PROTOKOLL 12/2010
Sammanträ desdag
2010-09-21
Kl 10.00 – 10.05

Landstingsstyrelsen

§ 210 - 221

Justerat den 5 oktober 2010.

Catharina Elmsä ter-Svä rd

Christer G Wennerholm

Närvarande ledamöter
Ordföranden Elmsä ter-Svä rd, Catharina (M)
1:e vice ordf Wennerholm, Christer G (M)
Ledamöter
Andersson, Gustav (C)
Dahlberg, Lars (S)
Gunnarsson, Vivianne (MP)
Kettner, Anna (S)
Larsson, Dag (S)
Larsson, Anne-Marie (M)
Ljungberg Schött, Marie (M)
Lundquist, Lars Joakim (M)
Nyman, Stig (KD)
Reinfeldt, Filippa (M)
Ros, Inger (S)
Rosdahl, Torbjörn (M)
Sevefjord, Birgitta (V)

Dag Larsson
Ersättare
Askensten, Åke (MP)
Broberg, Charlotte (M)
Gripenstam, Tage (C)
Ifvarsson, Carl-Anders (FP)
Jogell, Jan (S)
Jörnehed, Hå kan (V)
Lidwall, Pia (KD)
Padmaperuma, Shashika (M)
Roxby Cromvall, Gunilla (V)
Rudin, Tomas (S)
Salminen, Lars-Erik (M)
Sander, Tove (S)
Sandström, Annika (M)
Sigurdsson, Björn (MP)
Sundström, Jan-Olov (M)
Söderlund, Kristina (S)

Landstingsrå det Wigg, Raymond (MP)

Politiska sekreterare
Buskas, Per-Inge (M)
Bylund, Peter (MP)
Falk, Andreas (V)
Lönn, Anders (S)
Salonen, Petri (C)
Winks, David (KD)

Tjänstemän
Angard Levander, Elisabeth
Boström, Mona
Freme, Peter
Holmstedt, Helena
Nyström, Anders
Rundquist, Anne
Tingsby, Bodil
Weiss, Anna-Britt

tjä nstgörande
tjä nstgörande
tjä nstgörande

tjä nstgörande

Landstingsstyrelsen

Protokoll 12/2010
2010-09-21

2

§ 210
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och Dag Larsson den 5 oktober 2010.

§ 211
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 september 2010 över ä renden som anmä lts för kä nnedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 212
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 september 2010 med anmä lan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga).

§ 213
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1001-0001
Rapport 8 den 13 september 2010 lades till handlingarna.

§ 214
Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete
LS 1008-0662
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 september 2010 jä mte stadgar, bolagsordning
samt konsortialavtal med stf landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 1 september 2010.
MP-ledamotens skrivelse den 16 september 2010 (bilaga).
I ä rendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna att Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening likvideras per
den 31 december 2010
att godkä nna att Stockholms lä ns landsting, tillsammans med Stockholms stad och Kommunförbundet Stockholms Lä n som konstituerande medlemmar, bildar en ideell förening med
namnet ” Stockholmsregionens Europaförening”, med stadgar enligt landstingsdirektörens
förslag
forts.

forts. § 214
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att godkä nna att Stockholmsregionens Europaförening ska bilda /inköpa ett av föreningen
helä gt aktiebolag med namnet Stockholmsregionens Europakontor AB, med bolagsordning
enligt landstingsdirektörens förslag
att godkä nna och till landstingsstyrelsen uppdra att teckna konsortialavtal om samverkan i
Stockholmsregionens europaförening, ideell förening, samt det av föreningen helä gda bolaget
Stockholmsregionens Europakontor AB, enligt landstingsdirektörens förslag
att landstinget, liksom vardera Stockholms stad och Kommunförbundet Stockholms Lä n, tillskjuter 500 000 SEK att utgöra aktiekapital i bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB
att de av landstinget tillskjutna medlen avseende aktiekapital (500 000 SEK) ska belasta LSF
Koncernfinansiering
att uppdra å t landstingets ombud i styrelsen för Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening att rösta för likvidation av föreningen och fatta i samband med detta nödvä ndiga beslut
att utse ordförande i landstingsstyrelsen till ombud och 1:e vice ordförande som ersä ttare på
konstituerande föreningsstä mma i Stockholmsregionen Europaförening med uppdrag att rösta
för och fatta beslut enligt ovanstå ende punkter
att beslut i detta ä rende gä ller under förutsä ttning av att övriga berörda huvudmä n fattar likalydande beslut
att omedelbart justera beslutet
dels - under förutsä ttning av fullmä ktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra å t landstingsstyrelsens ordförande att underteckna konsortialavtal om samverkan i
Stockholmsregionens europaförening, ideell förening, samt det av föreningen helä gda bolaget
Stockholmsregionens Europakontor AB, enligt landstingsdirektörens förslag.
MP-ledamoten lä t som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 215
Bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science
LS 1008-0629
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 september 2010 med stf landstingsdirektörens
tjä nsteutlå tande den 1 september 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science
forts.
forts. § 215
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att godkä nna stadgarna för Stiftelsen Flemingsberg Science
att tillskjuta ett stiftelsekapital på 3 500 000 kronor
att i 2011 å rs budgetprocess inrymma finansieringen av stiftelsekapitalet
att uppdra å t landstingsstyrelsen att ansvara för bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science
att uppdra å t landstingsstyrelsen att för Stockholms lä ns landstings del besluta om samarbetsavtal för å ren 2011-2013 mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och stiftelsens stiftare
att som styrelseledamöter för perioden 2011 – 2013 utse landstingsdirektör Mona Boström
och FoUU-direktör Thorbjörn Ekström
att beslut i detta ä rende gä ller under förutsä ttning av att övriga berörda huvudmä n fattar likalydande beslut
att omedelbart justera beslutet
dels - under förutsä ttning av landstingsfullmä ktiges beslut - för egen del besluta
att bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra för stiftelsens bildande nödvä ndiga dokument.

