PROTOKOLL 6/2009
Sammanträ desdag
2009-05-19
Kl 10.05 – 10.40

Landstingsstyrelsen

§ 143-176

Justerat den 2 juni 2009.

Catharina Elmsä ter-Svä rd
Närvarande
Ordföranden
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Elmsä ter-Svä rd, Catharina (M)
Wennerholm, Christer G (M) t o m § 166
Nylund Watz, Ingela (S)
Andersson, Gustav (C)
Dahlberg, Lars (S)
Gunnarsson, Vivianne (MP)
Kettner, Anna (S)
fr o m § 167
Larsson, Dag (S)
Larsson, Anne-Marie (M)
Ljungberg Schött, Marie (M)
Lundquist, Lars Joakim (M)
Nyman, Stig (KD)
Reinfeldt, Filippa (M)
Rosdahl, Torbjörn (M)
Rydberg, Birgitta (FP)
Sevefjord, Birgitta (V)
Sjölander, Johan (S)
Wallhager, Maria (FP)

Landstingsrå det Wigg, Raymond (MP)

Övriga

Filippa Reinfeldt

Boström, Mona
Bylund, Peter
Buskas, Per-Inge
Falk, Andreas
Freme, Peter
Holmstedt, Helena
Lönn, Anders
Rundquist, Anne
Salonen, Petri
Silverudd, Patrik
Wallin, Elisabet
Vikenhem, Jan
Weiss, Anna-Britt
Winks, David

Ingela Nylund Watz
Ersättare
Askensten, Åke (MP)
Hansson, Kajsa (C)
Gripenstam, Tage (C)
Jogell, Jan (S)
Jörnehed, Hå kan (V)
Lidwall, Pia (KD)
Liliemark, Jan (FP)
Padmaperuma, Shashika (M)
Roxby Cromvall, Gunilla (V)
Rudin, Tomas (S)
Salminen, Lars-Erik (M)
Sander, Tove (S)
Sandström, Annika (M)
Sigurdsson, Björn (MP)

tjä nstgörande

tjg t o m § 166
tjg fr o m § 167

Landstingsstyrelsen

Protokoll 6/2009
2009-05-19

2

§ 143
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt andre
vice ordföranden och Filippa Reinfeldt tisdagen den 2 juni 2009.

§ 144
Ärenden för kännedom
Förteckning den 14 maj 2009 över ä renden som anmä lts för kä nnedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 145
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 14 maj 2009 med anmä lan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 146
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0901-0001
Rapport 5 den 11 maj 2009 lades till handlingarna.

§ 147
Medel till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret – Sveriges nationella
benmärgs/stamcellsregister
LS 0810-0963
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 29 april 2009 med produktionsutskottets beslut den
25 mars 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att bevilja Stockholm Care AB ett driftsbidrag år 2009 på 444 840 kronor för utveckling av
Tobias Registret
att finansiera driftsbidraget från landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader
att fortsatt finansiering av Tobias Registrets utveckling i första hand bör ske genom avgifter
från användare av registret och/eller nationellt bidrag.

§ 148
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Budgetdirektiv 2010 med planår 2011-2012
LS 0904-0303
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 3 april 2009 och Centrala Samverkansgruppens minnesanteckningar den 13 maj
2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
utgå frå n MP-ledamotens förslag samt Miljöpartiets budgetförslag för 2009 med planering för
2010-2011 i de direktiv som förvaltningen och verksamheterna arbetar med inför budgeten för
å r 2010 (bilaga).
S-ledamöternas förslag till budgetdirektiv för 2010, plan 2011-2012, den 19 maj 2009 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att faststä lla Vä nsterpartiets förslag till budgetdirektiv 2010 enligt V-förslaget samt anmä la beslutet
till landstingsfullmä ktige (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens 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 beslutade så ledes
att faststä lla budgetdirektiv 2010 med planå r 2011-2012 samt att anmä la beslutet till landstingsfullmä ktige.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmå n för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 149
Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om tredjepartsinträde på el- och
fjärrvärmenäten
LS 0806-0589
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med Locum AB:s yttrande den 23 december 2008 och landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 9 januari 2009.
forts.
forts. § 149
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MP-ledamotens skrivelse den 14 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 beslutade så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.

