en diskussion om utveckling av den framtida organisationen enlighet med vad MP-ledamoten anfört
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz om bifall till sin reservation i AB Storstockholms Lokaltrafiks
styrelse att bifalla motionen (bilaga)
dels av Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten till förmån för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 131
Motion 2008:30 av Anna Kettner och Lars Dahlberg (S) om att även terminskort som
delas ut till skolelever samt köps av studenter bör omfattas av AB Storstockholms Lokaltrafiks förlustgaranti
LS 0809-0814
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april (med reviderad sid 3 den 16 april) 2009 med
AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 17 mars 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 mars 2009.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Vivianne Gunnarsson om bifall till motionen i enlighet med
sin reservation i AB Storstockholm Lokaltrafiks styrelse.
forts.
forts. § 131
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
S- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 132
Yttrande över delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning
(SOU 2008:127)
LS 0901-0073
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med yttranden av patientnämnden den
19 februari, hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 mars, Stockholms läns sjukvårdsområde den
6 april 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna patientnämndens yttrande, att i övrigt
anföra vad S- och V-ledamöterna föreslagit (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 16 april 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna patientnämndens yttrande
att därutöver anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 133
Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att får utföra hjärttransplantation som
rikssjukvård
LS 0903-0266
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 april 2009 med produktionsutskottets beslut den
18 februari 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få utföra hjärttransplantation
som rikssjukvård.

§ 134
Val av ledamot och ersättare till Stockholms läns Bildningsförbund
LS 0903-0272
Ordförandens skrivelse den 8 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt
att intill utgången av 2010 välja Inger Akalla (M) som ledamot
att bordlägga ersättare (S) i Stockholms läns Bildningsförbund.

§ 135
Yttrande över betänkandet Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21)
LS 0903-0205
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 april 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 21 april 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande, att
i övrigt anföra vad S-, V- och MP-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
§ 136
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Beviljande av låneram för 2008 - 2011 för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
LS 0812-1177
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 april 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 januari 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 21 april 2009 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bevilja utlåning till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län med totalt 42 715 000 kronor för
åren 2008-2011
att bevilja ökat driftbidrag för år 2009 med 1 675 000 kronor för kapitalkostnader avseende av
landstinget tidigare beviljat lån för år 2006-2008
att beviljat ökat driftbidrag finansieras av enheten koncernfinansiering
att uppdra åt landstingsdirektören att utveckla processen för den ekonomiska och verksamhetsmässiga hanteringen av Skärgårdsstiftelsen så att den anpassas till landstingets budgetprocess.
S-, V- och MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 137
Uppdrag om att till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) utfärda fullmakt att företräda
landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna och tilläggsavtal med SL om
samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem inom Stockholms län
LS 0901-0040 och 0034
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 april 2009 jämte avtal med AB Storstockholms
Lokaltrafiks yttrande den 17 februari 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
1 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att utfärda fullmakt till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna
att godkänna tilläggsavtal, Avtal om kollektivtrafikanläggningar, med AB Storstockholms
Lokaltrafik om samordning, utbyggnad och drift av kollektiva trafiksystem inom Stockholms
län.

§ 138
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Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset om att få utföra levertransplantation
som rikssjukvård
LS 0811-1107
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 april 2009 med produktionsutskottets beslut den
18 februari 2009.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att få utföra levertransplantation
som rikssjukvård.

§ 139
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 12 maj 2009, kl 09.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justering av § 107 och 108 har genom anslag tillkännagivits den 21 april och protokollet i
övrigt den 6 maj 2009.
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Bilaga LS § 97/2009

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 21 april 2009
1

Arvodesutskottets beslut den 10 februari 2009 § 2 angående pensionsrätt för Brit Rundberg
LS 0903-0248

2

Landstingsdirektören och regionplanedirektören har den 16 mars 2009 avgett yttrande till
Näringsdepartementet över FBA rapport – Statligt finansierad företagsrådgivning
LS 0902-0150

3

Moderatkvinnornas ordförande Magdalena Anderssons skrivelse den 19 mars 2009 angående reagera på orättvisan i att det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
LS 0903-0269

4

Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 mars 2009 överlämnat styrelsens beslut nr
1 Statsbidrag för läkemedel
LS 0903-0293

5

Sveriges Kommuner och Landsting har den 20 mars 2009 överlämnat styrelsens beslut nr
2 Solidarisk finansierade läkemedel för åren 2009-2010
LS 0903-0292

6

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har den 7 april 2009 avgett yttrande till Socialstyrelsen över Förslag till Nationell handlingsplan för klamydiaprevention
LS 0903-0276

7

Länsrätten i Stockholms läns dom den 10 mars 2009 i mål nr 13570-08, med anledning av
överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2008, § 110
Läkemedelsstrategi 2008-2012. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0903-0234

8

Länsrätten i Stockholms läns dom den 23 mars 2009 i mål nr 12943-08, med anledning av
överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2008, § 113 Förbättrade möjligheter för sjukhusen att utnyttja sina resurser effektivt och därmed skapa en ökad patientnytta Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
Kammarrätten i Stockholm har den 3 april 2008 i mål 2279-09, med anledning av länsrättens dom. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu fråga om inhibition.
Kammarrätten beslutade avslå yrkandet.
LS 0903-0279

9

Länsrätten i Stockholms läns dom den 23 mars 2009 i mål nr 20107-08, med anledning av
överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 9 september 2008, § 138 Delårsbokslut 2008. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0903-0280
forts.
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forts. Bilaga § 97
10 Länsrätten i Stockholms läns dom den 8 april 2009 i mål nr 21420-08, med anledning av
landstingsfullmäktiges beslut den 7 oktober 2008, § 178. Laglighetsprövning. Länsrätten
beslutade avslå överklagandet.
LS 0810-0985
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Bilaga LS § 98/2009

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
1

Allmänna utskottet
Protokoll 4/2009

2

FoUU-utskottet
Protokoll 5/2009

3

Produktionsutskottet
Protokoll 2/2009

4

Strategiska utskottet
Protokoll 1/2009

5

Upphandling
Beslut JUH 8004, 8008-8011, 8017-8018, 8022, 8032, 8034, 8039, 8046, 8055, 8058,
8060, 8062, 8069-8070, 8073-8075, 8080, 8083, 8087, 8095-8097, 8101, 8104-8105,
8116, 8119-8120/2008.
9013, 9017, 9025, 9029, 9033, 9039, 9044/2009.

