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§ 180
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 18 juni 2009.

§ 181
Ärenden för kännedom
Förteckning den 11 juni 2009 över ä renden som anmä lts för kä nnedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 182
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 11 juni 2009 med anmä lan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 183
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0901-0001
Rapport 6 den 5 juni 2009 lades till handlingarna.

§ 184
Yttrande över delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)
LS 0903-0237
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 20 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 8 maj 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande, att
dä rutöver tillkä nnage till Justitiedepartementet vad S- och V-ledamöterna anfört.
Björn Sigurdsson anmä lde att han instä mde i S- och V-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, och V- ledamöternas samt tjä nstgörande MP-ersä ttarens förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 184
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna samt tjä nstgörande MP-ersä ttaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.

§ 185
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om miljökvalitetsnormer för
utomhusluft – Genomförande av direktiv 2008/50/EG samt MIKSA-förslaget
LS 0903-0226
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 27 maj 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 19 maj och landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 19 maj 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i
huvudsak avge svar på remissen enligt landstingsdirektörens yttrande, att miljökvalitetsnormen för utomhusluft ä ven bör gä lla tunnlar, att övrigt anföra vad MP-ledamoten föreslagit
(bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i huvudsak avge svar på remissen enligt landstingsdirektörens yttrande, att dä rutöver avge yttrande till Miljödepartementet enligt V-ledamotens förslag (bilaga).
I ä rendet yttrade sig Birgitta Sevefjord.
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
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av tjä nstgörande MP-ersä ttaren för MP-förslaget.
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§ 186
Uppföljning år 2008 av Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 - 2010
LS 0902-0138
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 27 maj 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 27 april 209.
MP-ledamotens skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
MP-förslaget (bilaga).
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt S- och V-förslaget (bilaga).
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 beslutade så ledes
att godkä nna uppföljning för å r 2008 av Stockholms lä ns landstings handikapprogram
2007 – 2010
att lä gga redovisningen till handlingarna.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmå n för S- och V-förslaget
dels av tjä nstgörande MP-ersä ttaren för MP-förslaget.

§ 187
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2008 Granskning av arbetet för ökad
mångfald av sjukvårdsaktörer
LS 0901-0093
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med allmä nna utskottets beslut den
23 april 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att som
yttrande till landstingsrevisorerna överlä mna MP-ledamotens skrivelse (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till S- och V-ledamöternas gemensamma reservation i allmä nna utskottet (bilaga)
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 187
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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 landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlå tande
att dä rutöver anföra vad landstingsrå dsberedningen föreslagit.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmå n för S- och V-förslaget
dels av tjä nstgörande MP-ersä ttaren för MP-förslaget.

§ 188
Anhållan om ytterligare medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6
LS 0905-0399
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 26 maj 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ett rä ntefritt lå n om 26 000 000 kronor avseende
upprustning av Stockholms Konserthus.

§ 189
Yttrande över promemorian Oberoendet i den kommunala revisionen (Ds 2009:11)
LS 0903-0267
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsrevisorernas yttrande
den 10 maj och landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 20 maj 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 11 juni 2009 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande.
Tjä nstgörande Mp-ersä ttaren lä t som särskilt uttalande anteckna vad MP-ledamoten anfört i
sin skrivelse.
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§ 190
Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2008 för landstingsstyrelsen
LS 0903-0290
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 18 maj 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad S-, V- och MPledamöterna anfört, att i övrigt anföra enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande (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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna samt tjä nstgörande MP-ersä ttaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.

§ 191
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerhet i vården –
patientsäkerhet i landstinget
LS 0901-0090
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med FoUU-utskottets beslut den
19 maj 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra å t landstingsdirektören att utarbeta förslag till ledningssystem för patientsä kerhet
inom hä lso- och sjukvå rden i enlighet med revisorsrapportens rekommendationer, att uppdra
å t landstingsdirektören att i samband hä rmed ta fram förslag till tydliga, uppföljningsbara må l
för patientsä kerhetsarbetet, att uppdra å t hä lso- och sjukvå rdsnä mnden att förtydliga kraven
på externa vå rdgivares patientsä kerhet, att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt andstingsdirektörens förslag att dä rutöver anföra vad S- och V-ledamöterna föreslagit (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlå tande, att dä rutöver anföra
vad MP-ledamoten föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 191
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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 landstingsrevisorerna 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.
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§ 192
Yttrande i mål angående överklagande av landstingsfullmäktiges beslut om ägartillskott
till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav för Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och koncernfinansiering
LS 0808-0772
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 27 maj 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att avge yttrande till Kammarrä tten i Stockholms lä n enligt landstingsdirektörens förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 193
Månadsbokslut för april 2009 samt prognos för helåret 2009
LS 0905-0452
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 29 maj 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att faststä lla må nadsbokslut för april 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 landstingsstyrelsens strategiska utskott
och produktionsutskott att utarbeta ett effektiviseringsprogram för landstingets verksamhet
(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 april 2009 samt prognos för helå ret 2009.
S- och V- ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt
förslag.

