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§ 91
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 4 maj 2010.

§ 92
Ärenden för kännedom
Förteckning den 15 april 2010 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 93
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 15 april 2010 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 94
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 4 den 12 april 2010 lades till handlingarna.

§ 95
Månadsbokslut för februari 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1003-0265
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för februari 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 96
Månadsbokslut för februari 2010 för koncernfinansiering
LS 1003-0267
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för februari 2010 för koncernfinansiering.
97
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Månadsbokslut för februari 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns
landsting
LS 1003-0266
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 mars 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra till landstingsstyrelsens presidium att omgående uppvakta regeringen om
behovet av utökade statsbidrag till landstingssektorn för åren 2011 och 2012, att uppdra till
hälso- och 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 februari 2010 samt prognos för helåret 2010 (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 månadsbokslut för februari 2010 samt prognosen för helåret 2010.
S-, v- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 98
Månadsbokslut för februari 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
LS 1003-0201
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 mars 2010 med FoUU-utskottets beslut den
23 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslutet för februari 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen.

§ 99
Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokument-och arkivhantering
LS 0806-0638
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 mars 2010 jämte dokument- och arkivreglemente med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 mars 2010.
forts.
forts. § 99
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Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att upphäva arkivreglemente för Stockholms läns landsting fastställt av landstingsfullmäktige
den 14 december 1999 och gällande från den 1 januari 2000
att anta ett nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokument- och arkivhantering att
gälla fr.o.m. den 1 juni 2010
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att i egenskap av arkivmyndighet delegera befogenheter till chefen för Arkiv- och Biobankscentrum/landstingsarkivet.

§100
Särskild satsning på sommarjobb och praktik för ungdomar under 2010
LS 1003-0332
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 31 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att med målsättningen organisera ytterligare 1 250 sommarjobb under 2010, med särskilt fokus på de ungdomar som avslutar årskurs nio samt de som går
ut gymnasiets första och andra årskurs, med placering inom dels landstingets egna verksamheter, dels verksamhet finansierad av landstinget
att uppdra åt landstingsdirektören att organisera verksamhetsförlagd betald praktik under sensommaren och hösten 2010 för 150 nyutexaminerade ungdomar från omvårdnadsprogrammet
varav omkring 100 med placering inom landstingets egna verksamheter och ca 50 med placering inom vårdverksamhet finansierad av landstinget
att kostnaden för de nedan föreslagna åtgärderna finansieras genom att landstinget ansöker om
medel ur regeringens särskilda sommarjobbssatsning och därutöver med maximalt 15 000 000
kronor ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

§ 101
Strategisk utvecklingsplan för användning av del av nuvarande sjukhusområde i Solna
som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska Solna
LS 0912-1070
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april 2010 med strategiska utskottets beslut den
9 mars 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 20 april 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i
första hand återremittera ärendet för att revidera förslaget utifrån vad MP-ledamoten anfört, att
i andra hand avslå förslaget (bilaga).
forts.
forts. § 101
Följande yrkanden framfördes
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dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag om i första hand om återremiss sav ärendet, i andra hand
avslag på ärendet.
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 eller avslag till återstående yrkanden och
fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen vision och utvecklingsplan för den del av sjukhusområdet i Solna som
ligger utanför detaljplaneområdet Nya Karolinska Solna
att i den fortsatta utvecklingen av den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya Karolinska Solna, reservera mark och byggnader för bostäder och
kommersiella ändamål
att med utvecklingsplanen som inriktningsdokument uppdra åt Locum AB att fortsätta planeringen för den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för Nya
Karolinska Solna.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 102
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2009 Ersättningssystem på sjukhusen
LS 0102-0140
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april (med reviderad sid 2 den 15 april) 2010 med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 mars 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
forts.

forts. § 102
Landstingsstyrelsen beslutade således
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att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande
att därutöver anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 103
Finansiering och anskaffning av miljöbussar
LS 1003-0288
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 (bilaga).
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt framlagt förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna investeringen i 85 stycken etanolbussar till en total kostnad av 250 000 000 kronor inom ramen för 2010 års investeringsbudget.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V- och MP-ledamöterna.

