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§ 275
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslutade att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 22 december 2010.

§ 276
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 december 2010 över ä renden som anmä lts för kä nnedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 277
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 december 2010 med anmä lan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 278
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 11 den 13 december 2010 lades till handlingarna.

§ 279
Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 4/2010 – samordningen av investeringar
inom landstinget
LS 1006-0498
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 1 december 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 16 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande enligt till landstingsrevisorerna enligt lanstingsdirektörens utlå tande, att dä rutöver
till landstingsrevisorerna anföra vad S-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmä lde att hon instä mde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
forts.
forts. § 279
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Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlå tande.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt
förslag.

§ 280
Månadsbokslut för oktober 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1011-0924
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 30 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att godkä nna må nadsbokslut för oktober 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 281
Månadsbokslut för oktober 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
LS 1011-0890
Landstingsrå dsberedningens skrivelse en 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 8 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att godkä nna må nadsbokslut för oktober 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen.

§ 282
Månadsbokslut för oktober 2010 för koncernfinansiering
LS 1011-0914
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 30 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att godkä nna må nadsbokslut för oktober 2010 för koncernfinansiering.
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§ 283
Månadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns
landsting
LS 1011-0913
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 26 november 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 16 december 2010 med förslag att uppdra till landstingsstyrelsen att
gemensamt utarbeta ett lå ngsiktigt program för utveckling, finansiering och effektivisering,
att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för att lösa vårdplatsbristen inom sjukvården, att uppdra till
hälso- och sjukvårdsnämnden att åtgärda den bristfälliga och felaktiga redovisningen av antalet
patienter som väntat längre än vårdgarantin, att fastställa månadsbokslut för oktober2010 samt
prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 21 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra till landstingsstyrelsen att gemensamt utarbeta ett lå ngsiktigt program för utveckling,
finansiering och effektivisering, att uppdra till hä lso- och sjukvå rdsnä mnden att å tgä rda den
bristfä lliga och felaktiga redovisningen av antalet patienter som vä ntat lä ngre ä n vå rdgarantin,
att Vå rdval Stockholm snarast utvä rderas med kvalitetsparametrar som mä ter insatsernas resultat,

att en rapport om kvalitet och vårdplatser inom akutsjukvården snarast föreläggs landstingsstyrelsen, att dä rmed faststä lla må nadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helå ret
2010 för Stockholms lä ns landsting (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmä lde at hon instä mde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att godkä nna må nadsbokslut för oktober 2010 samt prognos för helå ret 2010 för Stockholms
lä ns landsting.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmå n för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.

§ 284
Yttrande över Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23)
LS 1011-0915
Landstingsrå dsberedningen skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 1 december 2010.
forts.
forts. § 284
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Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.

§ 285
Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för
år 2011
LS 1011-0958
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 jä mte avtal med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 30 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att godkä nna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms lä ns landsting
att uppdra å t landstingsdirektören att underteckna avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans och Stockholms lä ns landsting
att kostnaden för ersä ttningen till AB SLL Internfinans avseende å r 2011 ska belasta koncernfinansiering.

§ 286
Budgetdirektiv för 2012
LS 1012-1007
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 16 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
faststä lla budgetdirektiv inklusive tidplan för budget 2012 i enlighet med ramarna i för planå r
2011 i Socialdemokraternas reservation till budget 2011 samt i enlighet med vad som i övrigt
anges i S-ledamöternas skrivelse, att uppdra å t landstingsdirektören att utarbeta anvisningar för
inrapportering av budgetunderlag, att anmä la beslutet till landstingsfullmä ktige (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 21 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
fastställa budgetdirektiv och tidsplan för budget 2012 i enlighet med de ramar för planår 2012
som ges av Vänsterpartiets reservation för budget 2011 samt enligt den inriktning som ges av
denna skrivelse, att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med ledningskansliet utarbeta
anvisningar för inrapportering av budgetunderlag, att anmäla beslutet till landstingsfullmäktige (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 286
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Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att faststä lla budgetdirektiv inklusive tidplan för budget 2012 i enlighet med ramarna för planå r
2012 i budget 2011
att uppdra å t landstingsdirektören att i samrå d med ledningskansliet utarbeta anvisningar för
inrapportering av budgetunderlag
att anmä la beslutet till landstingsfullmä ktige.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmå n för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
MP-ledamöterna deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.

§ 287
Yttrande över Näringsdepartementets remiss Innovationsupphandling (SOU 2010:56)
LS 1010-0758
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 17 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Nä ringsdepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.

