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§1
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 2 februari 2010.

§2
Ärenden för kännedom
Förteckning den 14 januari 2010 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§3
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 14 januari 2010 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§4
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 1 den 14 januari 2010 lades till handlingarna.

§5
Information om aktuella upphandlingar
LS 0909-0805
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 december jämte komplettering den 19 januari
2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 november 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utveckla redovisningen av aktuella
upphandlingar i enlighet med vad som anförs i S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse, att upphäva delegationen och återta beslutsbefogenheterna kring upphandlingarna av medierådgivningstjänster, språktolkar, IT-produkter och tillhörande tjänster samt angio-neuroradiologi
urologi-endoskopi, att lägga redovisningen av övriga upphandlingar till handlingarna (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Ingela Nylund Watz.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 5
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Landstingsstyrelsen beslutade således
att lägga redovisning av pågående samordnade upphandlingar till handlingarna
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§6
Yttrande över promemoria om undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll till
Europakonventionen om kommunal självstyrelse om rätten att delta i kommunala angelägenheter
LS 0911-0966
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 november 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§7
Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning 2009 avseende
Landstingsstyrelsen
LS 0910-0920
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 4 december 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande i enlighet med vad S-, V- och MP-ledamöterna anfört samt i övrigt
enligt landstingsdirektörens utlåtande (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Åke Askensten.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
§8
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Yttrande över delbetänkandet Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor
(SOU 2009:72)
LS 0909-0812
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 4 december 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 9
Förslag till nytt Skärgårdspolitiskt program
LS 0911-0970
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 jämte skärgårdspolitiskt program
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 november 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anta det skärgårdspolitiska programmet med tillägg av att
S- och V-ledamöternas synpunkter arbetas in i programmet, att därefter uppdra till berörda
nämnder och styrelser att tillämpa programmet samt redovisa hur genomförandet fortskrider,
att uppdra till landstingsstyrelsen att ansvara för den samlade uppföljningen av programmets
genomförande (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att i huvudsak godkänna landstingsrådsberedningens förslag, att även inarbeta MP-ledamotens förslag enligt MP-ledamotens skrivelse samt att uppdra till berörda nämnder bolag och
styrelser att ta ansvar för att programmet används och genomförs samt årligen redovisa hur de
bidragit till genomförande av programmet, att uppdra till landstingsstyrelsen att ta ansvar för
den samlade uppföljningen av programmets genomförande samt att göra en genomgripande
avstämning av programmet efter 3 år (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta det skärgårdspolitiska programmet i enlighet med landstingsrådsberedningens förslag
forts.
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att uppdra till berörda nämnder, bolag och styrelser att ta ansvar för att programmet används
och genomförs samt redovisa hur de bidragit till genomförandet av programmet
att uppdra till landstingsstyrelsen att ta ansvar för den samlade uppföljningen av programmets
genomförande.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 10
Resultatrapport för Stockholms läns landsting per november 2009 samt prognos för helåret 2009
LS 0912-1060
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 december 2009.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra till landstingsstyrelsens presidium att omgående uppvakta regeringen om
behovet av utökade statsbidrag till landstingssektorn för åren 2010-2012, att uppdra till hälsooch sjukvårdsnämnden att åtgärda den bristfälliga och felaktiga redovisningen av antalet patienter som väntat längre än vårdgarantin, att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda de kvalitetsmässiga effekterna av genomförda personalminskningar i sjukvården, att i övrigt fastställa
månadsbokslut för oktober 2009 samt prognos för helåret 2009 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna resultatrapporten per november 2009 samt prognosen för helåret 2009.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 11
Resultatrapport för november 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 0912-1035
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med FoUU-utskottets beslut den
15 december 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa resultatrapport för november 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

§ 12
Resultatrapport för november 2009 för koncernfinansiering
LS 0912-1061
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 december 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna resultatrapport för november 2009 för koncernfinansiering.

§ 13
Resultatrapport för november 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0912-1071
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 december 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa resultatrapporten för november 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 14
Yttrande över promemorian Möjlighet att bilda samordningsförbund över länsgränser
LS 0911-1000
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 december 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 15
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Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län genom
Kommunförbundet Stockholms län om naturbruksutbildning
LS 0910-0904
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 november 2009.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 (bilaga).
Vivianne Gunnarsson anmälde att hon instämde i S- och V-ledamöternas särskilda uttalande.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län genom
Kommunförbundet Stockholms län om naturbruksutbildning.
S-, V- och MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 16
Ägartillskott till Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening
LS 0912-1076
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 december 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Birgitta Sevefjord, Vivianne Gunnarsson och Ingela Nylund
Watz.
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i MP-ledamotens särskilda uttalande.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lämna 1 985 052 kronor i ägartillskott till Stockholmsregionens Europakommitté SEU ekonomisk förening
att kostnaden ska belasta landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för år 2009.
V-ledamoten deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.
MP- och V-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 17
Örebro läns landstings medverkan i Mälardalssamarbetet
LS 0911-0926
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 december 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 januari 2010 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och landstingsrådet Raymond Wigg.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna att Örebro läns landsting deltar i Mälardalssamarbetet.
MP-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 18
Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder inom kollektivtrafiken
LS 0802-0155
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 17 juni 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober
2008.
S-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V- och MP-ledamöterna för V- och MP-förslaget.

