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§ 57
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och andre vice ordföranden den 6 april 2010.

§ 58
Ärenden för kännedom
Förteckning den 18 mars 2010 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 59
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 (bilaga).
Förteckning den 18 mars 2010 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga).
MP-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 60
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 3 den 16 mars 2010 lades till handlingarna.

§ 61
Årsbokslut 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1001-0099
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 februari 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 mars 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslutet 2009 för landstingsstyrelsens förvaltning.
S-, V- och MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 62
Årsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 1002-0103
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 februari 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslut 2009 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

§ 63
Årsbokslut 2009 för koncernfinansiering
LS 1001-0062
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 februari 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslutet 2009 för koncernfinansiering.

§ 64
Årsredovisning 2009 för Skadekontot
LS 1001-0096
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 februari 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisning 2009 för Skadekontot.

§ 65
Årsredovisning 2009 för Stockholms läns landsting och bolag
LS 0910-0853
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 februari 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt S-, V- och MP-förslaget (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden.
forts.
forts. § 65
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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 fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2009 som framgår
av bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2:1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om
21 898 206 kronor samt SL-koncernens vinst om 413 891 000 kronor balanseras i ny
räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma/årsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att godkänna de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade aktieägartillskott
till Södersjukhuset AB med 12 766 000 kronor, Danderyds sjukhus AB med 57 198 000 kronor, S:t Eriks Ögonsjukhus AB med 3 931 000 kronor, Folktandvården Stockholms län AB
med 46 453 000 kronor, Stockholm Care AB med 2 714 000 kronor, MediCarrier AB med
8 220 000 kronor, Locum AB med 15 113 000 kronor och Waxholms Ångfartygs AB med
23 290 000 kronor i enlighet med gällande sanktionsregler och vinstdispositionsregler
att godkänna gjord reservering avseende pensioner med 505 000 000 kronor i Koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel gällande landstingets bolag
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
forts.
forts. § 65
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att besluta om att TioHundra AB:s vinst om 10 524 955 kronor balanseras i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet
att godkänna överförandet av 62 485 000 kronor från Koncernfinansiering till TioHundranämnden/Norrtälje kommun avseende ersättning för tillkommande kostnader för akutsjukvård
utanför Norrtälje samt landstingets del av nämndens underskott
att godkänna att Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens förvaltning tillåts
reservera 2 886 000 kronor respektive 20 000 000 kronor avseende kostnader för omställningsarbete.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 66
Redovisning av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2009 års budget
LS 1002-0146
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av uppdrag givna i 2009 års budget.

§ 67
Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap
LS 1001-0032
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 68
Rapport om brandskyddet i Landstingshuset och agerandet vid extraordinära händelser
LS 1002-0178
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2010.
forts.
forts. § 68
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att lägga rapporten om brandskyddet i Landstingshuset och agerandet vid extraordinära händelser till handlingarna.

§ 69
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 3/2009 Regional planering och utveckling
LS 0911-0986
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 februari 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad S-, V- och MP-ledamöterna anfört i sin skrivelse, att uppdra till landstingsdirektören att vidta erforderliga organisationsförändringar av landstingsstyrelsens förvaltning som bättre svarar upp mot landstingsstyrelsens ansvar för regionala utvecklingsfrågor samt samordningsansvaret för den regionala
planeringen, att uppdra till landstingsdirektören att genomföra en utvärdering av överföringen
av trafikplaneringen till AB SL (bilaga).
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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 70
Rapport om miljöåtgärder inom landstinget för minskad klimatpåverkan - kostnadsanalys
LS 0912-1034
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 december 2009.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga rapporten om miljöåtgärder inom landstinget för minskad klimatpåverkan – kostnadsanalys till handlingarna.
att rapporten ingår som en del i underlaget för att ta fram landstingets långsiktiga klimatstrategi.
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§ 71
Fördelning av landstingsbidrag 2010 till handikapporganisationerna i Stockholms län
LS 0905-0464
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 februari 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa fördelningen av bidrag till länets handikapporganisationer för år 2010.