§ 288
Yttrande över remissen En översyn av regelverket för sprutor och kanyler (Da 2010:36)
LS 1011-0862
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 25 november 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ilija Batljan och Birgitta Sevefjord om bifall till landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
forts.
forts. § 288
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
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att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med vad landstingsrå dsberedningen anfört.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt
förslag.

§ 289
Upphandling av akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus
LS 1011-0923
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 7 december 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 16 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
å terremittera ä rendet till hä lso- och sjukvå rdsnä mnden i syfte att erhå lla kompletterande information avseende: 1) alternativet med att driva sjukhuset i landstingsregi, 2) ytterligare data avseende kvalitetsjä mförelser för sjukhuset och gä rna hur dessa utvecklats över tid, 3) en utförligare
beskrivning av hur landstinget som upphandlande aktör kan sä kerstä lla att nuvarande ä gare inte
ges otillbörlig konkurrensfördel av ett informationsövertag vid en konkurrensupphandling (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 21 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar i
första hand om å terremiss och i övrigt enligt MP-förslaget (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 21 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att akutsjukvå rden vid S:t Görans sjukhus å tergå r till egen regi, att uppdra å t hä lso- och sjukvå rdsnä mnden att på börja arbetet med nödvä ndiga förberedelser inför
övertagandet av akutsjukvå rden vid S:t Görans sjukhus i egen regi (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag om å terremiss av ä rendet
dels bifall till MP-ledamöternas förslag i första hand om å terremiss av ä rendet och i andra hand
bifall till MP-förslaget
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frå gan om ä rendet skulle å terremitteras.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till förslaget om å terremiss och om avslag dä rpå och
fann att styrelsen avslagit å terremissyrkandet.
S- och MP-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden stä llde hä refter propositioner om bifall eller avslag till å terstå ende yrkanden och
fann att styrelsen antagit landstingsrå dsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 289
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta

att akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus ska upphandlas varvid även försäljning av
Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i upphandlingen och att upphandlingen ska
genomföras i enlighet med vad som anges i ärendet
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för genomförandet av upphandlingen i enlighet med vad som anges i ärendet.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
S-ledamöterna deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.

§ 290
Yttrande över socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd
LS 1010-0793
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 16 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som yttrande över rapporten till Socialstyrelsen
att därutöver till Socialstyrelsen anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.

§ 291
Svar på skrivelser från Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP)
om kosten vid sjukhusen
LS 0905-0458, 0905-0459
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 24 november 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 7 augusti 2009.
S-ledamöternas skrivelse den 21 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
bifalla första, andra, tredje, fjä rde och femte att-satsen i skrivelsen frå n Ingela Nylund Watz
m.fl., att bifalla första att-satsen i skrivelsen frå n Vivianne Gunnarsson m.fl. (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmä lde att hon instä mde i S-ledamöternas förslag.
forts.
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forts. § 291
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att anse skrivelserna frå n Ingela Nylund m.fl. (S) och Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om kosten
vid sjukhusen vara besvarade i enlighet med landstingsstyrelsens beslut den 18 augusti 2009
” Process för upphandling av kostförsörjning – genomförda granskningar och förslag till å tgä rder” (LS 0905-0449).
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt
förslag.

§ 292
Motion 2007:20 av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed (V) om utarbetande av policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i landstinget
LS 0703-0307
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 24 november 2010 med produktionsutskottets beslut
den 29 april 2009, yttranden frå n fä rdtjä nstnä mnden den 11 februari, kulturnä mndens den
12 februari, hä lso- och sjukvå rdsnä mnden den 28 april och AB Storstockholms lokaltrafik den
17 mars 2009.
V-ledamotens skrivelse den 21 december 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslå r landstingsfullmä ktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Helene Öberg och Ilija Batljan om bifall till motionen
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av MP- och S-ledamöterna för MP- och S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
§ 293
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Motion 2009:6 av Raymond Wigg (MP) om Handslag för jämställda löner
LS 0903-0228
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 24 november 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 10 december 2009.
S-ledamöternas skrivelse den 16 december 2010 (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 21 december 2010 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 21 december 2010 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Helene Öberg om bifall till motionen.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna
dels av V-ledamoten.

§ 294
Svar på skrivelse av Ingela Nylund Watz och Johan Sjölander (S) om omstart för personalpolitiken
LS 0802-0184
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 24 november 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 16 december 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
S-ledamöterna lä t som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 295
Yttrande över betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60)
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LS 1009-0710
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med yttranden frå n patientnä mnden
den 26 oktober och hä lso- och sjukvå rdsnä mnden den 16 november 2010 och landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 2 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt
att avge yttrande till Integrations- och jä mställdhetsdepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.