§ 150
Rapport om klimateffekter av landstingets anestesigaser
LS 0902-0123
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 6 februari 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
uppdra till landstingsdirektören att fortsä tta arbetet med att minimera klimatpå verkan av anestesigaser (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmä lde att hon instä mde i MP-förslaget.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att lä gga rapporten om klimateffekter av landstingets anestesigaser till handlingarna.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för
sitt förslag.
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§ 151
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2008 Jämförelser på miljöområdet –
Stockholms läns landsting, Västra Götaland och Region Skåne
LS 0901-0091
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 8 april 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 14 maj 2009 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att anta landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande som redovisning av uppdraget och som beslutsunderlag för fortsatta å tgä rder.
S-, V- och MP-ledamöterna lä t som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 152
Motion 2007:26 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om ett fossilbränslefritt landsting 2015
LS 0705-0521
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med yttranden av Waxholms Ångfartyg
AB den 10 december 2007, fä rdtjä nstnä mnden den 13 februari, AB Storstockholms Lokaltrafik den 19 februari, Locums koncernledning den 28 februari 2008 och landstingsdirektörens
tjä nsteutlå tande den 18 februari 2008.
V-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med
må let att landstingets anvä ndning av fossila brä nslen och utslä pp av klimatpå verkande vä xthusgaser ska upphöra senast 2015 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens 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 beslutade så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.
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§ 153
Redovisning av uppdrag i budget 2008 om konsekvenser av klimatförändringarnas påverkan för Stockholmsregionen
LS 0801-0055
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med allmänna utskottets beslut den
3 mars 2009, yttranden av Waxholms Ångfartyg AB den 17 oktober 2008, hä lso- och sjukvå rdsnä mnden den 27 januari, regionplane- och trafiknä mnden den 3 februari och Locum AB
den 28 januari 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen utöver landstingsrå dsberedningens förslag beslutar att uppdra till landstingsdirektören att initiera ett arbete
med en handlingsplan för att hantera klimatförä ndringarnas på verkan för Stockholmsregionen
(bilaga).
Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord anmä lde att de instä mde i MP-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-, S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade dels föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att anta landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som redovisning av uppdraget och som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik, hälso- och sjukvårdsnämnden, Waxholms Ångfartygs AB och Locum AB att använda beslutsunderlaget i sin framtida verksamhetsplanering
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att använda beslutsunderlaget i förvaltningens fortsatta verksamhetsplanering.
MP-, S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n
för sitt förslag.

§ 154
Förnyat borgensåtagande för Stiftelsen Clara
LS 0904-0387
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 29 april 2009.
forts.
forts. § 154
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Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att landstinget stä ller sä kerhet för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern lå ngivare,
genom att lä mna borgen upp till ett belopp om högst 375 000 000 kronor under lå neperioden,
dock begrä nsat till giltighetstiden för det hyresavtal med restvä rdesgaranti, eller motsvarandesä kerhet, som det förutsä tts att Södertörns högskola tecknar.

§ 155
Månadsbokslut för mars 2009 samt prognos för helåret 2009
LS 0904-0334
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 23 april 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 14 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att faststä lla må nadsbokslut för februari 2009 samt prognos för helå ret 2009, att uppdra till
presidiet att omgå ende uppvakta regeringen om behovet av utökade statsbidrag till landstingssektorn för innevarande å r och för nä sta å r, att uppdra till av landstingsstyrelsens strategiska
utskott och produktionsutskott att utarbeta ett effektiviseringsprogram för landstingets verksamhet (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 14 maj 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att godkä nna må nadsbokslut för mars 2009 samt prognos för helå ret 2009.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt
förslag.
Mp-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 156
Månadsbokslut för mars 2009 för koncernfinansiering
LS 0904-0335
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 23 april 2009
forts.
forts. § 156
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Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att godkä nna må nadsbokslut för mars 2009 för koncernfinansiering.

§ 157
Månadsbokslut för mars 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0904-0372
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 27 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla må nadsbokslut för mars 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 158
Månadsbokslut för mars 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 0904-0324
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med FoUU-utskottets beslut den
21 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla må nadsbokslut för mars 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

§ 159
Yttrande över betänkandet Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden (SOU 2009:9)
LS 0902-0190
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 14 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens utlå tande.

§ 160
Utökat landstingsbidrag för TioHundranämnden år 2009
LS 0904-0326
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 5 maj 2009.
forts.
forts. § 160
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S-, V och MP-ledamöternas skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att tillskjuta utökat landstingsbidrag till TioHundranä mnden å r 2009 motsvarande
26 350 000 kronor, att utökat landstingsbidrag skall utbetalas frå n Koncernfinansiering, att
inarbeta det utökade landstingsbidraget i budget 2010 samt plan 2011 och 2012 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att tillskjuta utökat landstingsbidrag till TioHundranä mnden å r 2009 motsvarande 17 100 000
kronor
att inarbeta det utökade landstingsbidraget i budget 2010 samt planå ren 2011-2012.
S-, V och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för
sitt förslag.

