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§ 207
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 1 september 2009.

§ 208
Ärenden för kännedom
Förteckning den 13 augusti 2009 över ä renden som anmä lts för kä nnedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 209
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 13 augusti 2009 med anmä lan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 210
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0901-0001
Rapport 7 den 30 juni 2009 lades till handlingarna.

§ 211
Yttrande över promemorian Registrering av personuppgifter vid katastrofer utomlands
(Ds 2009:12)
LS 0905-0440
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 22 juni 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 2009 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
MP-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 212
Yttrande över rapporten Tillgänglighet till flygplatser för samhällsviktiga insatser
LS 0905-0437
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 25 juni 2009.
forts.
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forts. § 212
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i
huvudsak avge yttrande till Nä ringsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande men med av MP-ledamotens föreslagna ä ndringar (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
att avge yttrande till Nä ringsdepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.

§ 213
Mottagande av gåva samt bildande av gåvofonden Svea och Sven Gustavssons utvecklingsfond
LS 0906-0511
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 29 juni 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att medge Södersjukhuset att ta emot gå van och bilda en gå vofond med benä mningen Gå vofonden Svea och Sven Gustavssons utvecklingsfond
att Södersjukhuset ska anvä nda gå vofonden enligt stadgarna
att Stockholms lä ns landsting ska vara förvaltare av gå vofonden.

§ 214
Resultatrapport för maj 2009 samt prognos för helåret 2009
LS 0906-0557
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 22 juni 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 13 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att faststä lla resultatrapporten för maj 2009 samt prognosen för helå ret 2009, att uppdra
till landstingsstyrelsens presidium 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 övergripande
effektiviseringsprogram för landstingets verksamhet (bilaga).
forts.
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forts. § 214
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 enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla resultatrapporten för maj 2009 samt prognosen för helå ret 2009.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt
förslag.

§ 215
Resultatrapport för maj 2009 för Koncernfinansiering
LS 0906-0597
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 29 juni 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att godkä nna resultatrapport för maj 2009 för Koncernfinansiering.

§ 216
Månadsbokslut för maj 2009 för Nya Karolinska förvaltningen
LS 0906-0514
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med FoUU-utskottets beslut den 16
juni 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 2009 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla må nadsbokslut för maj 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.
MP-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 217
Delårsbokslut 2009 för Skadekontot
LS 0907-0614
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med t.f. landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 17 juli 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla delå rsbokslutet för Skadekontot.

§ 218
Delårsbokslut 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0906-0604
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med t.f. landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 17 juli 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla delå rsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning för perioden 1 januari - 30 juni
2009.

§ 219
Delårsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 0907-0636
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti (med reviderad sid 1 den 12 augusti)
2009 med t.f. landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 17 juli 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla delå rsbokslut för Nya Karolinska Solna-förvaltningen för perioden 1 januari –
30 juni 2009
att hä nskjuta hemstä llan om utökad driftbudget för Nya Karolinska Solna-förvaltningen med
29 000 000 kronor för 2009 till ä rendet Delå rsbokslut för Stockholms lä ns landsting för
perioden januari – juni 2009.