§ 296
Yttrande över Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)
LS 1009-0719
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 30 november 2010.
MP-ledamöternas skrivelse den 21 december 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Integrations- och jä mställdhetsdepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.
MP-ledamöterna lä t som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 297
Yttrande över remissen Gymnasial lärlingsanställning - Lärling - en bro mellan skola och
arbetsliv (SOU 2010:19) och promemorian Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning
LS 1010-0788
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 december 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 30 november 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ilija Batljan om bifall till landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande.
Ordföranden stä llde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrå dsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade så ledes
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande
forts.
forts. § 297
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att dä rutöver anföra vad landstingsrå dsberedningen föreslagit.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmå n för sitt förslag.
V-ledamoten deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.

§ 298
Bordlagt val av utskott och beredning under landstingsstyrelsen
LS 1011-0893
Ordförandens skrivelse den 8 november 2010.
Bordlagt den 16 november och 30 november 2010, § 254 och § 267.
Landstingsstyrelsen beslutade
att vä lja Raymond Wigg (MP) som ledamot i arvodesberedningen t.o.m den 31 december 2011.

§ 299
Val av ledamöter och ersättare till landstingets pensionärsråd
LS 1012- 1027
Ordförandens skrivelse den 9 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att vä lja sju ledamöter och sju ersä ttare i landstingets pensionä rsrå d för perioden frå n och med
den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011.
ledamöter

ersättare

M
FP
KD
C
S
MP
V

M
FP
KD
C
S
MP
V

Anne-Marie Larsson ordförande
Margot Hedlin
Ingrid Ahlman
Gustaf Stjernberg
Egil Johansson
Bordlagt
Laila Leimann

Ewa Schenström
Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt
Sonja Mogert
Bordlagt
Marianne Ramström

§ 300
Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
och till bidragsgruppen
LS 1012-1028
Ordförandens skrivelse den 9 december 2010.
forts.
forts. § 300
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
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att vä lja sju ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansrå d med handikapporganisationerna
för perioden frå n och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011
att vä lja tre ledamöter som företrä der landstingsstyrelsen och fem ledamöter nominerade av handikapporganisationerna till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna för
perioden frå n och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011
att till landstingsstyrelsens samverkansrå d med handikapporganisationerna vä lja
ledamöter
KD
M
FP
C
S
V
MP

Stig Nyman ordförande
Eva Carlsson Paulsé n
Didar Samaletdin
Katarina Flygare
Erika Ullberg
Hå kan Jörnehed
Bordlagt

att till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna vä lja
ledamöter
KD
M
S

Stig Nyman ordförande
Marie Ljungberg Schött
Gadha Makdesi Elias

nominerade av handikapporganisationerna
Annika Hä ssler
Jan-Olof von Wowern
Jan-Olov Edin
Margareta Åsé n-Johansson
Olle Johansson

HSO
HSO
HSO
SRF
DHR

§ 301
Val som ska förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsen
LS 1012-1031
Ordförandens skrivelse den 9 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att förrä tta val av de utskott, beredningar, stiftelser och kommitté er m.m. som upptagits enligt
bilaga
forts.
forts. § 301
att uppdra å t landstingsdirektören att tillsammans med ordförandena förordna sekreterare i
utskotten och beredningarna.
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§ 302
Arbetsordning för landstingsfullmäktige
LS 1011-0949
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 16 december 2010 jä mte arbetsordning och överenskommelse om riktlinjer för fullmä ktiges debatter med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den
25 november 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 21 december 2010 (bilaga).
I ä rendet yttrade sig Yvonne Blombä ck.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att faststä lla ä ndringar i arbetsordning för landstingsfullmä ktige i enlighet med vad som framgå r
av bilagan till landstingsrå dsberedningens skrivelse
att faststä lla ä ndringar i riktlinjer för landstingsfullmä ktiges debatter i enlighet med vad som
framgå r av bilagan
att faststä lla att ä ndringarna i arbetsordning för landstingsfullmä ktige och riktlinjer för landstingsfullmä ktiges debatter ska gä lla frå n och med den 1 februari 2011.
S-ledamöterna lä t som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
MP- och V-ledamöterna deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.

§ 303
Inrättande av Hedershus inom ramen för Operation Kvinnofrid
LS 1012-1029
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 13 december 2010 med stfd landstingsdirektörens
tjä nsteutlå tande den 10 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att finansiera del av kostnaden för projektarbete inför start av Hedershus, 4 000 000 kronor inom
ramen för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
att kostnaderna för löpande drift av den planerade verksamheten beaktas i samband med budget
för å r 2012
att uppdra å t landstingsdirektören att ansvara för den fortsatta handlä ggningen av ä rendet.
§ 304
Svar på skrivelse från Raymond Wigg (MP), Gunilla Helmerson (M) och Anna Kettner (S)
om Mälardalsrådets styrelseseminarium Vårt gemensamma vatten – mot en gemensam regional plattform
LS 1011-0994
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Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 15 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att anse skrivelse besvarad enligt landstingsrå dsberedningens förslag.

