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§ 256
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 8 december 2010.

§ 257
Ärenden för kännedom
Förteckning den 25 november 2010 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 258
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 25 november 2010 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 259
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 10 den 15 november 2010 lades till handlingarna.

§ 260
Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren 20122013 samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren 2012-2015
LS 1011-0911
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 november 2010 med landstingsdirektörens PM
den 2 november 2010 jämte kommentarer från personalorganisationerna.
S-ledamöternas skrivelse den 30 november 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt S-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 30 november 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt MP-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
Tjänstgörande V-ersättarens skrivelse den 30 november 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt V-ersättarens budgetförslag (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden.
forts.
forts. § 260
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels bifall till tjänstgörande V-ersättarens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 samt flerårsberäkningar för åren 2012-2013
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2011 och planer för åren 2012-2013
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren 2012-2015
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2011 till 12,10 kronor per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2011 enligt upprättat förslag till
landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och
bolag
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till taxor och avgifter för år 2011
att medge styrelsen för Folktandvården AB göra en justering av prislistan för vuxentandvård
med +2,6 procent för år 2011
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2012 återkomma med förslag på ny
investeringsprocess
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av landstingets långsiktiga finansiella mål
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att
landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2012 i juni 2011
att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av soliditeten i landstingets samtliga verksamheter
att uppdra åt trafiknämnden att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken
forts.

forts. § 260
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att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan Stockholms
läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att gällande flerårsavtal
löper ut 2010, dels landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns
landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i
enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att fastställa principer för mandatstöd, kanslistöd, villkor för landstingsråd m.m. i enlighet med
den överenskommelse som träffats mellan partierna representerade i Stockholms läns landstingsfullmäktige
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 28 januari 2011 överlämna
behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2011
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget för år 2011.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget
dels av tjänstgörande V-ersättarens för V-förslaget.

§ 261
Fastställande om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel
2011 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete och PickUp projektmedel 2011
LS 1001-0029, 1001-0030
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 november 2010.
forts.
forts. § 261
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att fastställa Ledningsgruppens KI/SLLs förslag om bevillning respektive avslag avseende
ALF-ansökningar om projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete
att fastställa Ledningsgruppens KI/SLLs förslag om bevillning respektive avslag avseende
ansökningar om PickUp projektmedel.

§ 262
Yttrande över betänkandet Effektivare planering av vägar och järnvägar
(SOU 2010:57)
LS 1009-0706
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 november 2010 med regionplanenämndens yttrande den 27 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt regionplanenämndens yttrande och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 263
Förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon samt utökad investeringsram för SL
LS 1011-0963
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslaget om förtida terminering av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar av
typen C14/C15 och 39 pendeltågsvagnar av typen X10
att godkänna förvärvet av de berörda vagnarna till högst bokfört värde om 720 000 000 kronor
att styrelsen för SL AB inte behöver vidta särskilda åtgärder med anledning av det försämrade
resultatet
att kostnader på cirka 70 000 000 kronor för den förtida termineringen finansieras inom ramen
för koncernfinansiering och regleras i samband med fastställande av årsbokslut 2010
att utöka AB Storstockholms Lokaltrafiks investeringsbudget för 2010 till 4 900 000 000 kronor.

§ 264
Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder, bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik och
Waxholms Ångfartygs AB samt ändring i ägarpolicy för Stockholms läns landsting
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LS 1011-0949
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 november 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 30 november 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att tillkännagivande i dagstidningar om landstingsfullmäktiges
sammanträden ska innehålla rubricering av de interpellationer som ska behandlas (bilaga).
MP-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens skrivelse den 30 november 2010 med förslag att
landstingsstyrelsen beslutar att justera bilaga 7 tillhörande att-sats 13, arbetsordningen för landstingsfullmäktige i enlighet med vad MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren anfört (bilaga).
I ärendet yttrade sig Blombäck, Jörnehed och Batljan.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens gemensamma förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
dels föreslå landstingsfullmäktige - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om ny
politisk organisation - besluta
att fastställa reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår
av bilagan till landstingsrådsberedningens skrivelse
att godkänna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med vad
som framgår av bilagan
att godkänna att specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik fastställs i enlighet
med vad som framgår av bilagan
att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta
beslut
att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i AB Storstockholms Lokaltrafik från och med
den 31 december 2010
att godkänna ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som
framgår av bilagan
forts.
forts. § 264
att godkänna att specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB fastställs i enlighet med
vad som framgår av bilagan
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att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av
specifika ägardirektiv enligt detta beslut
att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i Waxholms Ångfartygs AB från och med den
31 december 2010
att ändra Stockholms läns landstings ägarpolicy enligt bilagan
att uppdra åt trafiknämnden att vidta erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut
att uppdra åt landstingsstyrelsen att stödja trafiknämnden vad avser erforderliga åtgärder med
anledning av landstingsfullmäktiges beslut
att fastställa ändringar i arbetsordning för landstingsfullmäktige i enlighet med vad som framgår av bilagan
att fastställa ändringar i riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter i enlighet med vad som
framgår av bilagan
att fastställa att ändringarna i arbetsordning för landstingsfullmäktige och riktlinjer för landstingsfullmäktiges debatter ska gälla från och med den 1 januari 2011
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ny delegationsordning för landstingsstyrelsen
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som behövs i förvaltningsorganisationen som följd av landstingsfullmäktiges beslut om den nya politiska organisationen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren för MP- och V-förslaget .