§ 220
Delårsbokslut 2009 för Koncernfinansiering
LS 0906-0582
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med t.f. landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 21 juli 209.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att faststä lla delå rsbokslut 2009 för Koncernfinansiering.
§ 221
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Delårsbokslut för Stockholms läns landsting perioden januari – juni 2009
LS 0904-0386
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti (med reviderad sid 1 och 2 den
12 augusti) 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 3 augusti 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 13 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att uppdra till landstingsstyrelsens presidium 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 landstingsstyrelsen att i på gå ende budgetarbete för 2010
planera för skattesatsen 12,27 skattekronor, att avslå hemstä llan frå n Nya Karolinska Solnaförvaltningen om utökad driftsbudget, att uppdraget i budget för 2009 att upphandla verksamheten vid Danderydsgeriatriken inte genomförs, att uppdraget i budget 2009 att tillsä tta en
styrgrupp för Östra Karolinska inte genomförs, att faststä lla delå rsbokslutet för 2009 (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 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 föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att avslå hemstä llan om utökad driftsbudget för Nya Karolinska Solna-förvaltningen med
29 000 000 kronor för 2009, istä llet prövas resultatet i samband med landstingsfullmä ktiges
behandling av å rsbokslutet
att uppdraget i budget 2009 att upphandla verksamheten vid Danderydsgeriatriken inte
genomförs
att uppdraget i budget 2009 att tillsä tta en styrgrupp för Östra Karolinska inte genomförs
att uppdraget till Locum AB att å terkomma till fullmä ktige med förslag rörande anvä ndningen av den del av sjukhusområ det i Solna som ligger utanför detaljplaneområ det för det nya
universitetssjukhuset (LS 0710-1039) förtydligas enligt följande:
Locum AB i samrå d med berörda landstingsorgan ansvarar för att utarbeta ett samlat
förslag gä llande anvä ndningen av den del av sjukhusområ det i Solna som ligger utanför
detaljplaneområ det för det nya universitetssjukhuset inför behandling i landstingsstyrelsen och beslut i landstingsfullmä ktige
att faststä lla delå rsbokslut för januari – juni 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.
§ 222
Redovisning av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budget
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LS 0907-0639
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 4 augusti 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 2009 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna redovisning av uppdrag givna i 2009 å rs budget.
MP-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 223
Ny organisatorisk tillhörighet för enheten Landsting förebygger AIDS (Lafa) inklusive
Järva mansmottagning
LS 0907-0642
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med t.f. landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 14 juli 2009.
I ä rendet yttrade sig ordföranden och Hå kan Jörnehed.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att överföra verksamheten inklusive personal vid Landstinget förebygger AIDS (Lafa) inklusive Jä rva Mansmottagning frå n landstingsstyrelsens förvaltning till hä lso- och sjukvå rdsnä mndens förvaltning fr.o.m. den 1 september 2009
att överföra budgetmedel motsvarande 2 500 000 kronor frå n landstingsstyrelsens förvaltning
till hä lso- och sjukvå rdsnä mndens förvaltning fr.o.m. den 1 september 2009.

§ 224
Överföring av förvaltning och dispositionsrätt av fyra donationsstiftelser till Stockholms
stads stiftelseförvaltning
LS 0904-0341
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 28 maj 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att överföra förvaltning och dispositionsrä tt av Max Albin Dahlgrens stiftelse, Stiftelsen Trivselfonden vid Stureby sjukhem, Stiftelsen Bidragsfonden vid Sabbatsbergs sjuk- och å lderdomshem och Stiftelsen Trivselfonden vid Sabbatsbergs sjuk- och å lderdomshem till Stockholms stads stiftelseförvaltning.
forts.
forts. § 224
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att uppdra å t AB SLL Internfinans att genomföra landstingsstyrelsens beslut sedan beslutet
om överföring av förvaltning och dispositionsrä tt vunnit laga kraft.

§ 225
Genomförande av Spårväg City (Djurgårdslinjen) etapp 1
LS 0906-0563
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 26 juni 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 2009 (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 SL:s styrelse (bilaga).
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmä ktige besluta
att upphandling av samverkansentreprenad, enligt lagen om offentlig upphandling inom områ dena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092), försörjningssektorn, ska ske,
avseende investeringen i etapp 1 av Spå rvä g City (Djurgå rdslinjen)
att tidigare beslut gä llande landstingsborgen om 3 000 000 000 kronor gä ller oförä ndrat (LS
0805-0479)
att godkä nna genomförande av Spå rvä g City (Djurgå rdslinjen), etapp 1, till en investeringskostnad om totalt 228 000 000 kronor.
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.

§ 226
Handlingsplan om uppföljning av Europeiska deklarationen samt Regional strategi
2008 - 2013 om jämställdhet mellan kvinnor och män
LS 0901-0042
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 13 maj 2009.
forts.
forts. § 226
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MP-ledamotens skrivelse den 18 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
å terremittera ä rendet för komplettering med uppföljningsbara må l, prioriteringar, å tgä rder
och resurser för jä mstä lldhetsarbete enligt vad som framgå r av vad MP-ledamoten anfört, att
snarast genomföra jä mstä lldhetsintegrering s.k. genderbudgetering för landstingets samtliga
verksamhetsområ den (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmä lde att hon instä mde i MP-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP- och V-ledamotens förslag.
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.
Ordföranden stä llde hä refter propositioner om bifall till landstingsrå dsberedningens förslag
och om avslag dä rpå och fann att styrelsen antagit landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes enligt landstingsrå dsberedningen förslag
att godkä nna förslag till gemensam handlingsplan för hur den av CEMR antagna deklarationen för jä mstä lldhet samt Regional strategi 2008-2013 ska efterlevas och följas upp
att uppdra å t landstingsdirektören att lä mna en å rlig rapport till landstingsstyrelsen
att överlä mna handlingsplanen till landstingsfullmä ktige.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för
sitt förslag.