§ 305
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nä sta sammanträ de med landstingsstyrelsen skulle ä ga rum
tisdagen den 25 januari 2011, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkä nnagivits den 23 december 2010.
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Bilaga LS § 271/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 21 december 2010
1

Nä ringsdepartementets regeringsbeslut den 18 november 2010 angå ende Förskottering av
medel för byggande av nytt mötesspå r i Nynä sgå rd på Nynä sbanan
LS 1011-0987

2

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslut nr 11 Överenskommelse om samverkansformer mellan lä kemedelsföretag och den offentliga hä lso- och sjukvå rden och dess medarbetare
LS 1011-0946

3

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslut nr 12 Nationell kampanj för att förbä ttra
överlevnaden vid stroke
LS 1011-0947

4

Regionförbundet Sörmlands beslut den 22 oktober 2010 om samverkansavtal med staten om
ALMI Företagspartner med bilaga undertecknat Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
LS 1009-0756

5

Socialstyrelsens beslut den 22 november 2010 angå ende Tillsyn av vå rdgivarnas patientsä kerhetsarbete Karolinska Universitetssjukhuset
LS 1012-1043

6

Förteckning över Kammarrä ttens i Stockholm beslut (bilaga)
LS 1005-0464, 1007-0594
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Bilaga LS § 272/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 21 december 2010
1

FoUU-utskottet
Protokoll 12/2010

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 39/2010

3

Finansdirektören
Beslut EFL 0041-0042

4

Upphandling
Beslut JUP0197-0199, 0203-0206, 0208-0209
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Bilaga LS § 301/2010

Val som ska förrättas av den 2010 nyvalda landstingsstyrelsen
Arbetsutskott för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
Ledamöter

Ersä ttare

M
M
M
FP
KD
S
S
S
MP

Torbjörn Rosdahl
Christer G Wennerholm
Filippa Reinfeldt
Birgitta Rydberg
Stig Nyman
Ilija Batljan
Dag Larsson
Helena Hellmark Knutsson
Raymond Wigg

M
M
M
FP
C
S
S
MP
V

M
KD
S

Torbjörn Rosdahl
Stig Nyman
Ilija Batljan

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Lars Joakim Lundquist
Charlotte Broberg
Annika Sandström
Anna Starbrink
Gustav Andersson
Bordlagt
Lars Dahlberg
Yvonne Blombä ck
Birgitta Sevefjord

Tillväxt- och regionplaneringsutskott för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
Ledamöter

Ersä ttare

M
M
M
FP
C
S
S
S
MP

Charlotte Broberg
Lars-Erik Salminen
Lennar Kalderé n
Lennart Nilsson
Gustav Andersson
Nanna Wikholm
Helene Hellmark Knutsson
Erika Ullberg
Raymond Wigg

M
M
M
FP
KD
S
S
S
V

M
C
S

Charlotte Broberg
Gustav Andersson
Nanna Wikholm

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Natasha Ringblom
Rickard Wessman
Paul Lindquist
Hans Åberg
Malin Appelgren
Dag Larsson
Nils Vikmå ng
JohanSjölander
Sverre Launy

Produktionsutskott för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
Ledamöter
M
M
M
FP
KD
S

Annika Sandström
Paul Lindquist
Natasha Ringblom
Anna Starbrink
Malin Appelgren
Lars Dahlberg

Ersä ttare
M
M
FP
FP
C
S

Rickard Wessman
Harry Bouveng
Lennart Nilsson
Hans Åberg
Hans Lindqvist
Nanna Wikholm
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S
Johan Sjölander
S
Inger Ros
MP Raymond Wigg

S
Ilija Batljan
MP Helene Öberg
V
Hå kan Jörnehed

FP
M
S

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Anna Starbrink
Annika Sandström
Lars Dahlberg

NKS-beredning för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
Ledamöter
M
Torbjörn Rosdahl
M
Filippa Reinfeldt
M
Charlotte Broberg
M
Lars Joakim Lundquist
M
Annika Sandström
M
Lars-Erik Salminen
FP Carl-Anders Ifvarsson
KD Stig Nyman
C
Stefan Bergström
S
Ilija Batljan
S
Johan Sjölander
S
Inger Ros
S
Nanna Wikholm
MP Raymond Wigg
V
Birgitta Sevefjord
M
KD
S

