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§ 117
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden och andre
vice ordföranden samt Filippa Reinfeldt den 1 juni 2010.

§ 118
Ärenden för kännedom
Förteckning den 11 maj 2010 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 119
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 11 maj 2010 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 120
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 5 den 7 maj 2010 lades till handlingarna.

§ 121
Bidragsutredningen 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer, pensionärsorganisationer och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i
Stockholms län
LS 0901-0047
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 april 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att landstingsstyrelsen fortsättningsvis ansvarar för riktlinjer för bidrag till intressepolitisk
verksamhet för personer med funktionsnedsättning och för riktlinjer för bidrag till aktivering,
rekreation, habilitering och rehabilitering
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden att i riktlinjer för bidragsgivning och administration av respektive nämnds bidragsansökningar göra de
förändringar som föreslås i bilaga till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, Bidragsutredningen 2009
forts.
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dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att fastställa de nya riktlinjer för bidrag till intressepolitisk verksamhet för personer med funktionsnedsättning och riktlinjer för bidrag till aktivering, rekreation, habilitering och rehabilitering som föreslås i Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning
att dessa riktlinjer tillämpas för ansökningar från och med 2011 års verksamhet.

§ 122
Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i Salems
kommun
LS 1003-0326
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 april 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tillföra Landstingsfastigheter Stockholm medel motsvarande en uppskattad kostnad om
16 000 000 kronor för att åtgärda den miljöskada som uppdagats i direkt anslutning till f.d.
Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29
att uppdra åt Locum AB att ansvara för att den miljöskada som uppdagats i direkt anslutning
till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29, åtgärdas
att finansiering ska ske inom ramen för Koncernfinansiering.

§ 123
Förslag till ny personalpolicy för Stockholms läns landsting
LS 0909-0750
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2010 jämte personalpolicy med produktionsutskottets beslut den 31 mars 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ilija Batljan, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson om bifall till S- och V-ledamöternas gemensamma reservation i produktionsutskottet (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att upphäva den, av landstingsfullmäktige den 10 februari 2004, § 9, beslutade personalpolicyn för Stockholms läns landsting
att godkänna förslag till ny personalpolicy för Stockholms läns landsting.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 124
Förstudie avseende flytt av S:t Eriks Ögonsjukhus till annan sjukhusbyggnad
LS 1003-0197
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2010 med produktionsutskottets beslut den
31 mars 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna att S:t Eriks Ögonsjukhus AB genomför förstudie i samverkan med Locum AB
avseende ombyggnad alternativt omlokalisering till andra befintliga lokaler eller nya lokaler,
som nu planeras eller byggs, av den ögonsjukvård som bedrivs av bolaget inom ramen för i
budget för år 2010 för ändamålet upptagna medel och i övrigt i enlighet med vad som anges i
landstingsdirektörens utlåtande
att uppdra åt landstingsdirektören att tillse att hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och
NKS-förvaltningen bistår S:t Eriks Ögonsjukhus AB i dess förstudie med underlag som redovisar effekter av tänkbar framtida utveckling av struktur för och lokalisering av ögonsjukvårdens olika delar.

§ 125
Utveckling och genomförande av programarbete för ombyggnad/nybyggnad av Södertälje sjukhus
LS 0912-1065
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2010 med produktionsutskottets beslut den
31 mars 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 18 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att i samråd med Södertälje sjukhus AB utarbeta förslag till framtida inriktning av innehåll i verksamheten vid Södertälje sjukhus med hänsyn
tagen till hela länets framtida struktur för hälso- och sjukvården, att uppdra till Locum AB att
skyndsamt utreda hur ett framtida Södertälje sjukhus med expansionsmöjligheter ska utformas
både avseende byggnation och placering. Alternativen att bygga om på den nuvarande placeringen av sjukhuset eller att bygga på en ny plats ska jämföras, också ur ett ekonomiskt perspektiv (bilaga).
forts.
forts. § 125
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ilija Batljan och Birgitta Sevefjord om bifall till S- och V-ledamöternas gemensamma
reservation i produktionsutskottet (bilaga)
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 uppdra åt Södertälje sjukhus AB att, efter samråd med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, utarbeta förslag till framtida inriktning av och innehåll i verksamheten vid Södertälje
sjukhus fr.o.m. cirka år 2016
att godkänna att Södertälje sjukhus AB genomför programarbete för ombyggnad/nybyggnad
av Södertälje sjukhus utifrån föreslaget verksamhetsinnehåll och i huvudsak enligt förordat
alternativ i redovisad förstudie
att för genomförande av programarbete ianspråkta medel för detta ändamål avsatta i av landstingsfullmäktige beslutade investeringsbudget för år 2010.
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.