§ 265
Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB
LS 1011-0923
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 november 2010.
MP-ledamöternas skrivelse den 30 november 2010 (bilaga).
forts.
forts. § 265
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
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att påkalla köpoptionen i enlighet med optionsavtal mellan Stockholms läns landsting och
Capio AB undertecknat den 19 mars 2005 för att köpa tillbaka Capio ABs 2.999 aktier i Capio
S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 31 december 2012
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att påkalla köpoptionen i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut och att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med det ovan nämnda
optionsavtalet mellan Stockholms läns landsting och Capio AB
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med
aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Capio AB, bilaga till det ovan
nämnda optionsavtalet
att fullmäktige vid sin behandling av ärendet förklarar detta omedelbart justerat.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 266
Utseende av sekreterare och ersättare för denne i landstingsstyrelsen t o m 2011
LS 1011-0932
Ordförandens skrivelse den 17 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att utse Jan Vikenhem som sekreterare och Peter Freme som ersättare för denne i landstingsstyrelsen.

§ 267
Bordlagt val av utskott och beredning under landstingsstyrelsen
LS 1011-0893
Ordförandens skrivelse den 8 november 2010.
Bordlagt den 16 november 2010, § 254.
Landstingsstyrelsen beslutade
att välja ledamöter och ersättare samt andre vice ordförande t o den 31 december 2011
forts.

forts. § 267
Arvodesberedningen
MP

Bordlagt
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Krisledningsutskottet
ledamöter
S
Ilija Batljan
S
Dag Larsson
S
Helene Hellmark Knutsson
MP Bordlagt

ersättare
M
Bordlagt
C
Gustav Andersson
S
Lars Dahlberg
S
Bordlagt
MP Bordlagt

S

2:e vice ordförande

Ilija Batljan

§ 268
Anmälan av skrivelse
LS 1011-0994
Skrivelse från ledamöterna i Mälardalsrådets miljöutskott Raymond Wigg (MP), Gunilla
Helmerson (M) och Anna Kettner (S) om inbjudan till Mälardalsrådets styrelsemöte rörande
”Vårt gemensamma vatten - mot en gemensam regional plattform”.

§ 269
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 21 december 2010, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme

Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 9 december 2010.
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Bilaga LS § 257/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 30 november 2010

1

Landstingsdirektören har den 16 november 2010 beslutat om hantering av förslag till
miljöprogram för Stockholms läns landsting 2012-2016, Miljö Steg 6
LS 1010-0851

2

Landstingsdirektören har den 16 november 2010 avgett yttrande till Miljödepartementet
över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer i förordning (2008:463) om
vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten, M2010/3984/Mk
LS 1010-0797

3

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp 1, rapport 10/2010 Offentlig Privat Samverkan, Nya
Karolinska Solna
LS 1011-0899

4

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 12 november 2010 överlämnat styrelsens beslut nr 9 Reviderat riksavtal för utomlänsvård med giltighet fr.o.m. den 1 maj 2011
LS 1011-0944

5

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 12 november 2010 överlämnat styrelsens beslut nr 10 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2011
LS 1011-0945

6

Förteckning över Förvaltningsrättens i Stockholm beslut och dom samt Kammarrättens
beslut (bilaga)
LS 1011-0868, 1011-0870, 1010-0837, 1009-0703
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Bilaga LS § 258/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 30 november 2010

1

Rese- och representationsutskottet
Beslut 35-38/2010

2

Upphandling
Beslut JUP0181, 0183-0184, 0186-0191, 0193-0194, 0202

