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§ 241
Landstingsfullmäktiges beslut om val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen
samt ordförande och förste och andre vice ordförande
LS 1010-0816
Landstingsfullmäktiges beslut den 9 november 2010, § 187.
Landstingsstyrelsen beslutade
att lägga fullmäktiges beslut till handlingarna.

§ 242
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslutade att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt
förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 30 november 2010.

§ 243
Ärenden för kännedom
I ärendet yttrade sig ordföranden, Raymond Wigg och Håkan Jörnehed.
Förteckning den 11 november 2010 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 244
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 11 november 2010 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 245
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för
pensionsmedel
LS 1010-0784, 1005-0447
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 november 2010 jämte finanspolicy med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen uppdatering och fastställa förslag till Finanspolicy för Stockholms
läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel och däri angiven ansvars- och
befogenhetsfördelning.
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§ 246
Månadsbokslut för september 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1010-0822
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för september 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 247
Månadsbokslut för september 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
LS 1010-0821
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 november 2010 med FoUU-utskottets beslut den
26 oktober 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslutet för september 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen.

§ 248
Månadsbokslut för september 2010 för koncernfinansiering
LS 1010-0810
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 oktober 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för september 2010 för koncernfinansiering.

§ 249
Månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns
landsting
LS 1010-0809
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 oktober 2010.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 november 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt S- och V-förslaget (bilaga).
Raymond Wigg (MP) anmälde att han instämde i S- och V-ledamöternas förslag.
forts.

forts. § 249
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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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna månadsbokslut för september 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting
att periodisera det tillfälliga konjunkturstödet 2010, 842 000 000 kronor över två år, 2010 och
2011. Periodiseringen ska inarbetas i prognos från och med månadsbokslut för oktober 2010
med 421 000 000 kronor 2010. I budget 2011 inarbetas 421 000 000 kronor
att finansiera stiftelsekapitalet för bildandet av stiftelsen Flemingsberg science, 3 500 000
kronor genom koncernfinansiering år 2010. Att ersätta tidigare beslut om finansiering,
LS 1008-0629
att styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik inte behöver vidta några särskilda åtgärder för
att balansera den prognostiserade negativa budgetavvikelsen
att tillföra Skärgårdsstiftelsen ett omställningsbidrag på 3 000 000 kronor 2010 och att finansiera detta inom ramen för koncernfinansiering.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 250
Information avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av
OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Solna
LS 1008-0623
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 november 2010 med FoUU-utskottets beslut den
28 september 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att informationen avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av
OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Solna läggs till handlingarna.
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§ 251
Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting
LS 1011-0897
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 november (med reviderad sid 2 den 12 november) 2010.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 november 2010 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att inrätta en beredning under landstingsstyrelsens Tillväxt- och regionplaneringsutskott med ansvar att bereda frågor rörande den regionala
utvecklingsplanen (RUFS), att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda hur de geografiskt
indelade sjukvårdsstyrelsernas mandat och befogenheter kan stärkas samt återkomma till
landstingsfullmäktige med förslag (bilaga).
S- och V-ledamöternas skrivelse den 16 november 2010 (bilaga).
Raympond Wigg (MP) anmälde att han instämde i S- och V-ledamöternas tilläggsförslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V och MP-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och
om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till S-, V- och MP-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit S-, V- och MP-ledamöternas
tilläggsförslag.
S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta dels föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa ny politisk organisation för Stockholms läns landsting enligt förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa ny tjänstmannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de budgetjusteringar som den nya politiska
organisationen föranleder
att fastställa mandattiden enligt landstingsrådsberedningens skrivelse
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av skrivelsen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i bolagsordningar och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB i enlighet
med vad som framgår av skrivelsen
forts.
forts. § 251
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsätta i skrivelsen föreslagna beredningar för den nya
mandattiden
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsätta i skrivelsen föreslagna sjukvårdsstyrelser och programberedningar för den nya mandattiden
att uppdra åt trafiknämnden att tillsätta i skrivelsen föreslagna beredningar för den nya mandattiden.
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till beslut i enlighet med vad som uppdragits åt landstingsstyrelsen.
S- och V-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 252
Yttrande över promemorian Bortom fagert tal - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)
LS 1006-0549
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 oktober 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

253
Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2011
LS 1011-0892
Ordförandens skrivelse den 10 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med styrelsen under 2011 med
början kl 10.00.
25
15
8
12
24

januari
februari
mars
april
maj *
forts.

forts. § 253
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21
30
20
25
22
20

juni
augusti
september
oktober
november
december

*
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§ 254
Val av utskott under landstingstyrelsen
LS 1011-0893
Landstingsdirektörens skrivelse den 8 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att fastställa följande antal ledamöter i utskott och beredning som upptagits i landstingsdirektörens förteckning
arvodesutskottet 2
arvodesberedningen 7
rese- och representationsutskottet 3
krisledningsutskottet 9
att välja ledamöter samt ordförande och vice ordförande på sätt som framgår av bilagd förteckning
att uppdra åt landstingsdirektören att förordna sekreterare i utskotten i dialog med utskotts/beredningsordförandena.