§ 126
Månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1004-0370
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 april 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för mars 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 127
Månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansiering
LS 1004-0359
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 april 2010.
forts.
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att godkänna månadsbokslut för mars 2010 för koncernfinansiering.

§ 128
Månadsbokslut för mars 2010 samt prognos för helåret 2010 för Stockholms läns landsting
LS 1004-0358
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt S-, V- och MP-ledamöternas förslag (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 månadsbokslut för mars 2010 samt prognosen för helåret 2010.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 129
Månadsbokslut för mars 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen
LS 1003-0202
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 april 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslutet för mars 2010 för Nya Karolinska Solna förvaltningen.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 7/2010
2010-05-18

7

§ 130
Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010
LS 1004-0367
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 april 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Sevefjord om bifall enbart till att-satserna i landstingsrådsberedningens skrivelse.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att öka landstingsbidraget år 2010 till hälso- och sjukvårdsnämnden med 100 000 000 kronor
för att ytterligare stärka vårdgarantin för befolkningen i Stockholms län
att finansiering ska ske inom ramen för koncernfinansiering.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 131
Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting
LS 0911-0959
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 jämte miljöredovisning med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 mars 2010.
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa Miljöredovisning 2009 för Stockholms läns
landsting, att för egen del besluta att uppdra till landstingsdirektören att utifrån redovisningen
senast den 24 augusti återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på åtgärder för att nå
målen i Miljösteg 5, att för egen del besluta att uppdra till landstingsdirektören att i samverkan
med övriga förvaltningar och bolag ska återkomma med förslag på vad som krävs för att i
miljö- och klimatarbetet uppnå ett fossilbränslefritt landsting till 2020 och ett fossilbränslefritt
län 2030 (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.
forts.
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forts. § 131
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa miljöredovisning 2009 för Stockholms läns landsting.
V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 132
Uppföljning av det Skärgårdspolitiska programmet
LS 1002-0189
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 april 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att berörda nämnder, bolag och styrelser i den årliga verksamhetsplanen ska bedöma hur det
Skärgårdspolitiska programmet är tillämpligt för den egna verksamheten och beskriva hur man
avser att verka för dess genomförande
att berörda nämnder, bolag och styrelser i sina bokslut ska redovisa hur man beaktat det Skärgårdspolitiska programmet, vilka åtgärder som genomförts och vilka resultat som nåtts
att uppdra åt landstingsdirektören att sammanställa bedömningarna och redovisningarna från
nämnder, bolag och styrelser och redovisa dem till landstingsstyrelsen.

§ 133
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2009 Skydd mot oegentligheter – styrning och intern kontroll av externfinansierade projekt
LS 1002-0191
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 april 2010.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 11 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt S- och V-ledamöternas förslag (bilaga).
Vivianne Gunnarsson anmälde att hon instämde i S- och V-ledamöternas förslag.
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.
forts.
forts. § 133
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Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 134
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2009 Granskning av landstingsstyrelsens samordnande upphandlingar
LS 1002-0193
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 april 2010.
S- och V-ledamöternas skrivelse den 11 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt i övrigt i enlighet med vad som anförs i S- och V-ledamöternas skrivelse, att uppdra
till landstingsdirektören att se över hur fler varu- och tjänsteområden kan bli föremål för samordnade upphandlingar samt återkomma med förslag till landstingsstyrelsen senast den 1 september, att uppdra till strategiska utskottet och produktionsutskottet att utifrån de rekommendationer som ges i rapporten gemensamt utarbeta rutiner och riktlinjer som ledar till en ökad
beställningsvolym via MediCarrier AB (bilaga).
Vivianne Gunnarsson anmälde att hon instämde i S- och V-ledamöternas förslag.
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.