§ 72
Rapport om åtgärder och uppföljning inom kostförsörjningen för Stockholms läns landsting
LS 1003-0237
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 mars 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt S-, V- och MP-förslaget (bilaga).
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
att godkänna rapport om åtgärder och uppföljning inom kostförsörjningen för Stockholms läns
landsting.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 73
Anskaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och Uppsala
LS 0912-1066
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 mars 2010.
forts.

forts. § 73
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Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att under förutsättning av att AB Storstockholms Lokaltrafik tecknar avtal med infrastrukturförvaltaren A-Train AB om att trafikera Arlanda, eller om avtal med infrastrukturförvaltaren
A-Train AB om att trafikera Arlanda inte kommer till stånd, med ett kompletterande beslut av
SL:s styrelse om alternativ användning, godkänna anskaffning av pendeltågsfordon till en
kostnad av 1 100 000 000 kronor
att beakta objektet i samband med beredningen av investeringsbudget för åren 2011-2015.

§ 74
Landstingsrevisorernas rapport 6/2009 över Brandskyddsarbetet i kollektivtrafiken
LS 0912-1083
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 23 februari 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 mars 2010.
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt landstingsdirektören att snarast återkomma till landstingsstyrelsen med
beslutsförslag för att åtgärda bristerna utifrån revisorernas rapport (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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
att lämna landstingsdirektörens synpunkter och förslag som yttrande till landstingsrevisorerna
att uppdra åt landstingsdirektören att föreslå de kompletteringar och förändringar av styrande
dokument som är relevanta utifrån landstingsrevisorernas rapport 6/2009 Brandskyddsarbetet i
kollektivtrafiken.
V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 75
Avtal mellan Banverket och landstinget om tidigareläggning av nytt mötesspår i Nynäsgård på Nynäsbanan
LS 1002-0102
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 4 mars 2010.
forts.
forts. § 75

Landstingsstyrelsen

Protokoll 4/2010
2010-03-23

9

Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och Banverket avseende tidigareläggning av nytt mötesspår i Nynäsgård på Nynäsbanan
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att teckna avtalet med Banverket
att bevilja ett räntefritt lån om 82 500 000 kronor till Banverket med de villkor som angivits i
förslaget till avtal mellan Stockholms läns landsting och Banverket.

§ 76
Försäljning av aktier i Stockholms Terminal AB
LS 1002-0115
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 jämte aktieöverlåtelseavtal och principöverenskommelse mellan Stockholms stad, Jernhusen AB och AB Storstockholms Lokaltrafik med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 mars 2010.
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå förslaget till beslut (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 godkänna försäljningen av AB Storstockholms Lokaltrafiks aktieinnehav om 400 aktier i
Stockholm Terminal AB varav 300 aktier till Stockholms stad och 100 aktier till Jernhusen
AB till priset 7 000 kronor per aktie samt i enlighet med övriga villkor i överenskommelsen
mellan Stockholms stad, Jernhusen AB och AB Storstockholms Lokaltrafik.
V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 77
Motion 2009:17 av Lars Dahlberg och Erika Ullberg (S) om lånecyklar vid bytespunkter
i SL-trafiken
LS 0906-0521
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med AB Storstockholms Lokaltrafiks
yttrande den 15 december 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 januari 2010.
forts.
forts. § 77
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson 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-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 78
Trafikförsörjningsplan 2010 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB
LS 1001-0079
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 mars 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i
huvudsak bifalla förslaget till Trafikförsörjningsplan 2010 men komplettera med vad MPledamoten anfört (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa trafikförsörjningsplan för 2010.
MP-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 79
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Årsredovisningar och revisionsberättelser 2008 för Samordningsförbunden i Södertälje,
Botkyrka, Huddinge och Haninge
LS 0912-1082
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från Samordningsförbunden i
Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge.
MP-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 80
Ombildning av Samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet Östra
Södertörn
LS 1002-0133
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 jämte förbundsordning och avsiktsförklaring med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ombilda Samordningsförbundet Haninge till att omfatta Haninge, Nynäshamns och Tyresö
kommuner
att förbundet ska heta Samordningsförbundet Östra Södertörn
att fastställa föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn
att ställa sig bakom avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet i Samordningsförbundet Östra
Södertörn
att från Stockholms läns landsting utse en ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen i
Samordningsförbundet Östra Södertörn
att från Stockholms läns landsting utse en lekmannarevisor i förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Östra Södertörn
att Samordningsförbundet Östra Södertörn ska starta sin verksamhet den 1 april 2010
att omedelbart justera beslutet.
forts.
forts. § 80
MP-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 81
Motion 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska diagnoser
LS 0903-0229
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 26 januari 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 februari 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
anse motionen besvarad (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-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- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 82
Motion 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem
LS 0904-0330
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 26 januari 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 januari 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
anse motionen besvarad (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 82
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
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Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.

