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§ 140
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 12 maj 2009.

§ 141
Överförande av all verksamhet inom färdtjänstnämnden exklusive myndighetsutövning
till AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0903-0231
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 29 april 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 30 mars 2009 och MBL-protokoll den 21 april 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r
landstingsfullmä ktige besluta att avslå ä rendet (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 12 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att avslå ä rendet (bilaga).
I ä rendet yttrade sig ordföranden, Ingela Nylund Watz, Hå kan Jörnehed, Åke Askensten och
Vivianne Gunnarsson.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna de föreslagna justerade specifika ä gardirektiven för AB Storstockholms Lokaltrafik
att godkä nna den föreslagna justerade bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik
att godkä nna det föreslagna justerade reglementet för fä rdtjä nstnä mnden
att uppdra å t AB Storstockholms Lokaltrafik att inom ramen för föreslagen bolagsordning och
specifika ä gardirektiv svara för fä rdtjä nstverksamheten exklusive myndighetsutövning
att för 2009 överföra 50 000 000 kronor frå n fä rdtjä nstnä mnden till AB Storstockholms
Lokaltrafiks budget
att upprä tta erforderligt kostnadsstä lle inom landstinget för redovisning av fä rdtjä nstresor
samt överföra 450 000 000 kronor frå n fä rdtjä nstnä mndens budget 2009 till upprä ttat kostnadsstä lle.
forts.
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forts. § 141
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmå n för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 142
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nä sta sammanträ de med landstingsstyrelsen skulle ä ga rum
tisdagen den 19 maj 2009, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justeringen har genom anslag tillkä nnagivits den 12 maj 2009.
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