§ 194
Månadsbokslut för april 2009 för Koncernfinansiering
LS 0905-0453
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 29 maj 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att godkä nna må nadsbokslut för april 2009 för Koncernfinansiering.

§ 195
Månadsbokslut för april 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0905-0470
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 28 maj 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla må nadsbokslut för april 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning.
§ 196
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Månadsbokslut för april 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 0905-0412
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med FoUU-utskottets beslut den 2 juni
2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla må nadsbokslut för april 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

§ 197
Förslag till reviderat ersättningssystem för geriatrisk vård
LS 0905-0407
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 12 maj 2009.
Tjä nstgörande MP-ersä ttarens skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att i det reviderade ersä ttningssystemet för geriatrisk vå rd faststä lla andelen rörlig
ersä ttning till 65% och andelen fast ersä ttning till 35%, att i övrigt godkä nna förslaget till
ersä ttningssystem för geriatrisk vå rd, att införa ersä ttningssystemet successivt i takt med att
nya vå rdavtal tecknas och med början den 1 januari 2010, att göra en uppföljning sex må nader efter införandet hos respektive vå rdgivare, att utvä rdera ersä ttningssystemet efter ett å r
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till tjä nstgörande MP-ersä ttarens förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att i det reviderade ersä ttningssystemet för geriatrisk vå rd faststä lla andelen rörlig ersä ttning
till 65 % och andelen fast ersä ttning till 35 %
att godkä nna förslaget till ersä ttningssystem för geriatrisk vå rd
att införa ersä ttningssystemet successivt i takt med att nya vå rdavtal tecknas och med början
den 1 januari 2010
att fortlöpande utvä rdera effekterna av ersä ttningssystemet ur patient-, bestä llar-, vå rdgivareoch arbetsmiljöperspektiv.
Tjä nstgörande MP-ersä ttaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n
för sitt förslag.

§ 198
Avsiktsförklaring angående Stockholmsförhandlingen
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LS 0905-0457
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 jä mte avsiktsförklaring med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 2 juni 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 11 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå avsiktsförklaringen avseende finansiering och genomförande av Stockholmsförhandlingen (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå ä rendet (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
avsiktsförklaringen angå ende Stockholmsförhandlingen avseende genomförande och finansiering (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 godkä nna avsiktsförklaring avseende finansiering och genomförande av Stockholmsförhandlingen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmå n för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av tjä nstgörande MP-ersä ttaren för MP-förslaget.

§ 199
Yttrande över betänkandet Transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö,
luft och järnväg (SOU 2009:31)
LS 0904-0353
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med regionplane- och trafikkontorets
yttrande den 18 maj 2009 och landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 28 maj 2009.
Tjä nstgörande MP-ersä ttarens skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande enligt med vad MP-ersä ttaren anfört (bilaga).
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 8/2009
2009-06-16

12

forts. § 199
V-ledamotens skrivelse den 16 juni 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till tjä nstgörande MP-ersä ttarens 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 Nä ringsdepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
Tjä nstgörande MP-ersä ttaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n
för sitt förslag.
V-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 200
Yttrande över betänkandet Aktiv väntan –asylsökande i Sverige (SOU 2009:19)
LS 0903-0217
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 3 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 28 maj 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande
att dä rutöver anföra vad landstingsrå dsberedningen föreslagit.