§ 227
Yttrande över remissen Socialtjänsten, integritet – effektivitet (SOU 2009:32) och
betänkandet av Socialtjänstutredningen (S 2007:09)
LS 0905-0403
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 12 juni 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 18 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Socialdepartementet enligt MP-förslaget (bilaga).
forts.
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forts. § 227
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
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.

§ 228
Bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Nacka
LS 0905-0401
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 jä mte förbundsordning och avsiktsförklaring.
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 2009 (bilaga).
Ordföranden anmä lde följande tillä gg till landstingsrå dsberedningens förslag till beslut: ”att
utse en lekmannarevisor till styrelsen” .
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag, med ordförandens
tillä gg, föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att inrä tta ett samordningsförbund för rehabilitering i Nacka
att faststä lla föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i Nacka
att stä lla sig bakom avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet
att utse en ledamot och en ersä ttare till styrelsen
att utse en lekmannarevisor till styrelsen
att samordningsförbundet startar sin verksamhet frå n och med den 1 juli 2009
MP-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 9/2009
2009-08-18

11

§ 229
Yttrande över departementspromemorian Insatser för en alkohol- och narkotikafri
graviditet (Ds 2009:19)
LS 0905-0472
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 5 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 29 juni 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 13 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande med av
MP-ledamoten föreslaget tillä gg (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 18 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Socialdepartementet enligt V-förslaget (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.
Begä rd omröstning verkstä lldes enligt följande godkä nda voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsrå dsberedningens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen beslutat enligt V-förslaget.
Omröstningen utföll med sjutton ja-röster (ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice
ordföranden och ledamöterna Andersson, Dahlberg, Kettner, A-M Larsson, D Larsson, Ljungberg Schött, Lundquist, Nyman, Reinfeldt, Ros, Rosdahl, Rydberg Sjölander och
Wallhager), en nej-röst (ledamoten Sevefjord). En ledamot (ledamoten Gunnarsson) avstod
frå n att rösta.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.
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§ 230
Process för upphandling av kostförsörjning – Genomförda granskningar och förslag
till åtgärder
LS 0905-0449
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 12 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 11 augusti 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslå r landstingsfullmä ktige besluta enligt S-, V- och MP-förslaget (bilaga).
I ä rendet yttrade sig ordföranden och Maria Wallhager.
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.
Begä rd omröstning verkstä lldes enligt följande godkä nda voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsrå dsberedningens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen beslutat enligt S-, V- och MP-förslaget.
Omröstningen utföll med elva ja-röster (ordföranden, förste vice ordföranden och ledamöterna Andersson, Anne-MarieLarsson, Ljungberg Schött, Lundquist, Nyman, Reinfeldt, Rosdahl,
Rydberg och Wallhager) och å tta nej-röster (andre vice ordföranden och ledamöterna Dahlberg, Gunnarsson, Kettner, Dag Larsson, Ros, Sevefjord och Sjölander).
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes enligt landstingsrå dsberedningens förslag dels föreslå
landstingsfullmä ktige besluta
att tillä gga i 14 § reglementet för landstingets nämnder och styrelser att det å ligger landstingsstyrelsen ” att ansvara för samordnad upphandling enligt gä llande upphandlingspolicy”
att upphä va sitt beslut den 15 maj 2007 § 10 i ä rendet LS 0603-0574, i den delen som avser
uppdrag till produktionsutskottet att upphandla kostförsörjningen enligt landstingsstyrelsens
förslag
att notera att upphandlingen av kostförsörjningen, steg 1, har genomförts som en samordnad
upphandling med ett bindande avtal som resultat
att information om de granskningar som genomförts avseende kostupphandlingen samt förslag
till kommande arbete lä ggs till handlingarna
dels för egen del besluta
att godkä nna att uppföljningen av kostförsörjningen enligt nuvarande avtal ä ven rapporteras
till landstingsstyrelsen
forts.
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forts. § 230
att godkä nna att ett kostrå d inrä ttas med de uppgifter som framgå r av ä rendet och uppdra å t
landstingsdirektören att nä rmare utforma rå dets uppgifter och sammansä ttning
att godkä nna redovisat förslag till planering av genomförandet av kostförsörjningen till Styrelsen för Stockholms lä ns sjukvå rdsområ de och Södersjukhuset AB
att godkä nna föreslagen å tgä rd för att sä kerställa att beslut i landstingsstyrelse och landstingsfullmä ktige följer kommunallag och av landstinget beslutade reglementen och delegationsordningar
att godkä nna redovisade förslag till å tgä rder för att förtydliga ansvar och uppgifter avseende
samordnade upphandlingar
att godkä nna föreslagna å tgä rder för att förtydliga ansvar och uppgifter för landstingsstyrelsen, dess utskott samt övriga nä mnder och styrelser
att godkä nna föreslagna utbildningså tgä rder för att öka kunskapen i förvaltningen om förvaltningsrä tt, kommunalrä tt och offentlighetsprincipen
att godkä nna föreslagna å tgä rder för hantering av ä renden inom landstingsstyrelsen
att delegationsordningen för landstingsstyrelsen vad avser beslut om samordnad upphandling
ä ndras enligt följande:
Under rubrik Förvaltningschef ersä tts ” Beslut om samordnad upphandling” med ” Följande
beslut i samband med samordnad upphandling:
-

