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§ 86
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
Filippa Reinfeldt och Dag Larsson den 26 april 2011.
§ 87
Ärenden för kännedom
LS 1101-0066
Förteckning den 7 april 2011 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna.
§ 88
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1101-0065
Förteckning den 7 april 2011 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.
§ 89
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1101-0001
Rapport 4 den 25 mars 2011 lades till handlingarna.

§ 90
Uppföljning av genomförda åtgärder inom upphandlingsområdet samt
förslag till ändring i upphandlingspolicy
LS 1102-0181
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 mars 2011 jämte upphandlingspolicy
med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 februari 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra landstingets upphandlingspolicy i enlighet med tf landstingsdirektörens
förslag
dels för egen del besluta
att godkänna och lägga till handlingarna lämnad uppföljning avseende genomförda
åtgärder inom upphandlingsområdet.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 91
Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om hanteringsordning avseende dagordningar och ärenden i utskott och beredningar
LS 1102-0226
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 25 februari 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag at landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 (bilaga).
Håkan Jörnehed anmälde att han instämde i S-ledamöternas uttalande.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag om återremiss.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag
därpå och fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens
förslag eller avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens
förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna
vad de anfört i sin skrivelse.
§ 92
Yttrande över Folkrättskommitténs slutbetänkande Folkrätt i väpnad
konflikt – svensk tolkning och tillämpning (SOU 2010:72)
LS 1012-1091
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med arbetsutskottets beslut
den 8 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 93
Yttrande över promemorian Olovlig fotografering (Ds 2011:1)
LS 1102-0147
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 28 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
§ 94
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/2010 Styrningen av IT
LS 1102-0211
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 95
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/2010 Intern styrning
och kontroll i Stockholms läns landsting
LS 1102-0212
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 10 mars 2011.
S-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra till landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag
till modell som tydliggör utövandet av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt över bolag
och nämnder samt särskilt hur uppsiktsplikten kan utövas för att säkerställa att bolag
och nämnder tillämpar en tillräcklig styrning och intern kontroll, att uppdra till
landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på hur återrapporteringen till landstingets högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige, kan
förbättras utifrån de påpekanden som görs av Landstingsrevisorerna, att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med S-ledamöternas skrivelse (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att landstingsstyrelsen utvecklar former för dels övergripande styrning och uppföljning av nämndernas och styrelsernas interna kontroll, att landstingsstyrelsen utvecklar former för hur återrapportering nämndernas och styrelsernas interna kontroll
bedrivs till fullmäktige (bilaga).
forts.
forts. § 95
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Håkan Jörnehed anmälde att han instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren till förmån för S- och Vförslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget .
§ 96
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 20/2010 Direktupphandlingar inom landstinget
LS 1102-0222
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 10 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att landstingsstyrelsen enligt kommunallagen har det övergripande ansvaret för att
följa upp att en förbättrad styrning och intern kontroll av rutiner kring direktupphandling säkerställs inom landstingets alla enheter, att ansvarsfördelningen av uppföljningskontroller emellan SLL upphandling och nämndernas/styrelsernas upphandlingsenheter förtydligas, att landstingsstyrelsen ansvarar för att nämnder och styrelser regelbundet gör uppföljningar av anlitade leverantörer och att alla enheter har en
uppföljningsplan och rutiner för att säkerställa att lagstiftningen efterlevs, att SLL
upphandling ska ge nämnder och styrelser kunskaps och resursstöd vid behov (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 12 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra till landstingsdirektören att utarbeta förslag till tydliga koncernövergripande anvisningar rörande hanteringen av upphandlingsfrågor samt erbjuda stöd till
berörda nämnder och styrelser för att säkerställa att upphandlingslagstiftningen efterlevs, att i övrigt uppdra till landstingsdirektören att vidta erforderliga åtgärder för
att stärka den interna kontrollen inom landstingskoncernen, att uppdra till landstingsdirektören att identifiera ytterligare områden för samordnad upphandling samt
återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till beslut avseende dessa, att avge
yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med S-ledamöternas skrivelse (bilaga).
forts.
forts. § 96
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Håkan Jörnehed anmälde att han instämde i S-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren till förmån för S- och Vförslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget .
§ 97
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 13/2010 Brandskyddet i
landstingets vårdlokaler
LS 1012-1035
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 98
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/2010 – RUFS 2010 – Innehåll, genomförande och uppföljning
LS 1012-1036
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 17 februari 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt MP-förslaget (bilaga).
Tjänstgörande V-ersättarens skrivelse den 12 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med tjänstgörande V-esättarens skrivelse
samt i övrigt enligt landstingsdirektörens förslag (bilaga).
forts.
forts. § 98
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Dag Larsson anmälde S-ledamöternas tilläggsyrkande i tillväxt- och regionplaneringsutskottet som tilläggsyrkande även i landstingsstyrelsen.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels bifall till tjänstgörande V-ersättarens förslag
dels av S-ledamöterna om bifall till sitt tilläggsyrkande.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag,
dels om bifall till MP-ledamöternas förslag och dels om bifall till tjänstgörande
V-ersättarens förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren reserverade sig mot detta beslut.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit S-ledamöternas tilläggsförslag.
S-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 99
Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den
18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegiet
LS 1102-0232
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 mars 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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§ 100
Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av
ledamöter i övervakningsnämnder
LS 1006-0509
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 22 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

