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§ 19
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och andre vice ordföranden den 6 mars 2012.
§ 20
Ärenden för kännedom
LS 1201-0108
Förteckning den 16 februari 2012 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna.
§ 21
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1201-0107
Förteckning den 16 februari 2012 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.
§ 22
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1201-0001
Rapport 2 den 6 februari 2012 lades till handlingarna.
§ 23
Mottagande och inrättande av Gåvofonden för forskning och utveckling
rörande Cochleaimplantatverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 1201-0053
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 januari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 18 januari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Karolinska Universitetssjukhuset att ta emot gåvan och inrätta en gåvofond
med benämningen ”Gåvofonden för forskning och utveckling rörande Cochleaimplantatverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset”
att Karolinska Universitetssjukhuset ska använda gåvofonden enligt tillämpningsföreskrifterna
att Stockholms läns landsting ska vara förvaltare av gåvofonden.
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§ 24
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den
18 januari 2011, § 9 om upphandling av S:t Görans sjukhus
LS 1104-0615
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 januari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 17 januari 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 21 februari 2012 (bilaga).
Ordföranden informerade om att det är Per-Ola Larsson som har lämnat ett överklagande över landstingsfullmäktiges beslut. Namnet har av misstag blivit överstruket i
handlingarna.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholms län enligt landstingsdirektörens
förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 25
Intern kontrollplan 2012 för Koncernfinansiering
LS 1201-0101
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 1 februari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna intern kontrollplan 2012 för Koncernfinansiering.
§ 26
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2011 Internhyressystemet i praktiken
LS 1111-1538
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 18 januari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 27
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 6/2011 Locums särskilda
uppdrag
LS 1111-1539
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 17 januari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 28
Yttrande över betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)
LS 1111-1574
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 27 januari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 29
Yttrande över remissen Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgar
LS 1112-1685
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den17 januari 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att som remissyttrande till Mälardalsrådet överlämna landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande med de ändringar och tillägg som MP-ledamöterna anfört (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 21 februari 2012 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till 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 Mälardalsrådet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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.
§ 30
Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy
inom Stockholms läns landsting
LS 1109-1224
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med arbetsutskottets beslut den 20 december 2011 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 december 2011.
S-ledamöterna skrivelse den 16 februari 2012 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att i strategin för arbete med IT-frågor och
eHälsa lägga till målsättningen om ett helt sammanhållet journalsystem för all landstingsfinansierad hälso- och sjukvård (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 21 februari 2012 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att strategin skall kompletteras med en
målsättning om ett sammanhållet journalsystem för länets sjukhus, att uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av journalsystemen i syfte att öka sekretessen ur ett
patientperspektiv (bilaga).
forts.
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forts. § 30
Raymond Wigg anmälde att MP-ledamöterna instämde i S-ledamöternas tilläggsförslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och MP-ledamöternas tilläggsförslag
dels bifall till V-ledamotens tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens
förslag.
Därefter ställde ordföranden propositioner om bifall dels till S- och MP-ledamöternas
tilläggsförslag, dels till V-ledamotens tilläggsförslag och om avslag därpå och fann att
styrelsen avslagit S- och MP-ledamöternas respektive V-ledamotens tilläggsförslag.
S- och MP-ledamöterna respektive V-ledamoten reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa inom Stockholms läns landsting
att anta reviderad IT-policy för Stockholms läns landsting.
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.
§ 31
Motion 2011:4 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att bygga tunnelbana till Nacka
LS 1103-0484
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med trafiknämndens
yttrande den 20 december 2011 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
27 januari 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
V-ledamoten anmälde att hon instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 31
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.

§ 32
Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om anropsstyrd trafik
LS 1103-0488
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med trafiknämndens yttrande den 20 december 2011 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 januari 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens första att-sats, att avslå
motionens andra att-sats (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
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§ 33
Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa öppna
spärrlinjer i kollektivtrafiken
LS 1105-0699
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med trafiknämndens yttrande den 22 november 2011 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 januari 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens första att-sats, att avslå
motionens andra att-sats, att anse den tredje och fjärde att-satsen besvarade (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
V-ledamoten anmälde att hon instämde i MP-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP- och V-ledamöterna för MP- och V-förslaget.
§ 34
Motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna
bussar
LS 1105-0703
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med trafiknämndens yttrande den 22 november 2011 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 januari 2012.
V-ledamotens skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
forts.
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forts. § 34
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 35
Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska
utreda kostnaderna för trängseln i trafiken
LS 1105-0704
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med trafiknämndens yttrande den 24 januari 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari
2012.
S-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens andra att-sats, att anse
första att-satsen besvarad (bilaga).
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 21 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till 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 anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V- och MP-ledamöterna för V- och MP- förslaget.
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§ 36
Motion 2011:22 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att bättre utnyttja
Stockholms vattenvägar – arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan
LS 1109-1186
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med trafiknämndens yttrande den 24 januari 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari
2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
§ 37
Motion 2011:23 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om säkra utrymningsvägar
för personer med funktionsnedsättning
LS 1109-1187
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med trafiknämndens yttrande den 24 januari 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari
2012.
V-ledamotens skrivelse den 21 februari 2012med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 38
Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en
vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna
LS 1103-0490
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 februari 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 22 november 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 17 januari 2012.
forts.
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forts.§ 38
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-, MP- och V-ledamöterna om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-, MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till
förmån för sitt förslag.

