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§ 49
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt förste vice ordföranden och Dag Larsson den 22 mars 2011.
§ 50
Ärenden för kännedom
LS 1101-0066
Förteckning den 3 mars 2011 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna.
§ 51
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1101-0065
Förteckning den 3 mars 2011 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.
§ 52
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1101-0001
Rapport 3 den 25 februari 2011 lades till handlingarna.
§ 53
Motion 2009:1 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om respekten för internationell
rätt
LS 0902-0151
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 februari 2011 med yttranden från hälsooch sjukvårdsnämnden den 1 december och AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse
den 15 december 2009 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 december
2009.
MP-ledamöternas skrivelse den 3 mars 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och V-ledamöterna om bifall till tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 53
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-ledamöterna för MP-förslaget.

§ 54
Yttrande över betänkandet Gotland – användandet av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse (SOU 2010:94)
LS 1012-1103
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 februari 2011 med stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 januari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 55
Yttrande över promemorian Förslag till höjd garantinivå i inkomstutjämningen för landstingen
LS 1101-0013
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 februari 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 3 mars 2011 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
§ 56
Yttrande över betänkandet Helikoptern i samhällets tjänst
(SOU 2008:129)
LS 1012-1092
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 februari 2011.
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 3/2011
2011-03-08

4

forts. § 56
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Sveriges Kommuner och Landsting enligt det gemensamma
tjänsteutlåtandet från tf landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören.

§ 57
Årsredovisning 2010 för Skadekontot
LS 1101-0128
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisning 2010 för Skadekontot.

§ 58
Kompletterande bestämmelser om arvoden för landstingskommunala
uppdrag
LS 1012-1018, 1101-0006
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med arvodesberedningens
beslut den 18 januari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att den maximala timersättningen avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst
höjs fr.o.m. den 1 januari 2011 till 216:16 kronor
att höja beloppet för inköp av facktidskrifter och facklitteratur till de förtroendevalda
fr.o.m. den 1 januari 2011 till 1500 kronor/år
att fr.o.m. den 1 januari 2011 ska revisionens budgetberednings ordförande erhålla ett
årsarvode om 14 500 kronor/år och ledamöterna ett årsarvode om 4 400 kronor/år.

§ 59
Reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting
LS 1102-0162
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 jämte revisionsberättelse.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att överlämna revisionsreglemente till landstingsfullmäktige för fastställande.
§ 60
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Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2011-02-24
LS 1101-0100
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år
2011
att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2011 till 3 441 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering
att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2011 till
44 323 800 000 kronor, med anledning av teknisk justering
att fastställa TioHundranämndens landstingsbidrag för år 2011 till 1 143 700 000
kronor, med anledning av teknisk justering
att inarbeta landstingsfullmäktiges beslut, från den 18 januari 2011, om budgetmedel
till Landstingsrevisorerna för år 2011 på 32 100 000 kronor
att fastställa landstingsstyrelsens investeringsbudget för år 2011 till 236 200 000 kronor, med anledning av teknisk justering
att fastställa resultatkrav enligt ”Anmälan av budget 2011”, 2011-02-10
att till landstingsfullmäktige anmäla slutlig budget 2011.
S-, MP- och V-ledamöterna deltog inte i landstingsstyrelsens beslut.
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§ 61
Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 14 och
15 december 2010 § 211 och 212 Budget för Stockholms läns landsting
LS 1101-0087
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 januari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att som yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm överlämna och åberopa av juridiska enheten upprättat förslag till yttrande.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 62
Yttrande över remiss Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård
LS 1012-1033
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med yttranden från Folktandvården Stockholms län AB den 11 februari och hälso- och sjukvårdsnämnden den
15 februari 2011 samt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 63
Yttrande över promemorian Friskare tänder till rimliga kostnader – även
för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje
steget i tandvårdsreformen (SOU 2010:42)
LS 1012-1034
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med yttranden från Folktandvården Stockholms län AB den 11 februari och hälso- och sjukvårdsnämnden den
15 februari 2011 samt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 64
Yttrande över betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81)
LS 1012-1067
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari (med reviderad sid 1 och 3 den
4 mars) 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 15 februari 2011
tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag
jämte detaljkommentarer.
§ 65
Yttrande över rapporten Guldgruvan i hälso- och sjukvården – förslag till
gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling
LS 1012-1082
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 2 februari 2011 och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 februari 2011.
V-ledamotens skrivelse den 8 mars 2011 (bilaga).
forts.
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forts. § 65
I ärendet yttrade sig ordföranden, Håkan Jörnehed, Birgitta Sevefjord och Raymond
Wigg.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 66
Yttrande över Socialstyrelsens remissen Nya föreskrifter och allmänna
råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt tillhörande
konsekvensutredning
LS 1101-0061
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att som yttrande till Socialstyrelsen överlämna och i huvudsak åberopa tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att därutöver anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.