Torbjörn Rosdahl
Stig Nyman
Ilija Batljan

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Fastighets- och investeringsberedning för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
Ledamöter
M
M
FP
KD
C
S
S
S
MP

Charlotte Broberg
Erik Langby
Samuel Danoffsky
Sara Rydefjä rd
Susanne Signahl
Rolf Lindell
Anders Johansson
Erika Ullberg
Mikael Adersteg

M
FP
S

Charlotte Broberg
Samuel Danoffsky
Rolf Lindell

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Forskningsberedning för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
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Ledamöter
M
M
FP
KD
C
S
S
MP
V

Shashika Padmaperuma
Lena Kanström
Ulf Öfverberg
Stig Nyman
Hans Lindqvist
Anders Lönnberg
Dag Larsson
Michel Silvestri
Petteri Louhema

KD
M
S

Stig Nyman KD
Shashika Padmaperuma
Anders Lönnberg

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Miljö- och skärgårdsberedning för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
Ledamöter
M
M
FP
KD
C
S
S
S
MP

Mikael Freimuth
Elisabeth Dingertz
Anders Ekegren
Jan Stefansson
Gustav Andersson
Hå kan Jonsson
Christian Stener
Lars Bryntesson
Cecilia Obermüller

C
M
MP

Gustav Andersson
Mikael Freimuth
Cecilia Obermüller

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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Val som skall förrättas av den 2010 nyvalda landstingsstyrelsen för mandatperioden 2010-2014

1

Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering vid länsarbetsnämnden i
Stockholm (AR-delegationen) för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
M
S

2

Forskningsnämnden vid Konung Gustav V:s jubileumsklinik, Karolinska sjukhuset
för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014

M
S

3

Lars Joakim Lundquist ledamot
Dag Larsson
ledamot

Charlotte Broberg
Anna Kettner

Fredrik Eriksson
Thore Nyman
Tove Tellenius
Bordlagt

M Torbjörn Rosdahl

7

ledamot
ersä ttare

Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län för tiden 1 januari 2011- 31
december 2014
C
S
S
MP

6

ledamot
ersä ttare

Ledningsgruppen för Operation Kvinnofrid för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
M
S

5

Anne Wompa
Gunnar Skoglund

Landstingens Ömsesidiga försäkringsbolag för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
M
S

4

Bordlagt
ledamot
Abdikani Mohammed ersä ttare

ledamot
ledamot
ersä ttare
ersä ttare
ombud

Mälarens Vattenvårdsförbund för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
C Lars Brofalk
S Gun Eriksson

ledamot
ersä ttare

M Torbjörn Rosdahl

ombud

Regionala skärgårdsrådet för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014

Landstingsstyrelsen

C
S

8

Stig Nyman
Staffan Holmberg

Lars Joakim Lundquist ledamot
Anna Starbrink
ledamot
Juan Carlos Cebrian ledamot

M
KD
S

Filippa Reinfeldt
ersä ttare
Margaretha Åkerberg ersä ttare
Erika Ullberg
ersä ttare

Bordlagt
Eran Türker

ledamot
ersä ttare

Stockholms läns bildningsförbund för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
Winston Hå kansson ledamot
Anita Johansson
ersä ttare

Styrgrupp för regionalt samarbete för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
M
FP
S

13

ordförande

Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och Museum för tiden 1 januari 201131 december 2014

M
S

12

ledamot
ledamot

M
FP
S

FP
S

11

ledamot
ersä ttare

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014

M Lars Joakim Lundquist

10

22

Samrådsorgan med KSL rörande gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
KD
S

9

Gustav Andersson
Ilija Batljan
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Torbjörn Rosdahl
Birgitta Rydberg
Ilija Batljan

ordförande
ledamot
ledamot

Svealands kustvattenvårdsförbund för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
C
S

Gustaf Stjernberg
Bordlagt

ledamot
ersä ttare

M

Torbjörn Rosdahl ombud
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Charlotte Broberg
Bordlagt
Bordlagt
Ilija Batljan

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Jury för bemötandepris för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
M
FP
KD
C
S
MP
V

16

23

Styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg för tiden 1 januari
2011- 31 december 2014
M
FP
MP
S

15
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Anne-Marie Larsson
Bordlagt
Bordlagt
Catrin Mattsson
Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt

Jury för pris mot främlingsfientlighet för tiden 1 januari 2011- 31 december 2014
M
FP
KD
C
S
MP
V

Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt
Stina Bengtsson
Conny Andersson
Bordlagt
Bordlagt