§ 216
Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda minoritetsspråk
LS 1003-0199
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 september 2010 med stf landstingsdirektörens
tjä nsteutlå tande den 2 september 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna Stockholms lä ns landstings å tgä rdsplan avseende nationella minoriteter och
minoritetssprå k
att uppdra å t respektive nä mnd/styrelse att ansvara för att organisera sin verksamhet på ett
så dant sä tt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemå l frå n enskilda att anvä nda finska språ ket
dels - under förutsä ttning av landstingsfullmä ktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra å t landstingsdirektören att till landstingsstyrelsen i juni 2011 lä mna en rapport hur
å tgä rdsplanen implementerats.

§ 217
Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden
LS 1008-0636
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Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 september 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 27 augusti 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
att godkä nna ä ndring i del av 54 § av reglementet, första stycket, för landstingsstyrelse och
nä mnder beträ ffande patientnä mnden.

§ 218
Verksamhetsplan 2011 – Center för eHälsa i samverkan
LS 1006-0574
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 september 2010 jä mte verksamhetsplan med
landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 28 juli 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag
att anta Verksamhetsplan 2011 – Center för eHä lsa i samverkan
att uppdra å t landstingsdirektören att genomföra beskrivna aktiviteter i verksamhetsplanen.

§ 219
Yttrande över Läkemedelsverkets rapport gällande möjligheter att skärpa miljökraven
vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans
LS 1006-0556
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 8 september 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 24 augusti 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt landstingsrå dsberedningens förslag.

§ 220
Stiftelsernas årsredovisningar 2008
LS 0906-0515
Landstingsrå dsberedningens skrivelse den 15 september (med reviderad sid 1 den 21 september) 2010 med landstingsdirektörens tjä nsteutlå tande den 4 juni 2010.
forts.
forts. § 220
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrå dsberedningens förslag föreslå landstingsfullmä ktige besluta
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att godkä nna å rsredovisningarna 2008
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för
Molekylä r Medicin, Clara, Stockholms lä ns museum, Stockholms lä ns ä ldrecentrum, Skä rgå rdsstiftelsen i Stockholms lä n, Stockholms Konserthusstiftelse.
De ledamöter och ersä ttare som innehade uppdrag i stiftelserna å r 2008 deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 221
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nä sta sammanträ de med landstingsstyrelsen skulle ä ga rum
tisdagen den 26 oktober 2010, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkä nnagivits den 5 oktober 2010.
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Bilaga LS § 211/2010

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

1

FoUU-utskottet har den 23 mars 2010 överlämnat å rsrapport för 2009 frå n Patientsä kerhetskommitté n
LS 0806-0652

2

Nä ringsdepartementet har den 19 augusti 2010 inkommit med regeringsbeslut som medger att Trafikverket få r finansiera en tidigarelä ggning av projektering och förberedande
arbeten inför genomförande av dubbelspå rsutbyggnad mellan Södertä lje C och Södertä lje hamn genom förskottering med 100 miljoner kronor frå n Stockholms lä ns landsting
LS 1008-0661

3

Trafikverket har den 26 augusti 2010 inkommit med underrä ttelse om beslut att faststä lla
jä rnvä gsplanen för Tvä rbana Norr, delen Ekensbergsbron – Solna Business Park, inom
Sundbybergs och Solna kommuner, Stockholms lä n
LS 1008-0658

4

Mä lardalsrå det har inkommit med rå dsmötesprotokoll frå n den 27 maj 2010
LS 1009-0685

5

Förvaltningsrä ttens i Stockholm dom den 15 juli 2010 i må l nr 25472-10 med anledning
av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU
LS 1003-0268

6

Förvaltningsrä ttens i Stockholm dom den 18 augusti 2010 i må l nr 34746-10 och 3474910 med anledning av ansökan om överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling – LOU
LS 1006-0578

7

Kammarrä ttens i Stockholm beslut den 13 september 2010 i må l nr 3718-10 med anledning av utlä mnande av allmä nna handlingar. Kammarrä tten avskriver må let för vidare
handlä ggning
LS 1006-0502

8

Kammarrä ttens i Stockholm beslut den 14 september 2010 i må l nr 3282-10 och 3286-10
med anledning av utlä mnande av allmä nna handlingar. Kammarrä tten avskriver må len
för vidare handlä ggning
LS 1005-0423, 1005-0426

Landstingsstyrelsen

Protokoll 12/2010
2010-09-21

8

Bilaga LS § 212/2010

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

1

Produktionsutskottet
Protokoll 7/2010

2

Finansdirektören
Beslut EFL 0022-0026, 0029

3

Upphandling
Beslut JUP0133-0140, 0142