inledande av samordnad upphandling
upphandlingsstrategi
förfrå gningsunderlag
tilldelningsbeslut
avbrytande av upphandling

att följande beslut anmä ls till landstingsstyrelsen - beslut att inleda samordnad upphandling,
upphandlingsstrategi, beslut om förfrå gningsunderlag, tilldelningsbeslut och beslut att avbryta
upphandling
att för kä nnedom till landstingsfullmä ktige anmä la de granskningar som genomförts avseende
kostupphandlingen samt förslag till kommande arbete i enlighet med vad som framgå r av detta
ä rende.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n
för sitt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 231
Specifikation av miljömålen i landstingets miljöprogram, Miljö Steg 5
LS 0812-1170
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 12 augusti 2009 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 19 maj 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 18 augusti 2009 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
anta landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande som norm för må lspecifikationen, att anta specifikationsdokumentet som underlag för verksamheternas bedömning av uppfyllelse av må len i
Miljö Steg 5 med undantag av de ä ndringsförslag som MP-ledamoten anfört (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 enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att anta landstingsdirektörens tjä nsteutlåtande som norm för må lspecifikationen
att anta specifikationsdokumentet som underlag för verksamheternas bedömning av uppfyllelsen av må len i Miljö Steg 5.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.

§ 232
Yttrande över remissen Utredningar avseende kvinnor som har avlidit med anledning av brott begångna av närstående
LS 0906-0498
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 12 augusti 2009 med t.f. landstingsdirektörens
tjä nsteutlå tande den 15 juli 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade
att som yttrande till Socialdepartementet överlämna t.f. landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande.

§ 233
Anmälan av skrivelser
LS 0908-0866, 0865
Anmä ldes skrivelser frå n
Ingela Nylund Watz och Dag Larsson (S) om vikten av fördjupad dialog och samverkan med
kommunerna rörande förestå ende vaccinationsinsats mot den nya influensan
Birgitta Sevefjord (V) om översyn av behovet av handikappanpassning av landstingshuset.
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§ 234
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nä sta sammanträ de med landstingsstyrelsen skulle ä ga rum
må ndagen den 31 augusti 2009, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justering av § 230 har genom anslag tillkä nnagivits den 18 augusti och protokollet i övrigt
den 1 september 2009.
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Bilaga LS § 208/2009

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 augusti 2009
1

Tiohundranä mndens beslut den 25 maj 2009 angå ende delå rsrapport 1 för 2009
LS 0906-0531

2

Tiohundranä mndens beslut den 25 maj 2009 angå ende förslag till budget 2009
LS 0805-0479

3

Landstingets pensionä rsråds verksamhetsberä ttelse 2008
LS 0904-0382

4

Landstingsdirektörens skrivelse den 11 juni 2009 som svar på Jakob Denckers förfrå gan
om dementa som få tt antipsykosmedicin
LS 0904-0351

5

Sveriges Kommuners och Landstings förbundsstyrelses beslut nr 6 den 18 juni 2009 angå ende förbundsavgift å r 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting
LS 0906-0569

6

Sveriges Kommuners och Landstings förbundsstyrelses beslut nr 7 den 18 juni 2009 angå ende kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgå ngar – engå ngsutdelning till
medlemmarna
LS 0906-0570

7

Ålands landskapsregerings skrivelse den 18 juni 2009 angå ende Nordiska ministerrå dets
skä rgå rdssamarbete – meddelande om utträ de
LS 0906-0603

8

Landstingsdirektören har den 30 juni 2009 avgett remissvar till Sveriges Kommuner och
Landsting angå ende Handlingsplan för effektivare lä kemedelsanvä ndning
LS 0906-0601

9

Hä lso- och sjukvå rdsnä mnden har den 23 juni 2009 avgett yttrande över remiss frå n
Samordningsförbundet Haninge om Förslag till förbundsordning för utvidgning av Samordningsförbundet Haninge med kommunerna Nynä shamn och Tyresö
LS 0907-0613