§ 161
Avtal om förtida frånträde av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3, Stockholms stad
LS 0904-0361
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 jä mte avtal med landstingsdirektörens
tjä nsteutlå tande den 28 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna avtal om avflyttning frå n och upphörande av tomträ tten till fastigheten Sandstugan 3 i Stockholms kommun
att uppdra å t styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att beakta objektet Ny- och ombyggnad av Hammarbydepå n i 2010-2014 å rs investeringsbudget.

§ 162
Överenskommelse om kliniska prövningar av läkemedel mellan Sveriges Kommuner och
Landsting och Läkemedelsindustriföreningens Service AB
LS 0901-0100
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 jä mte överenskommelse med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 15 april 2009.
forts.
forts. § 162
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
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att anta överenskommelsen om kliniska prövningar av lä kemedel mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och Lä kemedelsindustriföreningens Service AB

§ 163
Motion 2008:32 av Juan Carlos Cebrián m fl (S) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjuka
LS 0809-0817
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 med yttranden av patientnä mnden den
28 oktober 2008, hä lso- och sjukvå rdsnä mnden den 17 mars 2009 och landstingsdirektörens
tjä nsteutlå tande den 25 mars 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
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.

§ 164
Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar
LS 0904-0342
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj 2009 jä mte Regelverk och avgifter.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att anta regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hä lsoundersökningar med justering
av hä nvisningen till patientjournallagen till patientdatalagen respektive hä nvisningen till
SOSFS 1981:25 till SOSFS 2005:29
forts.
forts. § 164
att tillä mpa regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hä lsoundersökningar fr. o. m.
den 1 juli 2009
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att delegera till hä lso- och sjukvå rdsnä mnden att fatta beslut om avgifter för intyg, vaccinationer och hä lsoundersökningar.

§ 165
Yttrande över betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpolitikens
arkitektur av Kulturutredningen (SOU 2009:16)
LS 0902-0195
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 6 maj (reviderad sid 1 och 3 den 14 maj) 2009
med kulturnä mndens yttrande den 26 mars 2009 och landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande
den 28 april 2009.
S- och MP-ledamöternas skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att översä nda S- och MP-förslaget till Kulturdepartementet som yttrande över betä nkandet
SOU 2009:16 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande enligt V-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och MP-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och MP-ledamöterna till förmå n för S- och MP-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.

§ 166
Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena
tjänst eller annat uppdrag
LS 0905-0396
Ordförandens skrivelse den 5 maj 2009.
forts.
forts. § 166
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 14 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att ej lä mna medgivande för landstingsdirektörens uppdrag som styrelseledamot i
Movement AB (bilaga).
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S- och MP-ledamöternas skrivelse den14 maj 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till ordförandens förslag om lä mna landstingsrå dets och landstingsdirektörens anmä lan om innehav av angivna uppdrag utan erinran
dels av Birgitta Sevefjord om avslag till landstingsrå dets uppdrag i Svenska Dagbladets
stiftelse
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag om att ej lä mna medgivande till landstingsdirektörens uppdrag i Movement AB.
Ordföranden behandlade först frå gan om landstingsrå dets uppdrag i Svenska Dagbladets
stiftelse.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till ordförandens förslag och om avslag dä rpå och
fann att styrelsen antagit ordförandens förslag.
Ordföranden behandlade dä refter frå gan om landstingsdirektörens uppdrag i Movement AB.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall dels till ordförandens förslag och dels till S-, Voch MP-ledamöternas förslag och fann att styrelsen antagit ordförandens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att lä mna landstingsrå dets och landstingsdirektörens anmä lan om innehav av nedan angivna
uppdrag utan erinran
Filippa Reinfeldt

- ledamot i styrelsen i Svenska Dagbladets stiftelse

Mona Boström

- styrelseledamot i Movement AB.

Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av Birgitta Sevefjord om landstingsrå dets uppdrag i Svenska Dagbladets stiftelse till förmå n för sitt förslag
dels av S-, V- och MP-ledamöterna om landstingsdirektörens uppdrag i Movement AB till
förmå n för sitt förslag
S- och MP-ledamöterna lä t som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 167
Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2008
LS 0904-0362
Ärendet utgick.
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§ 168
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
LS 0904-0364
Ordförandens skrivelse den 22 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade
att med godkä nnande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 169
Bordlagt val av ersättare till Stockholms läns Bildningsförbund
LS 0903-0272
Ordförandens skrivelse den 8 april 2009.
Bordlagt den 21 april 2009, § 134.
Landstingsstyrelsen beslutade
att intill utgå ngen av 2010 vä lja Anita Johansson (S) som ersä ttare i Stockholms lä ns Bildningsförbund.

§ 170
Verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunförbundet Avancerad Strålbehandling
LS 0903-0289
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 13 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 24 april 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunalförbundet Avancerad
Strå lbehandling
att godkä nna förvä rv av Bå senhus Fastighets AB för högst 50 000 000 kronor.

§ 171
Ny huvudman för Säbyolms naturbruksgymnasium
LS 0805-0469
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 13 maj 2009 jä mte överenskommelse med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 12 maj 2009.
forts.
forts. § 171
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MP-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 med förslag att landstingsstyrelsen dels föreslå r
landstingsfullmä ktige besluta att avslå förslaget om att överlå ta Sä byholms naturbruksgymnasium till ABF Sollentuna, dels för egen del beslutar att avsluta uppdraget om överförande
av Berga naturbruksgymnasium samt Sä byholms naturbruksgymnasium till friskolor i personalregi (bilaga).
I ä rendet yttrade sig MP-ledamoten.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 beslutade så ledes dels föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna överenskommelse mellan Stockholms lä ns landsting och ABF Sollentuna om
överlå telse av verksamheten vid Sä byholms naturbruksgymnasium
att Stockholms lä ns landsting dä rmed upphör med gymnasieutbildning vid Sä byholms naturbruksgymnasium
dels för egen del besluta
att avsluta uppdraget om överförande av Berga naturbruksgymnasium till friskola i personalregi.
Johan Sjölander anmä lde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.

§ 172
Tillämpning av ansvaret för underåriga barns avgifter i hälso- och sjukvården
LS 0905-0405
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 13 maj (reviderad sid 3 den 19 maj) 2009 med
landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 13 maj 2009.
I ä rendet yttrade sig Birgitta Sevefjord.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att vid uttag av vå rdavgift, med stöd av hä lso- och sjukvå rdslagen, för underå rigs vå rd eller
avgift för uteblivande frå n bokat besök, ä r den underå riges vå rdnadshavare ansvarig för avgiften och inte det omyndiga barnet
forts.
forts. § 172
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dels - under förutsä ttning av landstingsfullmä ktiges beslut - för egen del besluta
att komplettera handlingsplanen för barnkonventionen vid kommande revidering.

§ 173
Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd
LS 0905-0433
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 13 maj 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 19 maj 2009 (bilaga).
I ä rendet yttrade sig ordföranden, Ingela Nylund Watz, Vivianne Gunnarsson, Birgitta
Sevefjord, Dag Larsson, Hå kan Jörnehed, Åke Askensten och Filippa Reinfeldt.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att fastställa reviderad föredragningsskyldighet för landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd
att fastställa reviderad föredragningsskyldighet för landstingsrådet Lars Joakim Lundquist att
gälla under tiden den 1 juli - 31 december 2009.
S-ledamöterna anmä lde att de ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
MP-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
V-ledamoten lä t anteckna följande särskilda uttalande.
Vä nsterpartiet vill understryka det ordförande Catharina Elmsä ter-Svä rd sade, dvs att Filippa
Reinfeldt ä ven fortsä ttningsvis kommer att ha det huvudsakliga föredragningsansvaret i landstingsfullmä ktige och i hä lso- och sjukvå rdsnä mnden - dvs ingen skillnad jä mfört med idag.

§ 174

Tillsättande av valkretsberedning inför landstingsval år 2010
LS 0805-0432
Kansliets skrivelse den 13 maj 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade
att tillsä tta en valkretsberedning med uppgift att framlä gga förslag till valkretsindelning vid
2010 å rs allmä nna val av ledamöter till landstingsfullmä ktige
att uppdra å t beredningen att inhä mta kommunernas yttrande över förslag till valkretsindelning
forts.
forts. § 174
att vä lja elva ledamöter och en ordförande i valkretsberedningen
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Torbjörn Rosdahl
Marie Ljungberg Schött
Hå kan Wallensten
Carl-Anders Ifvarsson
Jan Stefanson
Gustav Andersson
Nils Vikmå ng
Tomas Rudin
Urban Ryadal
Mats Skoglund
Bordlagt

ordförande
M

Torbjörn Rosdahl

§ 175
Anmälan av skrivelser
LS 0905-0458, 0459
Anmä ldes skrivelser av
Ingela Nylund Watz m fl (S) om å tgä rder mot undermå lig sjukhusmat samt om behovet av en
oberoende granskning och utvä rdering av genomförd kostupphandling
Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om kostfrå gan vid sjukhusen.