§ 101
Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om
behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn
LS 1006-0510
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 9 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

§ 102
Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m.fl.
(MP) om hälso- och sjukvård till papperslösa
LS 0804-0377
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 16 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren 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 med hänvisning till de åtgärder som genomförts inom
Stockholms läns landsting.
forts.
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forts. § 102
MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 103
Årsbokslut 2010 för koncernfinansiering
LS 1101-0104
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 28 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslutet 2010 för koncernfinansiering.
§ 104
Årsbokslut 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 1101-0114
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 1 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslutet 2010 för landstingsstyrelsens förvaltning.
§ 105
Årsbokslut 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 1101-0134
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 7 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslutet 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.
§ 106
Årsbokslut 2010 för regionplanekontoret
LS 1103-0522
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 9 februari 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslut 2010 för regionplanekontoret.
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§ 107
Årsredovisning 2010 för Stockholms läns landsting och bolag
LS 1010-0785
Landstingsrådsberedningens skrivelse 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 17 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 (bilaga).
M-, S-, MP-, FP-, V-, KD- och C-ledamöternas gemensamma skrivelse den 12 april
2011 (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 12 april 2011 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Helene Öberg.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2010
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 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 förlust om 897 240 930 kronor
samt SL-koncernens förlust om 419 996 738 kronor balanseras i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s årsstämma
samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt
resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att bevilja Landstingshuset i Stockholm styrelse (inkl dotterbolag) och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade aktieägartillskott till Södersjukhuset AB med 30 098 000 kronor, Danderyds sjukhus AB med
5 122 000 kronor, Folktandvården Stockholms län AB med 33 469 000 kronor, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) med 185 000 kronor, Stockholm Care
AB med 2 720 000 kronor, Locum AB med 19 641 000 kronor, Waxholms Ångfartygs
AB med 442 000 kronor och AB SLL Internfinans med 1 007 000 kronor i enlighet
med gällande sanktionsregler och vinstdispositionsregler
forts.
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forts. § 107
att koncernfinansiering skall lämna villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms
Lokaltrafik med 419 996 738 kronor i enlighet med gällande sanktionsregler och
vinstdispositionsregler
att godkänna årets avsättning avseende pensioner med 123 587 000 kronor i koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel gällande landstingets
bolag samt att medel för detta ändamål avsätts framgent, avsättningen
per 2009-12-31 uppgick till 505 000 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s årsstämma under förutsättning
av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att TioHundra AB:s vinst om 16 253 189 kronor balanseras i ny
räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet
att uppdra till landstingsstyrelsen, koncernfinansiering att reglera 1 192 000 kronor från TioHundranämnden/Norrtälje kommun med anledning av landstingets
del av nämndens resultat.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av M-, S-, MP-, FP-, V-, KD-, och C-ledamöterna
dels av S-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna.