§ 19
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Motion 2008:33 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan
LS 0810-0901
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 17 mars 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars
2009.
MP-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att uppdra till landstingsstyrelsen att under våren pröva ett eventuellt deltagande i Europeiska trafikantveckan 2010, att vid ett beslut om deltagande bjuda in
länets kommuner, statliga myndigheter och näringslivet för att diskutera ett samarbete runt
arrangemangen, att vid ett beslut om deltagande miljöavdelningen på SLL (Stockholms läns
landsting), i samarbete med berörda verksamheter ges i uppdrag att leda arbetet från SLL: s
sida (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i MP-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 20
Motion 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att återinföra trådbussar i
Stockholms innerstad
LS 0812-1157
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 16 juni 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 juli 2009.
S-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
forts.
forts. § 20
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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 ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 21
Motion 2008:40 av Jan Stömdahl (V) om tunnelbanan Slussen – Gamla Stan
LS 0812-1158
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med yttranden från regionplaneoch trafiknämnden 17 juni och AB Storstockholms Lokaltrafik 19 maj 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 augusti 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att utreda hanteringen av de framtida riskerna för vatteninträngning i
tunnelbanan vid höjda havsvattennivåer, att i övrigt anse motionen besvarad (bilaga).
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
forts.
forts. § 21
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Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 22
Motion 2009:5 av Sverre Launy (V) om ny spårbunden tvärförbindelse
LS 0902-0155
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 20 oktober 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 november
2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att uppdra åt SL att mer grundligt utreda förutsättningarna för en spårbunden tvärförbindelse i enlighet med motionens förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 23
Motion 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafiken
LS 0904-0327
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 22 september 2009.
forts.
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V- och MP-ledamöternas skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt SL-styrelse att se över zonindelningen
utifrån principen att en kommun inte ska delas av zongräns (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz om bifall till motionen
dels bifall till V- och MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V- och MP-ledamöterna för V- och MP-förslaget.

§ 24
Motion 2009:10 av Lars Dahlberg (S) om höjd säkerhet i SL-trafiken
LS 0904-0329
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 22 september 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 november 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 24
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dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 25
Motion 2009:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att sätta fart på Waxholmsbolaget
LS 0905-0430
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med Waxholm Ångfartyg AB:s
yttrande den 11 augusti 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 september
2009.
MP-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att uppdra till Waxholmsbolaget att intensifiera arbetet med att
helt gå över till förnyelsebara drivmedel senast 2020, att Waxholmsbolaget deltar i EU-projekt
med inriktning att finna tekniska lösningar för att utveckla motorer och nya miljödrivmedel,
att en plan för successiv övergång till fossilfria bränslen senast 2020 bör presenteras av Waxholmsbolaget före 2010 års utgång, att beslutets konsekvenser för miljön ska framgå av tjänsteunderlaget (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i MP-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 26
Motion 2009:15 av Vivianne Gunnarsson m.fl (MP) om att utveckla kollektivtrafiken på
vatten
LS 0905-0431
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med Waxholm Ångfartyg AB:s
yttrande den 11 augusti 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 september 2009.
forts.
forts. § 26
V-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
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MP-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 27
Motion 2008:34 av Dag Larsson m.fl. (S) om rätt till personlig coach för unga människor
med psykisk sjukdom/funktionshinder
LS 0810-0902
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 december 2009 med yttranden från patientnämnden den 31 mars, hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 september och Stockholms läns
sjukvårdsområdes förvaltning den 8 april 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
3 november 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att med bifall till motionens intentioner ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att kontakta Kommunförbundet i Stockholms län och initiera en utredning
om hur samverkan kring införande av personlig coach för unga med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning skulle kunna ske (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.
forts.

forts. § 27
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
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Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 28
Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar
LS 0911-0980
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 december 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 14 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet, att utreda och komplettera föreskrifterna i enlighet med MP-ledamotens
förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag därpå
och fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
MP-ledamoten reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag
och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
MP-ledamoten deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.

§ 29
Yttrande över promemorian Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknad
LS 0912-1089

Landstingsstyrelsen

Protokoll 1/2010
2010-01-19

16

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 januari 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 19 januari 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
överlämna landstingsdirektörens yttrande till Socialdepartementet med de förtydliganden och
ändringar som MP-ledamoten föreslagit (bilaga)
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 30
Fråga av landstingsrådet Raymond Wigg om kallelse till seminarium angående miljöarbetet
Som svar på landstingsrådet Raymond Wiggs fråga om när kallelse till seminariet om miljöarbetet kommer att ske, informerade ordföranden och Gustav Andersson om att kallelsen till
seminariet kommer att skickas ut snarast.