§ 67
Motion 2009:16 av Lars Dahlberg (S), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla
Roxby Cromvall (V) om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik
(SL)
LS 0906-0520
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med AB Storstockholms
yttrande den 15 december 2009 och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12
februari 2010.
S-, MP- och V-ledamöternas skrivelse den 3 mars 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 67
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.
§ 68
Motion 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om att inrätta expressbussar i väntan på Spårväg Syd
LS 0910-0861
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med AB Storstockholms
Lokaltrafiks (SL) yttrande den 5 oktober 2010 och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 februari 2011.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-, MP- och V-ledamöterna om bifall till sin gemensamma reservation i SL:s
styrelse (bilaga).
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.

§ 69
Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken
LS 0910-0869
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med AB Storstockholms
lokaltrafiks yttrande den 5 oktober 2010 och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 10 februari 2011.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP- och V-ledamöterna om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 69
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 70
Motion 2009:35 av Lars Dahlberg (S) om ett rent och snyggt Slussen
LS 0911-0996
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med AB Storstockholms
lokaltrafiks (SL) yttrande den 23 mars 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 maj 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-, MP- och V-ledamöterna om bifall till sin gemensamma reservation i SL:s
styrelse (bilaga).
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.
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§ 71
Tillägg till beslut om förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för
SL-fordon
LS 1102-0252
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna tillägget till avtal om förtida lösen av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar av typen C14/C15 och 39 pendeltågsvagnar av typen X10 med konsekvens
att borgensansvar kvarstår.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 72
Ny måltidsutredning
LS 1012-1079
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 februari 2011 med produktionsutskottets beslut den 1 februari 2011.
MP- och V-ledamöternas skrivelse den 3 mars 2011 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en måltidsutredning i enlighet med
t.f. landstingsdirektörens förslag
att förslaget till måltidspolicy ska gälla som riktlinje tills måltidsutredningen presenterar ett slutligt förslag
att kostpolicyn från 2006 och riktlinjerna i kostutredningen 2007 därmed inte längre
gäller
att i övrigt instämma i vad produktionsutskottet anfört.
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en måltidsutredning i enlighet med
fullmäktiges beslut.
MP- och V-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 73
Bemyndigande av styrelserna för Södersjukhuset och Stockholms läns
sjukvårdsområde att hantera kommande upphandling av patientkost
LS 1012- 1040
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 februari 2011 med produktionsutskottets beslut den 1 februari 2011.
MP- och V-ledamöternas skrivelse den 3 mars 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bemyndiga styrelserna för Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) att självständigt hantera kommande
beslut om kostförsörjning utifrån måltidsutredningens riktlinjer, att komplettera
ärendet inför beslut i landstingsstyrelsen med vilka enheter som berörs inom SLSO,
att initiera en utredning för hur ett kök i enlighet med det som till exempel finns vid
Hvidovre sjukhus i Danmark ska kunna integreras i framtida ombyggnationer vid Södersjukhuset (bilaga).
Dag Larsson anmälde S-ledamöternas särskilda uttalande i produktionsutskottet som
särskilt uttalande även i styrelsen (bilaga).
forts.
forts. § 73
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 bemyndiga styrelserna för Södersjukhuset AB och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) att självständigt hantera kommande beslut om kostförsörjning
att uppdra åt Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde att noga följa
utredningens arbete i sitt eget arbete med mat- och måltidsfrågorna
att i övrigt instämma i vad produktionsutskottet anfört.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i produktionsutskottet.