§ 135
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 17/2009 Riskhantering i landstingets
finansiella verksamhet
LS 1002-0194
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 april 2010.
forts.
forts. § 135
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Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 136
Yttrande över betänkandet Sverige för nyanlända - världen, välfärdsstat, vardagsliv
(SOU 2010:16)
LS 1003-0263
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

§ 137
Yttrande över promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9)
samt Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp
(SOU 2010:15)
LS 1003-0286
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2010.
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt enligt landstingsrådsberedningens skrivelse med undantag för de två sista styckena.
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 avge till yttrande Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 138
Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
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LS 1003-0310
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 2009
att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2011.

§ 139
Yttrande över slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka
mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84)
LS 1002-0120
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2010 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 23 mars 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 april 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med vad som anförs i S-, V- och
MP-ledamöternas skrivelse (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 Socialdepartementet i enlighet med vad landstingsrådsberedningen anfört.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 140
Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare
LS 1004-0369
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2010 med hälso- och sjukvårdsnämnden
beslut den 23 mars 2010.
Ilija Batljan, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson anmälde att de instämde i FP-,
KD- och C-ledamöternas tilläggsförslag i deras gemensamma reservation i landstingsrådsberedningen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till FP-, KD-, C-ledamöternas tilläggsförslag i landstingsrådsberedningen med instämmande av S-, V- och MP-ledamöterna.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om
avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till FP-, KD-, C-ledamöternas tilläggsförslag i landstingsrådsberedningen med instämmande av S-, V- och MP-ledamöterna och om
avslag därpå och fann att styrelsen avslagit FP-, KD-, C-, S-, V- och MP-ledamöternas
tilläggsförslag.
Begärd omröstning verkställdes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som avslår FP-, KD-, C-ledamöternas tilläggsförslag i landstingsrådsberedningen med
instämmande av S-, V- och MP-ledamöterna röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
landstingsstyrelsen beslutat enligt FP-, KD-, C-, S-, V- och MP-ledamöternas tilläggsförslag.
Omröstningen utföll med åtta ja-röster (ordföranden, förste vice ordföranden och ledamöterna
A-M Larsson, Ljungberg Schött, Lundquist, Pervaz, Reinfeldt, och Rosdahl) och elva nejröster (andre vice ordföranden och ledamöterna Dahlberg, Gunnarsson, Dag Larsson, Nyman,
Ros, Rydberg, Sander, Sevefjord, Sjölander och Wallhager).
M-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra den samlade strategin för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare som beskrivs i landstingsrådsberedningens
skrivelse
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att öka uppsökande, motiverande och kontaktskapande behandlingsarbete samt testning och rådgivning enligt nedan samt i övrigt följa smittriskreducerande åtgärder för personer som injicerar narkotika
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bättre tillgodose behovet av särskilda insatser
för kvinnor som är intravenösa missbrukare
forts.
forts. § 140
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att öka samarbetet med Kriminalvården avseende
injektionsmissbrukare som är beroende av heroin och/eller amfetamin och avsätta medel för
att utöka beroendevårdens uppdrag med ett integrerat team för kriminalvårdsklienter som injicerar amfetamin
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla substitutionsprogrammen, utöka testning och uppföljning av personer i dessa program, pröva åtgärder som kan minska dödligheten, samt rikta ökade insatser till personer som inte klarar att stanna kvar i substitutionsprogrammen, enligt vad som beskrivs i landstingsrådsberedningens skrivelse
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden tillse att frivilligorganisationer, brukar- och anhörigorganisationer involveras i förberedelsearbete, implementering och uppföljning i enlighet
med strategin
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att starta en försöksverksamhet med ett sprutbytesprogram enligt utredningens (Procyon - Capire slutrapport 2009-12-01; Åtgärder för att begränsa smittspridning, Sprutbyten och andra smittskyddsåtgärder) alternativ B på en plats under fyra år
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en vetenskaplig utvärdering
parallellt med försöksverksamheten
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inrymma kostnader för åtgärder som startar
under 2010 i befintlig budget
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansöka hos Socialstyrelsen om tillstånd att inrätta en försöksverksamhet med sprutbytesverksamhet.