§ 104
Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS
LS 1003-0221
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 mars 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta följande tilläggsförslag att tunnelbana Odenplan-Karolinska före
2020 inarbetas i RUFS 2010, att Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg före 2020 inarbetas i
RUFS 2010 (bilaga).
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt MP-ledamotens förslag (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 (bilaga).
forts.
forts. § 14
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag
dels bifall till V- och MP-ledamöternas förslag om i första hand om återremiss..
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 dels om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och dels som bifall till MP-ledamotens förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag och om
avslag därpå och fann att styrelsen avslagit S-ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, med den
särskilda sammanställningen enligt kap.6 16 § miljöbalken, som regionplan för Stockholms
län
att uppdra åt regionplanenämnden att löpande följa upp den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen
att uppdra åt AB Storstockholms lokaltrafik att med utgångspunkt från RUFS 2010 ta fram en
översiktlig genomförandestrategi för trafikplaneringen, med möjlig etappindelning för genomförandet samt förslag till finansiering av densamma.
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.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse

§ 105
Yttrande över remissen Förslag på oberoende granskningsfunktion till hälso- och sjukvården (S2009/9762/HS)
LS 0912-1058

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 mars 2010 med yttranden från patientnämnden
den 21 januari och hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 mars 2010 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 19 januari 2010.
forts.
forts. § 105
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels av Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson om bifall till hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med vad landstingsrådsberedningen
anfört.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 106
Avgiftsbefriad hälso- och sjukvårdsverksamhet för hemlösa i Stockholms län
LS 0912-1091
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag förslå landstingsfullmäktige besluta
att medge avsteg från landstingsfullmäktiges beslut den 24-25 november 2009, § 226, om
taxor i hälso- och sjukvården för den vård som meddelas personer som enligt Socialstyrelsens
definition är hemlösa
att vården ska vara avgiftsfri vid besök på Centrum för Hemlösa och för insatser av verksamhetens mobila team för patienter som enligt Socialstyrelsens definition är hemlösa.

§ 107
Fyllnadsval
LS 1003-0284
Ordförandens skrivelse den 8 april 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Ingela Nylund Watz (S) från och med den 1 maj 2010 uppdragen som
ledamot tillika andre vice ordförande i allmänna utskottet
ledamot tillika andre vice ordförande i strategiska utskottet
ledamot tillika andre vice ordförande krisledningsutskottet
forts.
forts. § 107
ledamot i rese- och representationsutskottet
ersättare i utskottet för forskning, utbildning och utveckling
ersättare i produktionsutskottet
ledamot i Stockholmsregionens Europakommitté
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ledamot i styrgruppen för regionalt samarbete
ledamot i Kommittén för samarbete med Warzawaregionen
representant i styrgruppen för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg
att välja Ilija Batljan från och med den 1 maj 2010 intill dess val av ny styrelse sker som
ledamot tillika andre vice ordförande i allmänna utskottet
ledamot tillika andre vice ordförande i strategiska utskottet
ledamot tillika andre vice ordförande krisledningsutskottet
ledamot i rese- och representationsutskottet
ersättare i utskottet för forskning, utbildning och utveckling
ersättare i produktionsutskottet
att välja Ilia Batljan från och med den 1 maj 2010 intill utgången av 2010 som
ledamot i Stockholmsregionens Europakommitté
ledamot i styrgruppen för regionalt samarbete
ledamot i Kommittén för samarbete med Warzawaregionen
representant i styrgruppen för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg.

§ 108
Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del kommungränsen Stockholm/Solna - Älvsjö
LS 1003-0318
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 april 2010 jämte tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm mellan
Stockholms läns landsting, Stockholms kommun och Banverket.