§ 74
Motion 2009:34 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S), Raymond Wigg m.fl
(MP) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om förbättrad patientmat genom införande av Hälsokök
LS 0911-0995
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 februari 2011 med produktionsutskottets beslut den 1 februari 2011.
MP- och V-ledamöternas skrivelse den 3 mars 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att överlämna motionens synpunkter och förslag till måltidsutredningen. att därutöver komplettera
det skriftliga svaret på motionen med vad MP- och V-ledamöterna anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP- och V-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 74
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Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
att överlämna motionens synpunkter och förslag till måltidsutredningen.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 75
Insatser med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i landstingets lokaler
LS 1008-0644
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 februari 2011 med kulturnämndens
beslut den 12 augusti 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 december 2010.
Dag Larsson anmälde S-, MP- och V-ledamöternas gemensamma särskilda uttalande i
kulturnämnden som särskilt uttalande även i styrelsen (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att utse Stockholm Film Commission som kontaktfunktion gentemot landstinget för
de professionella filmare och produktionsbolag som önskar filma i landstingets lokaler
att upplåtelse av lokaler för filminspelning skall vara avgiftsfri för professionella filmare och produktionsbolag vad avser verksamhet i landstingets regi i landstingsägd
lokal
att vårdgivare eller Locum AB får ta betalt av professionella filmare och produktionsbolag för kringkostnader i samband med lokalupplåtelsen undantaget lokalhyra
att upprätta ett avtal mellan å den ena sidan vårdgivaren eller Locum AB och, å den
andra sidan, den professionella filmaren eller produktionsbolaget
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att i samarbete med kulturförvaltningen/Film Stockholm genomför en gemensam informationsinsats med syfte att förenkla
administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell
inspelning av film i landstingets lokaler.
S-, MP- och V-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i
kulturnämnden.

§ 76
Motion 2009;21 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om projekt med djurstödd
terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård
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LS 0906-0525
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 februari 2011 med yttranden från patientnämnden den 15 december 2009 och hälso- och sjukvårdsnämndens den 26 januari 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 mars 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-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.

§ 77
Deltagande i Earth Hour år 2011
LS 1102-0269
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 februari 2011 med stf förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 23 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att Stockholms läns landstings verksamheter deltar i Earth Hour 2011 i de fall det bedöms rimligt av respektive verksamhet, bland annat med hänsyn till säkerhet och inte
innebär någon merkostnad eller negativ klimatpåverkan.

§ 78
Utseende av ombud till Klimatkommunernas årsmöte den 14-15 april 2011
LS 1102-0282
Ordförandens skrivelse den 24 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att utse miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson till ombud till Klimatkommunernas årsmöte 14-15 april

§ 79
Bordlagt val av ersättare till landstingets pensionärsråd
LS 1012-1027
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Ordförandens skrivelse den 9 december 2010.
Bordlagt den 21 december 2010 § 299, 25 januari § 15 och 15 februari 2011 § 42.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att välja Malin Appelgren (KD) som ersättare i landstingets pensionärsråd till och
med den 31 december 2011.

§ 80
Mottagande av gåva samt inrättande av Onkologiska kliniken gåvofond,
Karolinska Universitetssjukhuset
LS 1101-0131
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 mars 2011 med tf landstingsdirektören
den 25 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Karolinska Universitetssjukhuset att ta emot gåvan och inrätta en gåvofond
med benämningen ”Onkologiska klinikens gåvofond”
att Karolinska Universitetssjukhuset skall använda gåvofonden enligt tillämpningsföreskrifterna
att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av gåvofonden.

§ 81
Mottagande av testamentariskt förordnande samt inrättande av Stiftelsen
Bo och Kerstin Kihlgrens minnesfond vid Karolinska Universitetssjukhusets barnavdelningar
LS 1102-0179
Landstingsrådsberedningens skrivelse 2 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 25 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Karolinska Universitetssjukhuset att ta emot donationen och inrätta en
stiftelse med benämningen ”Stiftelsen Bo och Kerstin Kihlgrens minnesfond”
att Karolinska Universitetssjukhuset skall använda donationen enligt tillämpningsföreskrifterna
att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av stiftelsen.
§ 82
Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning i Stockholms län
LS 1004-0336
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Landstingsrådsberedningen skrivelse den 2 mars 2011 med stf förvaltningschefens
tjänsteutlåtande den 23 februari 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 8 mars 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att genomföra en utredning inför nästa års bidragsutdelning som belyser problem
och möjligheter i enlighet med vad MP-ledamöterna anfört, att fastställa fördelning av
bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning för år
2011 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Helene Öberg, Håkan Jörnehed, Stig Nyman,
Marie Ljungberg Schött och Birgitta Sevefjord.
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i MP-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ge nya bidragsberättigade föreningar möjlighet att få sina ansökningar beviljade i
kommande års fördelning av bidrag
dels för egen del besluta
att fastställa fördelning av bidrag till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning för år 2011.
MP- och V-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
83
Fyllnadsval
LS 1102-0285
Ordförandens skrivelse den 3 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Lotta Nordfeldt (C) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsens pensionärsråd
att välja Hans Lindqvist (C) som ersättare i landstingsstyrelsens pensionärsråd intill
utgången av 2011.
§ 84
Anmälan av skrivelse
LS 1103-0353
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Anmäldes skrivelse av Raymond Wigg om deltagande i Europeiska trafikantveckan

§ 85
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 12 april 2011, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Anna-Britt Weiss

