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§1
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslutade att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 8 februari 2011.

§2
Ärenden för kännedom
LS 1101-0066
Förteckning den 27 januari 2011 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.

§3
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1101-0065
Förteckning den 27 januari 2011 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.

§4
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1101-0001
Rapport 1 den 20 januari 2011 lades till handlingarna.

§5
Mottagande och inrättande av Gåvofond vid Öron-, näs- och halskliniken vid
Karolinska Universitetssjukhuset
LS 1011-0988
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 december 2010 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Karolinska Universitetssjukhuset att ta emot gåvan och inrätta en gåvofond
med benämningen ”Gåvofonden vid Öron-, näs- och halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset”
att Karolinska Universitetssjukhuset skall använda gåvofonden enligt tillämpningsföreskrifterna
att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av gåvofonden.
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§6
Resultatrapport för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1012-1077
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med stf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 27 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa resultatrapporten för november 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.
§7
Resultatrapport för november 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
LS 1012-1049
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 14 december 2010.
MP-ledamöternas skrivelse den 20 januari 2011 (bilaga
Ilija Batljan anmälde att S-ledamöterna instämde i MP-ledamöternas uttalande.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna resultatrapport för november 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen.
MP- och S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§8
Resultatrapport för november 2010 för koncernfinansiering
LS 1012-1057
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med stf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 28 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna resultatrapporten för november 2010 för koncernfinansiering.
§9
Resultatrapport för november 2010 för Stockholms läns landsting
LS 1012-1056
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 22 december 2010.
S-, MP- och V-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att utarbeta ett långsiktigt program för utveckling, finansiering och effektivisering, att uppdra åt arbetsutskottet att utarbeta ett
forts.
forts. § 9
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åtgärdsprogram för att lösa vårdplatsbristen inom sjukvården, att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsnämnden att åtgärda den bristfälliga och felaktiga redovisningen av antalet
patienter som väntat längre än vårdgarantin, att fastställa resultatrapport för november
2010 samt prognos för helåret 2010 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna resultatrapport för november 2010 samt prognos för helåret 2010.
S-, MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
§ 10
Yttrande över EU-kommissionens meddelande På väg mot en inre
marknadsakt
LS 1011-0961
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 21 december 2010.
MP-ledamöternas skrivelse den 20 januari 2011 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
av Birgitta Sevefjord om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att som yttrande till Utrikesdepartementet överlämna och i huvudsak åberopa landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att därutöver anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 11
Ansökan om auktorisation att bedriva obesitaskirurgi i samarbete med Bariatric Center Stockholm på uppdrag av landstinget i Östergötland
LS 1010-0811
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 26 oktober 2010.
S- och MP-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt S- och MP-förslaget (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 25 januari 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att tillstyrka att Södertälje sjukhus AB ansöker om auktorisation att bedriva obesitaskirurgi på uppdrag av landstinget Östergötland, att uppdra åt produktionsutskottet att
tillsammans med Södertälje sjukhus se över hur tillräckligt med kompetens inom gastrokirurgi kan säkerställas på Södertälje sjukhus inom den egna verksamheten (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och MP-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att tillstyrka att Södertälje sjukhus AB i samarbete med Bariatric Center Stockholm, Global Health Partner (GHP) ansöker om auktorisation att bedriva obesitaskirurgi på uppdrag av landstinget i Östergötland
att förutsättningen för tillstyrkan är att samarbetet med GHP genomförs som en del i att
effektivisera produktionslinjen som krävs för avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden,
samt att samarbetsavtalet med GHP och auktorisationen inte kräver extra investeringar
för Stockholms läns landsting
att tillstyrkan inte är ett ställningstagande för framtida profilering eller kapacitetsplanering för Södertälje sjukhus AB.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och MP-ledamöterna till förmån för S- och MP-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
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§ 12
Tilldelningsbeslut tvätt- och textilservice
LS 0911-0935
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med stf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 5 januari 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 20 januari 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering och återkomma med förslag på en delad upphandling för att nå fler anbudsgivare, att komplettera underlaget med en redovisning av vilka krav och kriterier som ställts med avseende på miljö och socialt ansvar (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 25 januari 2011 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Raymond Wigg, Ilija Batljan och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag 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.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens
förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens
förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att anta Textilia Tvätt & Textilservice AB, 556538-5043, som leverantör av tvätt- och textilservice enligt stf landstingsdirektörens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören, eller den som landstingsdirektören sätter i sitt ställe,
att teckna avtal i enlighet med tilldelningsbeslut och stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 13
Utvärdering av utbildningen vid Berga Naturbruksgymnasium gentemot
skolplan läsåret 2009/2010
LS 0910-0903
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 30 november 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga kvalitetsredovisningen/utvärderingen till handlingarna.
§ 14
Nationella program och inriktningar vid Berga naturbruksgymnasium
LS 1012-1002
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2011 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 1 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa nationella program och inriktningar vid Berga Naturbruksgymnasium att
gälla från och med läsåret 2011/2012.
§ 15
Bordlagt val av ledamot och ersättare till landstingets pensionärsråd
LS 1012- 1027
Ordförandens skrivelse den 9 december 2010.
Bordlagt den 21 december 2010 § 299.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att välja sju ledamöter och sju ersättare i landstingets pensionärsråd för perioden från
och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011
ledamot