§ 201
Bordlagt val av ledamot till valkretsberedning inför landstingsval år 2010
LS 0905-0432
Kansliets skrivelse den 3 juni 2009.
Bordlagt den 19 maj 2009, § 174.
Landstingsstyrelsen beslutade
att vä lja Peter Eller (MP) som ledamot i valkretsberedningen.
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§ 202
Överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppning
LS 0905-0461
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 10 juni 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 10 juni 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen dels i
första hand beslutar att å terremittera ä rendet, dels i andra hand föreslå r landstingsfullmä ktige
besluta enligt S- och V- förslaget (bilaga).
Tjä nstgörande MP-ersä ttarens skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
dels i första hand beslutar att å terremittera ä rendet, dels i andra hand föreslå r landstingsfullmä ktige besluta enligt MP-förslaget (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 16 juni 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag om i första hand om å terremiss och i andra hand
till S- och V-förslaget
dels bifall till tjä nstgörande MP-ersä ttarens förslag om i första hand om å terremiss och i
andra hand till MP-förslaget.
Landstingsstyrelsen behandlade först frå gan om ä rendet skulle å terremitteras.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till förslaget om å terremiss och om avslag dä rpå
och fann att styrelsen avslagit å terremissyrkandet.
S- och V-ledamöterna samt MP-ersä ttaren reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden stä llde hä refter propositioner om bifall eller avslag till å terstå ende yrkanden och
fann att styrelsen antagit landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes dels föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att överlå telse av verksamhet avseende de i bilaga angivna vå rdcentralerna kan ske i enlighet
med vad som föreslå s i detta ä rende
att överlå telse i form av avknoppning inom områ den med auktorisation för nä rvarande inte
ska genomföras i avvaktan på att rä ttslä get ytterligare klarnar
dels - under förutsä ttning av landstingsfullmä ktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra å t landstingsdirektören att å terkomma till landstingsstyrelsen med en rapport efter
genomförda överförda överlå telser avseende konsekvenser för SLSO (Stockholms lä ns sjukvå rdsområ de).
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmå n för S- och V-förslaget
dels av tjä nstgörande MP-ersä ttaren för MP-förslaget.
V-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 203
Yttrande över betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)
LS 0903-0236
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 10 juni 2009 med hä lso- och sjukvå rdsnä mndens
yttrande den 26 maj 2009 och landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 15 maj 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande och
dä rutöver anföra vad S- och V-ledamöterna föreslagit, att uppdra å t landstingdirektören att ta
nödvä ndiga kontakter på nationell nivå i syfte att få till stå nd en studie av sambandet mellan
social tillhörighet och överlevnaden i cancer (bilaga).
Tjä nstgörande MP-ersä ttarens skrivelse den 16 juni 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande enligt MP-förslaget (bilaga).
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 beslutade så ledes
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmå n för S- och V-förslaget
dels av tjä nstgörande MP-ersä ttaren för MP-förslaget.

§ 204
Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2008
LS 0904-0362
Ordförandens skrivelse den 10 juni 2009.
I ä rendet yttrade sig Ingela Nylund Watz.
Landstingsstyrelsen beslutade
att lä gga balanslistan till handlingarna.
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§ 205
Fyllnadsval
LS 0906-0494
Ordförandens skrivelse den 11 juni 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Lars-Erik Salminen (M) frå n uppdraget som ersä ttare i produktionsutskottet
att intill utgå ngen av 2009 vä lja Annika Sandström (M) som ersä ttare i produktionsutskottet.

§ 206
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nä sta sammanträ de med landstingsstyrelsen skulle ä ga rum
tisdagen den 18 augusti 2009, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justering av § 192 och 202 har genom anslag tillkä nnagivits den 16 juni och protokollet i
övrigt den 18 juni 2009.
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Bilaga LS § 181/2009

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 juni 2009

1

Arvodesberedningens beslut den 7 april 2009 angå ende enhetlig prissä ttning och utformning av lunchkuponger
LS 0903-0271

2

Arvodesberedningens beslut den 12 maj 2009 angå ende ersä ttningsnivå för landstingsrå dens löner
LS 0904-0323

3

Landstingets konstnä mnds verksamhetsberä ttelse 2008
LS 0905-0441

4

Landstingsdirektören har den 15 maj 2009 avgett yttrande till Strå lsä kerhetsmyndigheten
angå ende remissföreskrifter och allmä nna rå d om hantering av radioaktivt avfall och utslä pp frå n verksamheter med öppna strå lkä llor
LS 0903-0202

5

Sveriges Kommuner och Landsting har den 15 maj 2009 överlä mnat styrelsens beslut nr
5 Överenskommelse mellan staten och SKL om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjä nsten
LS 0905-0475

6

FoUU-utskottet har den 19 maj 2009 överlä mnat Patientsä kerhetskommitté ns kvartalsrapport 1:2009
LS 0806-0652