§ 141
Yttrande över betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional
kulturverksamhet (SOU 2010:11)
LS 1003-0240
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2010 med kulturnämndens yttrande den
27 april 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 maj 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 11 maj 2010 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Kulturdepartementet i enlighet med Kulturnämndens yttrande och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt i enlighet med vad som anförs i S-ledamöternas skrivelse (bilaga).
Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson anmälde att de instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 141
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
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Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 142
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2009 Landstingsstyrelsens hantering av
omstruktureringsåtgärder åren 2006 - 2009
LS 1002-0192
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2010 med produktionsutskottets beslut den
28 april 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ilija Batljan, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson om bifall till S- och V-ledamöternas gemensamma reservation i produktionsutskottet (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.
S-, V- och MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 143
Förlängning av Tiohundraprojektet i Norrtälje
LS 1004-0340
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 maj 2010.
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord.
forts.

forts. § 143
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att notera information om att TioHundraprojektet i Norrtälje förlängs med två år till och med
den 31 december 2012 i enlighet med Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd
mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
att anmäla informationen om TioHundraprojektet i Norrtälje till landstingsfullmäktige.

§ 144
Kvantitativa mål för Stockholms läns landstings miljöprogram perioden 2012 - 2016
LS 1003-0282
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 maj 2010.
S-, V- och MP-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2010 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna rapporten avseende arbetet med de kvantitativa målen inom de tidigare beslutade
målområdena klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande som del av det fortsatta arbetet med att ta fram landstingets sjätte miljöprogram
att senare i den fortsatta processen med att arbeta fram ett underlag för remiss inför fastställande av miljöprogram till år 2011 göra eventuella justeringar och kompletteringar av de kvantitativa målen
att landstingets övergripande klimatstrategi utgörs av målområdet klimateffektivt och inkluderar ett övergripande mål för reducerade koldioxidutsläpp.
S-, V- och MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 145
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 22 juni 2010, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem

Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 2 juni 2010.
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Bilaga LS § 118/2010

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 maj 2010

1

AB Storstockholms Lokaltrafik har den 3 maj 2010 avgett yttrande till Trafikverket över
Förstudie - Väg 260 Järlaleden, Sickla köpkvarter, Nacka kommun
LS 1005-0407

2

Landstingsdirektörens rapport den 6 maj 2010 inför årsmöte med CPMR Östersjökommission 27-28 maj 2010 (bilaga)
LS 0901-0051

3

Karolinska Universitetssjukhuset har den 16 april 2010 i mål nr 26114-10 med anledning
av Socialstyrelsens ansökan om utdömande av vite i målet avgett kompletterande yttrande
till Förvaltningsrätten i Stockholm
LS 1003-0303

4

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 13 april 2010 i mål nr 18620-10 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)
Kammarrätten i Stockholms beslut enligt protokoll den 22 april 2010 i mål nr 2690-10
med anledning av Förvaltningsrättens dom den 13 april 2010 i mål nr 18620-10. Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; nu fråga om interimistiskt
förordnande
Kammarrätten i Stockholms beslut enligt protokoll den 30 april 2010 i mål nr 2690-10
med anledning av Förvaltningsrättens dom den 13 april 2010 i mål nr 18620-10.
LS 0912-1059

5

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 20 april 2010 i mål nr 22061-10 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
LS 1002-0134

6

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 april 2010 i mål nr 22584-10 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU.
Kammarrätten i Stockholms beslut enligt protokoll den 3 maj 2010 i mål nr 2874-10 med
anledning av Förvaltningsrättens dom den 22 april 2010 i mål nr 22584-10 avseende offentlig upphandling; fråga om prövningstillstånd
LS 0911-0982

7

Kammarrätten i Stockholms beslut den 28 april 2010 i mål nr 1061-10 med anledning av
överklagat avgörande av landstingets beslut den 26 januari 2010 avseende utlämnande av
handling
LS 1001-0035
forts.

forts. Bilaga § 118/2010
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8

Kammarrätten i Stockholms beslut enligt protokoll den 30 april 2010 i mål nr 2843-10
med anledning av Förvaltningsrättens dom den 22 april 2010 i mål nr 22533-10 avseende
offentlig upphandling; fråga om prövningstillstånd
LS 1002-0159

9

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands skrivelse den 24 april 2010 om att
anställa fler synskadade i landstinget
LS 1005-0413
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Bilaga LS § 119/2010

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation till landstingsstyrelsens
sammanträde den 18 maj 2010
1

Allmänna utskottet
Protokoll 2/2010

2

FoUU-utskottet
Protokoll 4/2010

3

Produktionsutskottet
Protokoll 3/2010

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 19-21/2010*

5

Landstingsdirektören
Beslut DIR0068-0071

6

Upphandling
Beslut JUP0059-0061, 0065