ersättare

MP

FP
KD
C
MP

Bordlagt

Kerstin Ljunggren
Bordlagt
Lotta Nordfeldt
Bordlagt

§ 16
Bordlagt val av ledamot till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
LS 1012-1028
Ordförandens skrivelse den 9 december 2010.
forts.
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forts. § 16
Bordlagt den 21 december 2010 § 300.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att bordlägga val av ledamot (MP) till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna.
§ 17
Bordlagda val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsen
LS 1012-1031
Ordförandens skrivelse den 9 december 2010.
Bordlagt den 21 december 2010, § 301.
Förteckning över av styrelsen den 21 december 2010 bordlagda val.
I ärendet yttrade sig ordföranden och Håkan Jörnehed.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att förrätta val av de utskott, beredningar, stiftelser och kommittéer som upptagits enligt
bilagd förteckning.
§ 18
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2010 – Locums hantering av fastighetsförsäljningar
LS 1010-0774
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 januari 2011 med Locum AB:s yttrande den
16 december och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 december 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 19
Yttrande över Socialstyrelsens Förslag till föreskrifter och allmänna råd om
katastrofmedicinsk beredskap
LS 1101-0015
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 januari 2011 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 10 januari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 20
Entledigande av landstingsdirektör samt tillsättande av tillförordnad landstingsdirektör
LS 1101-0079
Ordförandens skrivelse den 18 januari 2011.
I ärendet yttrade sig ordföranden och Håkan Jörnehed.
Landstingsstyrelsen beslutade
att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande att träffa överenskommelse med Mona
Boström om villkoren för entledigandet
att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande att träffa överenskommelse med Toivo
Heinsoo om villkoren för anställningen som tillförordnad landstingsdirektör
att uppdra till landstingsstyrelsens presidium att inleda rekrytering av ny landstingsdirektör samt att samråda med partiernas gruppledare under rekryteringsprocessen.

§ 21
Fyllnadsval
1101-0028
Ordförandens skrivelse den 10 januari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Ilija Batljan (S) från uppdraget som ersättare i Regionala skärgårdsrådet
att medge befrielse för Eva Carlsson Paulsén (M) från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
att medge befrielse för Didar Samaletdin (FP) från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
att intill utgången av 2014 välja
Staffan Holmberg (S) som ersättare i Regionala skärgårdsrådet
Marie Ljungberg Schött (M) som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd
med handikapporganisationerna
Hans Åberg (FP) som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med
handikapporganisationerna.
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§ 22
Ansökan till Sveriges Kommuners och Landstings inbjudan till demokratidagen
På Birgitta Sevefjords fråga om ansökan till demokratidagen anordnad av SKL svarade
ordföranden att rese- och representationsutskottet tar beslut om kostnaderna.

§ 23
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 15 februari 2011, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
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Bilaga § 17/2011
Av landstingsstyrelsen den 21 december 2010 förrättade val
Bordlagda val den 21 december 2010.
Arbetsutskott för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2011
S

Olle Burell ersättare

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

Henrik Appelqvist
Mikael Igelström
Martin Ängeby
Erik Sjöstedt
Gustav Andersson
Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt
Thomas Magnusson

C

Gustav Andersson ordförande

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 201131 december 2014
M

5

Bordlagt

ersättare

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

14

ledamot

Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län för tiden 1 januari 201131 december 2014
MP

10

Markku Sirviö

Eylem Delen

ledamot

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

Jessica Ericsson
Bordlagt

ledamot
ledamot
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 1/2011
2011-01-25

12

forts. Bilaga § 17
15

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

Hans Åberg
Stig Nyman
Juan Carlos Cebrian
Bordlagt
Jan Wattsgård

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

Natasha Ringblom
Bordlagt
Karl Henriksson
Bordlagt
Bekir Uzunel

