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§ 154
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 24 juni 2010.

§ 155
Ärenden för kännedom
Förteckning den 17 juni 2010 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 156
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 17 juni 2010 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 157
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 6 den 15 juni 2010 lades till handlingarna.

§ 158
Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid
S:t Görans akutsjukhus
LS 1003-0198
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni (med reviderad sid 1 och 3 den 17 juni) 2010
med produktionsutskottets beslut den 28 april 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 17 juni 2010 (bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 22 juni 2010 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Sevefjord om bifall till V-ledamotens reservation i produktionsutskottet (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
forts.

forts. § 158
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Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt patologi- och
obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus genomförs i enlighet med av Locum AB
redovisat programarbete inom en ekonomisk ram om högst 260 000 000 kronor
att uppdra åt Locum AB att inrymma investeringsutgifter för år 2010 inom fastställd investeringsram för år 2010 och att beakta objektet i kommande års investeringsplaner
att uppdra åt Locum AB att återkomma till landstingsfullmäktige i ärendet för förnyat beslut
om angiven ekonomisk ram eller annan förutsättning för projektet förändras
att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta investeringen
avseende ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt för patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus i samband med upphandling och nytt driftavtal för S:t Görans akutsjukhus.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för V-ledamotens
reservation i produktionsutskottet.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamoten.

§ 159
Yttrande över betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och
integritet (SOU 2010:4)
LS 1003-0274
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 maj 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 160
Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2009 för landstingsstyrelsen
LS 1003-0334
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 maj 2010.
forts.
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forts. § 160
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 17 juni 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med denna skrivelse och i tilllämpliga delar landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt förekommande reservationer i de
till i tjänsteutlåtandet bilagda hänvisningarna till tidigare ärenden (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 avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 161
Månadsbokslut för april 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1005-0462
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 maj 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för april 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 162
Månadsbokslut för april 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns
landsting
LS 1005-0427
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 maj 2010.
S-, V- och MP-ledamöterna skrivelse den 17 juni 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt S-, V- och MP-ledamöternas förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 162
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna månadsbokslut för april 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns
landsting.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 163
Månadsbokslut för april 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
LS 1003-0203
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med FoUU-utskottets beslut den 18 maj
2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslutet för april 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen.

§ 164
Månadsbokslut för april 2010 för koncernfinansiering
LS 1005-0428
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 maj 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för april 2010 för koncernfinansiering.

§ 165
Yttrande över promemoria Rakel, nuläge och framtid – Kommunikation, samordning
och interoperabilitet, slutrapport från arbetsgruppen Rakel
LS 1004-0348
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 maj 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 22 juni 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
§ 166
Yttrande över promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6)
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LS 1005-0425
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 juni 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 167
Samverkansrådet med länets handikapporganisationer –sammanställning av samverkansrådets ämnesområden 2007 - 2010
LS 1002-0155
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 maj 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga sammanställningen av samverkansrådets ämnesområden 2007-2010 till handlingarna.

§ 168
Uppföljning år 2009 av Stockholms läns landstings Handikapprogram 2007 – 2010
LS 1005-0400
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 maj 2010.
Mp-ledamotens skrivelse den 22 juni 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna uppföljning av Stockholms läns landstings Handikapprogram 2007-2010, för år
2009
att lägga redovisningen till handlingarna.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 169
Samordnad upphandling av tvätt- och textilförsörjning för Stockholms läns landsting
LS 0911-0935
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 maj 2010.
forts.
forts. § 169
S- och V-ledamöternas skrivelse den 17 juni 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt S- och V-förslaget (bilaga).
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MP-ledamotens skrivelse den 22 juni 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
MP-förslaget (bilaga).
Efter yttranden av ordföranden, Vivianne Gunnarsson, Birgitta Sevefjord, Ilija Batljan, Anna
Kettner, Gustav Andersson, Håkan Jörnehed och Lars-Erik Salminen ajournerade sig styrelsen
kl 10.27-10.37.
Sedan överläggningarna återupptagits yttrade sig ordföranden, Ilija Batljan och Vivianne
Gunnarsson.
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i MP-ledamotens femte att-sats.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag med instämmande av V-ledamoten om bifall till MPledamotens femte att-sats.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna landstingsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag avseende tvätt- och textilservice.
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
dels av V-ledamoten avseende MP-förslagets femte att-sats.

§ 170
Yttrande över promemorian Läkemedel och försäkringsskydd vid personskador
LS 1003-0313
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 april 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 171
Yttrande över remissen Genomförande av bestämmelsen om sjukhusundantag
(Ds 2010:13)
LS 1004-0391
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 maj 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningen förslag.

§ 172
Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2009
LS 1005-0452
Kansliets skrivelse den 19 maj 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att lägga balanslistan till handlingarna.

§ 173
Månadsbokslut för maj 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
LS 1003-0204
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 juni 2010 med FoUU-utskottets beslut den
15 juni 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslutet för maj 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen.