7

Socialstyrelsens beslut den 14 april 2009 om tillstå nd att bedriva ögononkologi som rikssjukvå rd
LS 0805-0539

8

Lä nsrä tten i Stockholms lä ns dom den 19 maj 2009 i må l nr 7856-09, med anledning av
överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Lä nsrä tten beslutade avslå ansökan om ingripande enligt LOU. Lä nsrä ttens interimistiska beslut den
17 april 2009 upphör dä rmed att gä lla.
Kammarrä tten i Stockholm har den 26 maj 2009 med anledning av lä nsrä ttens dom.
Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; frå ga om prövningstillstå nd. Kammarrä tten beslutade att inte meddela prövningstillstå nd. Lä nsrä ttens avgörande stå r dä rför fast.

Lä nsrä ttens dom den 19 maj 2009 i må l nr 7860-09, med anledning av överprövning
enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Lä nsrä tten beslutade av
slå ansökan om ingripande enligt LOU. Lä nsrä ttens interimistiska beslut den 17 april
2009 att upphandlingen till vidare inte får avslutas upphör dä rmed att gä lla.
LS 0809-0821
forts.
forts Bilaga § 181

Landstingsstyrelsen

9

Protokoll 8/2009
2009-06-16

17

Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 22 maj 2009 i må l nr 10469-09 med anledning
av överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU); nu frå ga om interimistiskt
förordnande. Med anledning av yrkande om interimistiskt förordnande har lä nsrä tten fattat följande beslut. Lä nsrä tten förordnar med stöd av 16 kap. 2 § andra stycket LOU att
SLL tills vidare inte få r avsluta upphandlingen. Detta beslut gä ller omedelbart och till
dess lä nsrä tten förordnar annat.
Lä nsrä ttens dom den 29 maj 2009 i må l nr 10469-09, med anledning överprövning enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU). Lä nsrä tten beslutade att det interimistiska beslutet skall gä lla intill dom vunnit laga kraft.
LS 0810-1002

10 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 22 maj 2009 i må l nr 10378-09, 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.
LS 0803-0288
11 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 27 maj 2009 i må l nr 10364-09, med anledning
överklagande av landstingsfullmä ktiges beslut den 12 maj 2009, § 109 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu frå ga om inhibition. Lä nsrä tten beslutade
avslå yrkandet om inhibition.
LS 0905-0478
12 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns dom den 28 maj 2009 i må l nr 24790-08, med anledning
överklagande av landstingsfullmä ktiges beslut den 25 november 2008, § 197 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) – KL. Lä nsrä tten beslutade avslå överklagandet.
LS 0906-0485
13 Kammarrä tten i Stockholms beslut den 15 maj 2009 i må l nr 1718-09, med anledning av
överklagande av Lä nsrä ttens dom den 20 februari 2009 i må l nr 22302-08. Laglighetsprövning enligt kommunallagen; frå ga om prövningstillstå nd. Kammarrä tten meddelar
inte prövningstillstå nd. Lä nsrä ttens avgörande stå r dä rför fast.
LS 0902-0186
14 Kammarrä tten i Stockholms beslut den 15 maj 2009 i må l nr 1828-09, med anledning av
överklagande av Lä nsrä ttens dom den 10 mars 2009 i må l nr 13570-08. Laglighetsprövning enligt kommunallagen; frå ga om prövningstillstå nd. Kammarrä tten meddelar inte
prövningstillstå nd. Lä nsrä ttens avgörande stå r dä rför fast.
LS 0903-0234
15 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 5 juni 2009 i må l nr 11604-09, 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 0809-0862
forts.
forts Bilaga § 181
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16 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 5 juni 2009 i må l nr 11668-09, 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 0810-0981
17 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 5 juni 2009 i må l nr 11419-09 med anledning av
offentlig upphandling; nu frå ga om interimistiskt beslut. Lä nsrä tten bedömer att det finns
skä l att förordna att upphandlingen inte få r avslutas innan nå got annat har beslutats.
LS 0810-0982

Landstingsstyrelsen

Protokoll 8/2009
2009-06-16

19

Bilaga LS § 182/2009

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
1

Allmä nna utskottet
Protokoll 6/2009

2

Produktionsutskottet
Protokoll 4-5/2009

3

Strategiska utskottet
Protokoll 3/2009

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 12-13/2009