§ 83
Motion 2009:13 av Kerstin Pettersson m.fl. (V) om insatser för att förebygga fallolyckor
bland äldre
LS 0905-0429
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 1 december 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
anse motionen besvarad (bilaga).
Ingela Nylund Watz anmälde S-ledamöternas särskilda uttalande i hälso- och sjukvårdsnämnden som särskilt uttalande även i styrelsen.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-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 V-ledamoten för V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse i hälso- och
sjukvårdsnämnden.

§ 84
Motion 2009:19 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrare
LS 0906-0523
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 1 december 2009.
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till motionen
dels bifall till MP-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.
S- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 85
Yttrande över diskussionspromemorian Bättre vård och stöd för individen, om ansvar
och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården
LS 1001-0048
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 februari 2010.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Missbruksutredningen i enlighet med vad S- och V-ledamöterna anfört
(bilaga).
MP-ledamotens skrivelse den 23 mars 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande i enlighet med vad MP-ledamoten anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S- och V-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Missbruksutredningen i enlighet med vad landstingsrådsberedningen
anfört.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S- och V-ledamöterna till förmån för S- och V-förslaget
dels av MP-ledamoten för MP-förslaget.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 86
Utseende av representant till delegation för överläggningar om ersättning för medverkan
i läkarutbildning och klinisk forskning
LS 1002-0195
Ordförandens skrivelse den 3 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att utse Stig Nyman (KD), ordförande för landstingsstyrelsens FoUU-utskott, att representera
Stockholms läns landsting i delegation för överläggningar om ersättning för medverkan i läkarutbildning och klinisk forskning.
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§ 87
Begäran om omprövning av Rikssjukvårdsnämndens beslut rörande hjärttransplantationer som rikssjukvård
LS 1003-0254
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att begära omprövning av Rikssjukvårdsnämndens beslut om tillstånd att bedriva hjärttransplantationer som rikssjukvård.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 88
Genomförande av Kistagrenens spårtunnel under ny E18
LS 1002-0101
Landstingsrådsberedningen skrivelse den 17 mars 2010 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 11 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna investeringen i spårtunnel för Kistagrenen för 70 000 000 kronor
att godkänna avtal med Stockholms stad angående förskottering av investering av spårtunnel
under E18.

§ 89
Anskaffning av begagnade A32-fordon från Haag för spårvagnstrafik
LS 1003-0213
Landstingsrådsberedningen skrivelse den 17 mars 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 mars 2010.
Ingela Nylund Watz och Vivianne Gunnarsson anmälde S-, V- och MP-ledamöternas särskilda
uttalande i AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse som särskilt uttalande även i styrelsen.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna investeringen i begagnade A32-fordon till ett belopp av 135 200 000 kronor samt
15 000 000 kronor för anpassningar och övriga kostnader
att hantera investeringen inom 2010 års investeringsbudget.
S- och MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse i AB
Storstockholms Lokaltrafiks styrelse.

§ 90
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 20 april 2010, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justering av § 85 och § 87 har genom anslag tillkännagivits den 23 mars och protokollet i övrigt den 7 april 2010.
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Bilaga LS § 58/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 23 mars 2010
1

Tiohundranämnden har den 17 februari 2010 överlämnat verksamhetsberättelse för 2009
LS 1002-0177

2

Sveriges Kommuner och Landsting har den 23 februari 2010 överlämnat förslag till reviderat riksavtal för utomlänsvård
LS 1003-0205

3

Sveriges Kommuners och Landsting (SKL) beslut nr 3 överenskommelse med staten och
Sveriges kommuner om prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre
LS 1003-0225

4

Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har i skrivelse den 10 mars 2010 anmält byte av namn
till Inera AB
LS 1003-0236

5

Socialdepartementet har den 4 mars 2010 överlämnat regeringsbeslut om uppdrag att
utbetala bidrag för inrättande av regionala cancercentrum
LS 1003-0243

6

Regeringsrättens beslut enligt protokoll den 4 mars 2010 i mål nr 972-10
LS 0912-1047

7

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 9 mars 2010 i mål nr 22746-10
LS 1002-0182
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Bilaga LS § 59/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 23 mars 2010

1

Landstingsstyrelsens ordförande
Beslut 2/2010

2

FoUU-utskottet
Protokoll 2/2010

3

Produktionsutskottet
Protokoll 1/2010

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 9-12/2010

5

Upphandling
Beslut JUP0020-0021, 0024-0025, 0028, 0032-0033, 0035, 0038/2010