§ 255
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 30 november 2010, kl 09.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 30 november 2010.
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Bilaga LS § 243/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 november 2010
1

Botkyrka kommuns beslut den 30 september 2010 om förslag till bildande av Stiftelsen
Flemingsberg Science
Huddinge kommuns beslut den 11 oktober 2010 om bildande av Stiftelsen
Flemingsberg Science – förslag till bildande och drift av en stiftelse
LS 1008-0629

2

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beslut den 7 oktober 2010 § 45 Ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté: Bildande av Stockholmsregionens Europaförening och § 46 Bildande av temporärt servicebolag för Stockholmsregionens Europaförening
LS 1008-0662

3

Program för samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Mazowieckie
Vojvodskap 2010
LS 1002-0161

4

Socialdepartementet har den 21 oktober 2010 överlämnat regeringsbeslut angående uppdrag att utbetala bidrag för inrättande av regionala cancercentrum
LS 1010-0855

5

Socialstyrelsen har den 1 november 2010 överlämnat delrapporten En utvärdering av
förberedelserna inför en influensapandemi och hanteringen av den nya influensan
A(H1N1)
LS 1003-0315

6

Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 17 september 2010 i mål nr 39730-10 med
anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU; nu
fråga om upphävande av interimistiskt beslut.
Förvaltningsrätten beslutade bifalla landstingets yrkande om delvis hävande av det interimistiska beslutet och upphäver det interimistiska beslutet den 10 september 2010 i vad
det gäller del B av upphandlingen.
Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 28 oktober 2010 i mål nr 39730-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU.
Förvaltningsrätten beslutade avslå ansökan om ingripande enligt LOU. Förvaltningsrättens interimistiska beslut av den 10 september 2010 upphör därmed att gälla.
LS 1009-0703

7

Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 1 oktober 2010 i mål nr 41335-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu fråga
om interimistiskt beslut.
LS 1010-0763
forts.

forts. Bilaga § 243

Landstingsstyrelsen

Protokoll 14/2010
2010-11-16

9

8

Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 4 oktober 2010 i mål nr 41540-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu fråga
om interimistiskt beslut.
LS 1010-0778

9

Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 20 oktober 2010 i mål nr 35262-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU.
Förvaltningsrätten beslutade avskriva ansökan.
LS 1007-0606

10 Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 21 oktober 2010 i mål nr 41369-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU.
Förvaltningsrätten beslutade avslå ansökan. Förvaltningsrättens interimistiska beslut av
den 1 oktober 2010 upphör därmed att gälla.
LS 1010-0767
11 Förvaltningsrättens i Stockholm beslut den 21 oktober 2010 i mål nr 42584-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU; fråga
om avskrivning.
Förvaltningsrätten beslutade avskriva målet från vidare handläggning.
LS 1010-0834
12 Kammarrättens i Stockholm beslut den 4 november 2010 i mål nr 5587-10 med anledning
av Förvaltningsrättens beslut den 14 september 2010 i mål nr 31655-10. Avvisad talan i
mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900).
Kammarrättens avgörande.
1. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd.
2. Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens beslut och återförvisar målet till förvaltningsrätten för ny handläggning.
LS 1005-0464
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Bilaga LS § 244/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 16 november 2010

1

Rese- och representationsutskottet
Beslut 34/2010

2

Upphandling
Beslut JUP0170, 0172, 0174-0180
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Bilaga LS § 254/2010

Val av utskott och beredning för tiden t o m den 31 december 2011

Arvodesutskottet
M
S

Lennart Kalderén, ordförande
Johan Sjölander

Arvodesberedningen
M
FP
KD
C
S
MP
V

Fredrik Saweståhl, ordförande
Carl-Anders Ifvarsson
Michael Stjernström
Gustaf Stjernberg
Majvi Andersson
Bordlagt
Thomas Magnusson

Krisledningsutskottet
ledamöter
M
Torbjörn Rosdahl
M
Christer G Wennerholm
M
Filippa Reinfeldt
FP Birgitta Rydberg
KD Stig Nyman
S
Bordlagt
S
Bordlagt
S
Bordlagt
MP Bordlagt

ersättare
M
Charlotte Broberg
M
Lars Joakim Lundquist
M
Bordlagt
FP Anna Starbrink
C
Bordlagt
S
Bordlagt
S
Bordlagt
S
Bordlagt
V
Birgitta Sevefjord

M
KD
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Torbjörn Rosdahl
Stig Nyman
Bordlagt

Rese- och representationsutskottet
M
M
S

Torbjörn Rosdahl
Christer G Wennerholm
Ilija Batljan