§ 176
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nä sta sammanträ de med landstingsstyrelsen skulle ä ga rum
tisdagen den 16 juni 2009, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justeringen har genom anslag tillkä nnagivits den 3 juni 2009.
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Bilaga LS § 144/2009

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 maj 2009
1

Nacka kommunala pensionä rsrå ds skrivelse den 9 april 2009 angå ende att Erstagå rdskliniken i Nacka ä r nedlä ggningshotad
LS 0904-0349

2

Sveriges Kommuner och Landsting har den 17 april 2009 överlä mnat styrelsens beslut nr
3 Prisindex för vå rd och omsorg
LS 0904-0374

3

Socialstyrelsens skrivelse den 24 april 2009 till Karolinska Universitetssjukhuset angå ende Slutlig uppföljning av tidigare beslut som krä vt förä ndringar i datajournalen TakeCare
LS 0904-0392

4

Norrtä lje kommun har i skrivelse den 8 april 2009 överlä mnat kommunfullmä ktiges
beslut angå ende å rsredovisning och revisionsberä ttelse 2008 samt ansvarsfrihet för kommunalförbundet Ägarsamverkan
LS 0905-0436

5

Kammarrä tten i Stockholm beslut den 7 april 2009 i må l nr 419-09, med anledning av
Lä nsrä ttens dom den 19 december 2008 i mål nr 22299-08. Laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900); frå ga om prövningstillstå nd. Kammarrä tten meddelar inte
prövningstillstå nd. Lä nsrä ttens avgörande stå r dä rför fast
LS 0812-1191

6

Kammarrä tten i Stockholm beslut den 7 april 2009 i må l nr 1064-09, med anledning av
Lä nsrä ttens dom den 6 februari 2009 i må l nr 14170-08. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); frå ga om prövningstillstå nd. Kammarrä tten meddelar inte prövningstillstå nd. Lä nsrä ttens avgörande stå r dä rför fast
LS 0902-0160

7

Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 17 april 2009 i må l nr 7856-09, med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu frå ga om
interimistiskt förordnande. Lä nsrä tten som senare kommer att avgöra må let slutligt, förordnar att upphandlingen till vidare inte få r avslutas. Beslutet gä ller omedelbart och till
dess annat förordnas i må let.
Lä nsrä ttens beslut den 24 april 2009 nu frå ga om upphä vande av interimistiskt beslut.
Lä nsrä tten beslutade avslå yrkandet att lä nsrä ttens interimistiska beslut av den 17 april
2009 ska upphä vas.
LS 0809-0821

8

Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 17 april 2009 i må l nr 7860-09, med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu frå ga om
interimistiskt förordnande. Lä nsrä tten som senare kommer att avgöra må let slutligt, förordnar att upphandlingen till vidare inte få r avslutas. Beslutet gä ller omedelbart och till
dess annat förordnas i må let.
LS 0809-0821
forts.
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forts. Bilaga § 144
9

Kammarrä tten i Stockholm beslut den 7 april 2009 i må l nr 1063-09, med anledning av
Lä nsrä ttens dom den 23 januari 2009 i må l nr 27478-07. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); frå ga om prövningstillstå nd. Kammarrä tten meddelar inte prövningstillstå nd. Lä nsrä ttens avgörande stå r dä rför fast
LS 0802-0149

10 Kammarrä tten i Stockholm beslut den 29 april 2009 i må l nr 2279-09, med anledning av
Lä nsrä ttens dom den 23 mars 2009 i må l nr 12943-08. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); frå ga om prövningstillstå nd. Kammarrä tten meddelar inte prövningstillstå nd. Lä nsrä ttens avgörande stå r dä rför fast
LS 0903-0279
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Bilaga LS § 145/2009

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation

1

Finansdirektören
Dir 9085

2

Allmä nna utskottet
Protokoll 5/2009

3

Produktionsutskottet
Protokoll 3/2009

4

Strategiska utskottet
Protokoll 2/2009

5

Rese- och representationsutskottet
Beslut 5, 7-11/2009