10 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 10 juni 2009 i må l nr 11668-09 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling- LOU; nu frå ga om
upphä vande av interimistiskt beslut.
Lä nsrä tten beslutade avslå yrkande om att upphä va det interimistiska beslutet
den 5 juni 2009.
Lä nsrä ttens dom den 1 juli 2009 med anledning av överprövning enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling – LOU.
Lä nsrä tten beslutade avslå ansökan om överprövning. Lä nsrä ttens interimistiska beslut
den 5 juni 2009 upphör dä rmed att gä lla.
forts.
forts. Bilaga § 208
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Lä nsrä ttens beslut den 3 augusti 2009 i mål nr 16007-09 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 tills vidare inte få r avslutas. Beslutet gä ller omedelbart och till dess annat
förordnas i må let. Lä nsrä tten anser att det föreligger skä l för att upphandlingen tills vidare inte få r avslutas. Yrkandet om inhibition ska dä rför bifallas.
Lä nsrä ttens beslut den 7 augusti 2009 med anledning av överprövning enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling – LOU; nu frå ga om upphä vande av interimistiskt
beslut. Lä nsrä tten beslutade avslå yrkande om att upphä va det interimistiska beslutet den
3 augusti 2009.
LS 0810-0981
11 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 18 juni 2009 i må l nr 11419-09, 11668-09,
11847-09 med anledning av offentlig upphandling; nu frå ga om interimistiskt beslut.
Lä nsrä tten beslutade att upphä va beslutet den 5 juni 2009 i de delar det gä ller upphandlingen objekt 2 och 3. Förordnandet om att upphandlingen inte få r avslutas innan lä nsrä tten slutligt tagit stä llning i frå gan eller förordnat på annat sä tt gä ller fortfarande i frå ga
om objekt 1.
Kammarrä ttens i Stockholms beslut den 16 juli 2009 i må l nr 5131-09 med anledning av
överklagande av Lä nsrä ttens dom den 3 juli 2009 i må l nr 11847-09. Överprövning enligt
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU; frå ga om avskrivning.
Kammarrä tten beslutade avskriva må let.
LS 0810-0982
12 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns dom den 15 juni 2009 i må l nr 11545-09 med anledning av
överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 19 maj 2009 § 148 Budgetdirektiv 2010
med planå r 2011-2012.
Lä nsrä tten beslutade avslå överklagandet.
Kammarrä tten i Stockholms beslut den 1 juli 2009 i må l nr 4685-09, med anledning av
överklagande av Lä nsrä ttens dom den 15 juni 2009 i må l nr 11545-09. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu frå ga om inhibition.
Kammarrä tten, som senare kommer att ta stä llning till frå gan om prövningstillstå nd,
beslutade avslå yrkandet om inhibition.
LS 0906-0550
13 Lä nsrä tten i Stockholms lä ns beslut den 3 juli 2009 i må l nr 13946-09 med anledning av
överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu frå ga om beslut att upphandlingen inte få r avslutas innan nå got annat har beslutats. Lä nsrä tten beslutade förordna att upphandlingen inte få r avslutas innan nå got annat har beslutats.
LS 0805-0521
14 Kammarrä tten i Stockholms dom den 3 juli 2009 i må l nr 6629-08 med anledning av
Lä nsrä ttens dom den 20 augusti 2008 i må l nr 7981-07. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) – KL. Kammarrä tten beslutade avslå överklagandet.
LS 0808-0772
forts.
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15 Lä nsrä tten i Stockholms beslut den 7 juli 2009 i må l nr 13286-09 med anledning av
överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU; frå ga om avskrivning. Lä nsrä tten beslutade avskriva må let frå n vidare handlä ggning.
LS 0811-1043
16 Lä nsrä tten i Stockholms beslut den 22 juli 2009 i må l nr 14343-09 med anledning av
landstingsfullmä ktiges beslut den 18 juni 2009, § 172 å terremitterat ä rende om överlå telse av vå rdcentral – med utgå ngspunkt från ansökan om avknoppning. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900 KL); nu frå ga om inhibition.
Lä nsrä tten, som senare kommer att avgöra må let slutligt, avslå r yrkandet om inhibition.
LS 0907-0644
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Bilaga LS § 209/2009

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
1

Finansdirektören
Beslut EFL 9012

2

Allmä nna utskottet
Protokoll 7/2009

3

Produktionsutskottet
Protokoll 6-7/2009

4

Upphandling
Beslut JUH9047, 9052, 9055, 9059-9060, 9062, 9064-9066, 9070-9071, 9074

5

Rese- och representationsutskottet
Beslut 14/2009