§ 39
Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till
Stockholms läns landsting
LS 1111-1514
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 30 januari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att häva avtalet mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting rörande
Karolinska Institutets Folkhälsoakademi med sista giltighetsdag den 31 mars 2012
att uppdra åt landstingsstyrelsen att träffa överenskommelsen med Karolinska Institutet om hävningen av huvudavtalet rörande Karolinska Institutets Folkhälsoakademi
och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att genomföra återföringen av folhälsverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för landstingets folhälsoverksamhet och genomföra erforderliga beställningar av hälsofrämjande och förebyggande
insatser
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att träffa överenskommelsen med Karolinska Institutet om hävningen av huvudavtalet rörande Karolinska Institutets Folkhälsoakademi och i övrigt vidta erforderliga åtgärder för att genomföra återföringen av
folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting.
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§ 40
Motion 2011:5 av Johan Sjölander och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare
LS 1103-0485
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 22 september 2011 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 januari 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och V-ledamöterna om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.

§ 41
Yttrande över betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälsooch sjukvården och socialtjänsten – förslag till ny lag (SOU 2010:45)
LS 1111-1541
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 17 januari 2012 och hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 12 januari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 42
Klinisk forskning och utveckling (FoUU) inom tandvården i Stockholms
län
LS 1111-1455
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med arbetsutskottets beslut den 24 januari 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 (bilaga).
forts.
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forts. § 42
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att inarbeta odontologi i landstingets antagna FoUstrategi för att jämställa odontologisk forskning med övrig medicinsk forskning och
utveckling
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag om att anpassa Folktandvården Stockholms län AB:s ägardirektiv till att även kliniskt forskningsarbete på
tandvårdens område skall utgöra en del av bolagets verksamhet, samt villkoren härför
att uppdra åt landstingsdirektören att i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkomma med förslag avseende ett regionalt centrum för äldretandvård.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 43
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2011 om Kemikaliearbetet på sjukhusen – en fråga om incitament och kompetens
LS 1112-1673
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 31 januari 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt med vad S-ledamöterna anfört i skrivelsen, att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram en konkret handlingsplan för att åtgärda de allvarliga brister som landtingsrevisorerna pekar på i rapporten, att uppdra åt landstingsdirektören
att förbättra samrodningen mellan landstingsstyrelsen förvaltning och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen vad gäller kemikaliearbetet (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med de tillägg som MP-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till 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 landstingsrådsberedningens förslag.
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forts. § 43
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
§ 44
Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt
uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag
LS 1202-0243
Ordförandens skrivelse den 7 februari 2012.
V-ledamotens skrivelse den 21 februari 2012 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Helene Hellmark Knutsson.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att medge landstingsrådens och landstingsdirektörens anmälan om innehav av nedan
angivna uppdrag
Helene Hellmark Knutsson - ledamot i OK Ekonomisk förenings styrelse
Filippa Reinfeldt

- ledamot i styrelsen i Svenska Dagbladets stiftelse

Toivo Heinsoo

- delägare i privat aktiebolag Health Upgraded AB som
sysslar med utbildningsverksamhet.

V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
§ 45
Växande kollektivtrafik för ett växande Stockholms län
LS 1202-0255
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 februari 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 21 februari 2012 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen beslutar att utöver landstingsrådsberedningens förslag till beslut även besluta att i
ovan nämnda arbete fokusera särskilt på kapacitetsstark trafik som utbyggd tunnelbana som har stor potential att både minska trängsel, öka andelen kollektivtrafik och
bidra till ökade exploateringsmöjligheter för bostäder, att i behov av prioritering av
statlig medfinansiering utgå från de viktigaste objekten i Cederschiöldsförhandlingen
som behöver påbörjas snarast såsom fyrspårsutbyggnad hela vägen från
Tomteboda till Kallhäll samt utbyggd tunnelbana till Nacka (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 16 februari 2012 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 16 februari 2012 (bilaga).
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forts. § 45
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens
förslag.
Därefter ställde ordföranden propositioner om bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit S-ledamöternas tilläggsförslag.
S-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslutade således
uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med trafiknämndens förvaltningschef
genomföra ett arbete för att förbereda och stödja landstingets diskussioner, förhandlingar och genomförande av en växande kollektivtrafik för ett växande Stockholms län.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av MP-ledamöterna
dels av V-ledamoten.
§ 46
Årsredovisning 2011 för Skadekontot
LS 1112-1729
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 februari 2012.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisningen 2011 för Skadekontot.
§ 47
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 27 mars 2012, kl 10.00.
Vid protokollet

Anna-Britt Weiss

Elisabeth Angard Levander