§ 109
Yttrande över utredningen I samspel med musiklivet – en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12)
LS 1003-0279
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 april 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 april 2010.
I ärendet yttrade sig ordföranden och Vivianne Gunnarsson.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
§ 110
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/2009 Landstingets styrning av
sjukhusen
LS 1002-0143
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april 2010 med produktionsutskottets beslut den
31 mars 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson till sin gemensamma
reservation i produktionsutskottet (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens förslag.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sin reservation i produktionsutskottet.
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§ 111
Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus – beslut om övergripande verksamhetsinnehåll samt förslag till tilldelningsbeslut avseende funktionsupphandling i offentlig privat
samverkan (OPS)
LS 1003-0255
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 april 2010 med beslut från FoUU-utskottet den
15 december 2009 och 8 februari 2010, produktionsutskottets den 27 januari 2010 och hälsooch sjukvårdsnämndens yttrande den 26 januari 2010 samt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2010.
I ärendet yttrade sig ordföranden. Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson hänvisade till S- och V-ledamöternas gemensamma särskilda uttalande i FoUUutskottet som särskilt uttalande även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningen förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att
1) planera Nya Karolinska Solnas verksamhetsinnehåll så att Karolinska universitetssjukhusets
roll i ett regionalt och akademiskt sjukvårdssystem stärks, och att verksamheten blir internationellt konkurrenskraftig med patientperspektiv och patientsäkerhet som utgångspunkter för
all verksamhet
2) Nya Karolinska Solna i samverkan med i första hand Karolinska Institutet, men också med
övriga universitet och högskolor i Stockholmsregionen, ska bidra till att utveckla en stark integration och samverkan mellan sjukvård, utbildning, klinisk forskning och grundforskning
3) verksamhetsinnehållet i Nya Karolinska Solna ska baseras på det koncept för verksamhetsinnehåll som föreslagits av FoUU-utskottet och de kompletteringar som följer av hälso- och
sjukvårdsnämndens analyser av framtidens hälso- och sjukvård
4) uppdra till landstingsstyrelsen att före utgången av 2011 fastställa mer preciserat verksamhetsinnehåll vid Nya Karolinska Solna, samt hur verksamheten ska organiseras i förhållande
till övrig befintlig hälso- och sjukvårdsverksamhet
dels för egen del besluta
a) att uppdra till landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen senast före utgången av 2011 med mer preciserat förslag om verksamhetsinnehåll vid Nya Karolinska
Solna, samt vid det tillfället samlat redovisa de samband som finns till övrig hälso- och
sjukvård – dess struktur och ledningsfunktioner.
Landstingsstyrelsen beslutade vidare dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att
5) godkänna redovisningen i detta ärende av de uppdrag som landstingsfullmäktige tidigare
beslutat om avseende byggnation och OPS-upphandling av ett nytt universitetssjukhus i Solna
6) genomförandet av OPS-upphandlingen har inneburit att kravet på förväntad konkurrens
som förutsatts i tidigare beslut har uppnåtts
forts.
forts. § 111
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7) tilldela anbudsgivare A kontrakt för OPS-uppdraget att konstruera, bygga, driva, underhålla
och finansiera den nya sjukhusanläggningen i Solna, Nya Karolinska Solna
8) Stockholms läns landsting under hela avtalsperioden ska vara ägare av fastigheterna på
vilka det nya sjukhuset uppförs liksom av anläggningarna som sådana
9) godkänna att Projektavtal ingås mellan Stockholms läns landsting och projektbolaget/anbudsgivare A
10) godkänna att följande relaterade avtal som omnämns i projektavtalet ingås av Stockholms
läns landsting i anslutning till projektavtalet: Finansiärernas direktavtal, Depositionsavtal,
Entreprenörens Säkerhetsavtal, Tjänsteleverantörens Säkerhetsavtal, Avtal om försäkringsersättningskonto samt Uppdragsavtal för Oberoende Besiktningsman
11) Stockholms läns landsting i enlighet med projektavtalet åtar sig att betala årligt vederlag
och engångsbetalning av vederlag vid färdigställande av viss fas med de belopp som framgår
av avsnitt 6.1 i tjänsteutlåtandet
12) godkänna att de slutliga beloppen avseende årligt vederlag bestäms i samband med att de
finansiella villkoren i projektbolagets/anbudsgivarens A:s finansieringsavtal slutligt fastsällts
och justering på grund av penningvärdeförändring skett, på sätt som framgår av tjänsteutlåtandet i avsnitt 6.1
13) godkänna de i projektavtalet angivna villkoren för ett eventuellt förtida överförande till
Stockholms läns landsting av hela OPS-uppdraget i form av möjlighet till förtida uppsägning
(utan orsak) av projektavtalet från landstingets sida
14) Thoraxbyggnaden bevaras och ansluts till den nya sjukhusanläggningen
15) uppförandet av ett patienthotell ingår i OPS-uppdraget
16) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för att projektavtalet mellan Stockholms läns
landsting och projektbolaget/anbudsgivare A, och övriga till nämnda avtal relaterade avtal
undertecknas, och att all nödvändig dokumentation i samband med detta sammanställs och
utfärdas
17) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för att all annan dokumentation och alla andra
underrättelser för Stockholms läns landstings räkning, som är nödvändiga eller önskvärda att
undertecknas eller avsändas i samband med projektavtalet och därtill relaterade avtal, undertecknas eller avsänds
18) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för utseende av Stockholms läns landstings ombud i enlighet med krav i Projektavtal med de funktioner och befogenheter som framgår av
Projektavtal
19) uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av Stockholms läns landstings finanspolicy och därvid beakta de finansiella implikationerna av upphandlingen i offentlig-privat samverkan av det nya universitetssjukhuset i Solna.
forts.
forts. § 111
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dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
b) att bemyndiga landstingsstyrelsens ordförande att för Stockholms läns landstings räkning underteckna Projektavtal mellan Stockholms läns landsting och projektbolaget/anbudsgivare A och övriga till detta avtal relaterade avtal
c) att uppdra åt förvaltningschefen för NKS-förvaltningen att ansvara för att all nödvändig
dokumentation i samband med undertecknande av projektavtalet mellan Stockholms läns
landsting och projektbolaget /anbudsgivare A, och övriga därtill relaterade avtal, sammanställs och utfärdas
d) att bemyndiga förvaltningschefen för NKS-förvaltningen, eller annan som denne sätter i
sitt ställe, att för Stockholms läns landstings räkning underteckna eller avsända all annan
dokumentation och alla andra underrättelser som är nödvändiga eller önskvärda att undertecknas eller avsändas, i samband med projektavtalet och därtill relaterade avtal.
e) att bemyndiga förvaltningschefen för NKS-förvaltningen som Stockholms läns landstings ombud i enlighet med krav i Projektavtal med de funktioner och befogenheter som
framgår av Projektavtal
f) att uppdra åt landstingsdirektören att göra en översyn av Stockholms läns landstings finanspolicy och därvid beakta de finansiella implikationerna av upphandlingen i offentlig
privat samverkan av det nya universitetssjukhuset i Solna.
S-, V- och MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
S-, V- och MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse i
FoUU-utskottet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 112
Seminarium
Birgitta Sevefjord undrade om ett seminarium