§ 174
Nya sammanträdestider för landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige för behandling
av budget 2011 för Stockholms läns landsting
LS 1006-0517
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 juni 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fullmäktiges budgetsammanträdet flyttas från den 29-30 november till den 14-15 december
2010 samt att den 30 november kvarstår som sammanträdesdag
forts.

forts. § 174
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
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att landstingsstyrelsens sammanträde för behandling av budget flyttas från den 16 november
till ny sammanträdestid den 30 november 2010. Landstingsstyrelsens sammanträde den 23
november utgår.

§ 175
Yttrande över delbetänkandet Första hjälpen i psykisk hälsa (SOU 2010:31)
LS 1005-0438
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 juni 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 juni 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 176
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
LS 1005-0453
Ordförandens skrivelse den 19 maj 2010.
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed.
Landstingsstyrelsen beslutade föreslå landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 177
Medgivande för landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag
LS 1006-0536
Ordförandens skrivelse den 16 juni 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att utan erinran medge landstingsrådet Ilija Batljans anmälan om innehav av uppdrag som
styrelseledamot i Alkärrsplan Utvecklings AB
att återremittera landstingsrådet Ilija Batljans anmälan om uppdraget som styrelseordförande i
Health Runner AB.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 10/2010
2010-06-22

10

§ 178
Information om Rikssjukvårdsnämndens beslut angående hjärttransplantationer
Mona Boström informerade om Rikssjukvårdsnämndens omprövningsbeslut avseende Stockholms läns landstings rätt att utföra hjärttransplantationer. Landstinget har för avsikt att till
Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm lämna in en begäran om omställningsperiod
motsvarande sannolikt ett år.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Björn Sigurdsson och Anne Rundquist.

§ 179
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 24 augusti 2010, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme

Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 24 juni 2010.
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Bilaga LS § 155/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 22 juni 2010

1

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) skrivelse den 12 maj 2010 med anledning av Regeringsrättens dom den 18 september 2009 gällande offentlig upphandling av s.k. B-tjänster,
mål nr 8272-08
LS 1005-0435

2

Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) skrivelse den 12 maj 2010 gällande anlitande av s.k.
konstkonsulter (projektledare)
LS 1005-0436

3

Landstingsstyrelsens pensionärsråds verksamhetsberättelse för 2009
LS 1003-0294

4

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 27 april 2010 om åtgärder för minskad sjukfrånvaro – förslag till insatser enligt överenskommelse om sjukskrivningsmiljarden 20102011
LS 1005-0444

5

Landstingsdirektörens yttrande den 17 maj 2010 till Socialstyrelsen över remissversion av
handbok om informationsskyldighet och patientinflytande
LS 1004-0387

6

Landstingsdirektörens yttrande den 25 maj 2010 till Socialstyrelsen över remiss angående
Socialstyrelsens rapport ”Register över hälso- och sjukvårdspersonal i krig (Integer)
LS 1004-0392

7

TioHundranämndens beslut den 24 maj 2010 angående delrapport 1 för 2010
LS 1006-0529

8

Barnkonventionen i världen, i Sverige i Stockholms läns landsting
LS 1006-0515

9

Stockholms kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2010 angående Stockholms Terminal
AB - förändringar av ägandeförhållanden och förutsättningar för verksamheten
Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 juli 2010 (utl. 2010:59)
LS 1002-0115

10 Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 18 maj 2010 i mål nr 29513-10 med anledning
av laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om inhibition.
LS 1005-0448
11 Regeringsrättens i Stockholm beslut den 12 maj 2010 i mål nr 2841-10 med anledning av
kammarrättens beslut den 3 maj i mål nr 2874-10.
LS 0911-0982
forts.
forts. Bilaga 155/2010
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12 Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 22 april 2010 i mål nr 22533-10 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU.
Kammarrättens i Stockholms beslut den 30 april 2010 i mål nr 2843-10 med anledning av
överklagande av förvaltningsrättens dom den 22 april 2010
i mål nr 22533-10
LS 1002-0159
13 Kammarrättens i Stockholm beslut den 28 maj 2010 i mål nr 3337-10 med anledning av
förvaltningsrättens beslut den 18 maj 2010 i mål nr 29513-10 .
LS 1005-0448
14 Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 11 juni 2010 i mål nr 26114-10 med anledning
av utdömande av vite enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; nu fråga om muntlig förhandling.
LS 1003-0303
15 Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 15 juni 2010 i mål nr 32126-10 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU.
LS 1006-0508
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Bilaga LS § 156/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 22 juni 2010

1

FoUU-utskottet
Protokoll 7/2010

2

Produktionsutskottet
Protokoll 4-5/2010

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 22-28/2010

4

Upphandling
Beslut JUP0069, 0071, 0075, 0081-0084, 0088, 0092, 0094-0096, 0098, 0100-0102,
0104-0105