§ 31
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 23 februari 2010, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 3 februari 2010.
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Bilaga LS § 2/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 januari 2010

1

Danderyds sjukhus skrivelse den 17 december 2009 angående program för nybyggnation
vid Danderyds sjukhus
LS 0912-1085

2

Sveriges Kommuner och Landsting har den 11 december 2009 överlämnat verkställande
direktörens beslut angående stöd till utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrerade verksamheter
LS 0912-1090

3

Näringsdepartementet har den 26 november 2009 inkommit med regeringsbeslut angående ansökan om gemensam trafikeringsrätt för pendeltågtrafik mellan Stockholms och
Uppsala län
LS 0912-1054

4

Utbildningsdepartementet har den 10 december 2009 inkommit med regeringsbeslut angående uppsägning av avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om
grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården
LS 0912-1086

5

Konkurrensverkets beslut den 16 december 2009 angående anmälan avseende Stockholms läns landstings upphandling av kostförsörjning
LS 0907-0629

6

Huddinge kommun, kommunstyrelsens beslut den 14 december 2009 angående avtal om
samverkan för utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg
LS 0909-0751

7

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) skrivelse den 1 december 2009 angående Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) och PSR Personskadereglering
AB går samman till ett försäkringsbolag under namnet Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
LS 1001-0023

8

Landstingsstyrelsens förvaltning, presidiesekretariatets anmälan den 30 november 2009
om Stockholms läns landstings presidiums verksamhet den 1 november 2008 - 31 oktober
2009
LS 1001-0008

9

Socialstyrelsens skrivelse den 15 december 2009 angående beslut om avslag på SLL:s
ansökan om tillstånd att bedriva rikssjukvård avseende behandling av svåra brännskador
LS 0809-0869
forts.
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forts. Bilaga § 2
10 Kammarrätten i Stockholms beslut den 25 november 2009 i mål nr 7433-09 med anledning av Länsrätten i Stockholms läns dom den 21 oktober 2009 i mål nr 19250-09. Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU; nu fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.
LS 0909-0814
11 Länsrätten i Stockholms läns dom den 21 oktober 2009 i mål nr 19265-09 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Länsrätten
beslutade avslå ansökan om åtgärder enligt LOU. Länsrätten beslutade upphäva det interimistiska beslutet i målet.
Kammarrätten i Stockholms beslut den 25 november 2009 i mål nr 7434-09 med anledning av Länsrätten i Stockholms läns dom den 21 oktober 2009 i mål nr 19265-09. Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
LS 0909-0813
12 Kammarrätten i Stockholms beslut den 21 december 2009 i mål nr 7455-09 med anledning av Länsrätten i Stockholms läns beslut den 23 oktober 2009 i mål nr 13861-09. Avvisad talan i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om
prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
LS 0910-0907
13 Länsrätten i Stockholms läns dom den 9 december 2009 i mål nr 19298-09 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Länsrätten
avslår ansökan om ingripande enligt LOU. Länsrättens interimistiska beslut den 16 september 2009 upphör därmed att gälla.
LS 0909-0798
14 Länsrätten i Stockholms läns dom den 9 december 2009 i mål nr 19232-09 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Länsrätten
avslår ansökan om ingripande enligt LOU. Länsrättens interimistiska beslut den 24 september 2009 att upphandlingen tills vidare inte får avslutas upphör därmed att gälla.
LS 0909-0798
15 Länsrätten i Stockholms läns dom den 7 januari 2010 i mål nr 23227-09 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Länsrätten
bifaller Novartis Sverige AB:s ansökan och beslutar att upphandlingen får avslutas i den
del som avser preparat med ATC-koderna M05BA03 och M05BA08 först sedan rättelse
skett på så sätt att ny utvärdering görs varvid Hospira Nordic AB:s anbud inte ska beaktas.
Länsrättens interimistiska beslut den 16 november 2009 upphör att gälla i och med denna
dom.
LS 0911-0983
forts.
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forts. Bilaga § 2
16 Länsrätten i Stockholms läns dom den 1 september 2009 i mål nr 16007-09 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Länsrätten avslår ansökan om ingripande enligt LOU. Länsrättens interimistiska beslut upphör
därmed att gälla.
LS 0906-0510
17 Kammarrätten i Stockholms beslut den 10 juli 2009 i mål nr 5016-09 med anledning av
Länsrättens i Stockholms dom den 1 juli 2009 i mål nr 11668-09. Länsrättens interimistiska beslut upphör därmed att gälla. Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling; nu fråga om inhibition. Kammarrätten, som senare kommer att ta ställning
till frågan om prövningstillstånd, förordnar interimistiskt att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats.
Kammarrättens beslut den 22 juli 2009 i mål nr 5016-09 avseende prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
Kammarrättens beslut den 10 juli 2009 att upphandlingen tills vidare inte får avslutas
upphör i och med detta att gälla.
Regeringsrättens beslut den 31 juli 2009 i mål nr 5211-09 avseende offentlig upphandling; fråga om prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Kammarrättens avgörande står därmed fast.
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Bilaga LS § 3/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 19 januari 2010

1

FoUU-utskottet
Protokoll 17/2009

2

Landstingsdirektören
Beslut DIR 9240

3

Finansdirektören
Beslut EFL 9043