§ 113
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 2010, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justering av § 111 har genom anslag tillkännagivits den 20 april och protokollet i övrigt den
4 maj 2010.
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Bilaga LS § 93/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 april 2010

1

Smittskydd Stockholm har den 8 april 2010 överlämnat verksamhetsberättelse för 2009
LS 1004-0347

2

Landstingsdirektören har den 12 mars 2010 avgett yttrande till Finansdepartementet över
remiss av Utredningen om genomförande av EG:s direktiv om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (Fi 2009:02) betänkande Upphandling inom försvars- och
säkerhetsområdet (SOU 2010:13) Fi 2010/1230/DFA/UR
LS 1003-0212

3

Landstingsdirektören har den 8 april 2010 avgett yttrande till Justitiedepartementet angående synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang, Ju2005/4619/L2
LS 1003-0218

4

Botkyrka kommuns protokollsutdrag den 8 mars 2010 - Avsiktsförklaring – Bildande av
juridisk person för det framtida Flemingsbergsarbetet (KS/2009:370)
LS 1003-0258

5

Näringsdepartementet har den 11 mars 2010 överlämnat regeringsbeslut angående överklaganden av Banverkets beslut om fastställande av järnvägsplan dels för Tvärbana Norr,
delen Bällsta bro – Ekensbergsbron, Sundbybergs kommun, Stockholms län, dels för
Tvärbana Norr, delen Alvik-Bällsta bro, Stockholms kommun, Stockholms län
LS 0910-0901

6

Socialdepartementet har den 18 mars 2010 överlämnat regeringsbeslut angående uppdrag
om upphandling och beredskapslagring av läkemedel
LS 1003-0314

7

Socialdepartementet har den 18 mars 2010 överlämnat regeringsbeslut angående uppdrag
att utvärdera förberedelserna inför en influensapandemi och hanteringen av den nya influensan A(H1N1)
LS 1003-0315

8

Stockholms Tingsrätts dom den 23 mars 2010 i mål nr T 15345-07
LS 0707-0774

9

Förvaltningsrätten i Stockholms föreläggande den 23 mars 2010 i mål nr 26114-10
LS 1003-0303

10 Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 16 mars 2010 i mål nr 25472-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU; nu fråga
om interimistiskt förordnande
LS 1003-0268
forts.
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forts. Bilaga § 93/2010
11 Kammarrätten i Stockholms beslut den 1 april 2010 i mål nr 1783-10 med anledning av
Förvaltningsrättens dom den 9 mars 2010 i mål nr 22746-10
LS 1002-0182
12 Karolinska Universitetssjukhuset har den 7 april 2010 avgett yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 26114-10
LS 1003-0303
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Bilaga LS § 94/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 20 april 2010
1

FoUU-utskottet
Protokoll 3/2010

2

Strategiska utskottet
Protokoll 1/2010

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 13-18/2010

4

Upphandling
Beslut JUP0040-0041, 0044, 0048-0049, 0054-0058