§ 108
Rapport om samordnade kategori A-upphandlingar som avslutats under
2010
LS 1103-0362
Landstingsrådsberedningens skrivelse 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 11 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna rapporten om genomförda samordnade kategori A-upphandlingar under år 2010.
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§ 109
Redovisning av kategori A-upphandlingar för 2011
LS 1103-0361
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 11 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa de i tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande redovisade upphandlingarna som kategori A-upphandlingar.

§ 110
Upphandling av beställningssystem för läkemedel inom Stockholms läns
landsting
LS 1012-1101
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 11 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att inleda en samordnad upphandling av beställningssystem för läkemedel för Stockholms läns landsting.

§ 111
Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg
Science
LS 1103-0494
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 25 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att lägga till handlingarna att information har lämnats om att tre av de ursprungliga
stiftelsebildarna – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns
högskola – förklarat sig inte kunna medverka på det sätt som förutsattes i fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169
att med upphävande av fullmäktiges beslut 2010-10-12 § 169 (LS 1008-0629) godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science enligt de förutsättningar som beskrivs i tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och som avser Stockholms läns
landsting, Botkyrka kommun och Huddinge kommun
att godkänna förslag till stiftelseförordning och förmögenhetsdisposition
att godkänna förslag till stadgar för Stiftelsen Flemingsberg Science
forts.
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forts. § 111
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för bildandet av Stiftelsen Flemingsberg
Science
att uppdra åt landstingsstyrelsen att för Stockholms läns landstings del besluta om
samarbetsavtal för åren 2011-2013 mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och stiftelsens stiftare
att som styrelseledamöter för perioden 2011 – 2013 utse bitr sjukhusdirektör Mikael
Forss och direktör Thorbjörn Ekström
att detta beslut gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas i Botkyrka
och Huddinge kommuner
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att bemyndiga landstingsdirektören att underteckna stiftelseförordnandet och andra
för stiftelsens bildande nödvändiga dokument.
§ 112
Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
LS 1103-0482
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 jämte stadgar med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 2010.
Lars Joakim Lundquist anmälde att han med hänvisning till jäv inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
§ 113
Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö
LS 1010-0846
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2009 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö
forts.
forts. § 113
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att bevilja styrelserna för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och
Värmdö ansvarsfrihet för 2009.
§ 114
Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar
LS 0910-0865
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 15 februari och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
3 mars 2011.
Dag Larsson anmälde S-ledamöternas särskilda uttalande i hälso- och sjukvårdsnämnden som särskilt uttalande även i styrelsen (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i hälso- och sjukvårdsnämnden.
§ 115
Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet
LS 0910-0866
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 19 oktober 2010 och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 4 mars 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
§ 116
Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser
mot prostatacancer
LS 0912-1036
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 7 december 2010 och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
3 mars 2011.
forts.
forts. § 116
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Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
§ 117
Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervård
LS 0904-0328
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 15 februari och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
23 mars 2011.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S- och MP-ledamöterna samt tjänstgörande V-ersättaren om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S- och MP-ledamöterna samt tjänstgörande V-ersättaren anförde reservation mot
landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 118
Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att Stockholms läns
landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen
utifrån patient och organisationsperspektivet
LS 0906-0528
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med yttranden från Stockholms läns sjukvårdsområde den 21 januari och hälso- och sjukvårdsnämnden den 16
november 2010 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 mars 2011.
S-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels av MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren om bifall till motionen.
forts.
forts. § 118
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren för MP- och V-förslaget.

§ 119
Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge och
hantering av ackumulerat överskott
LS 1010-0844
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 19 oktober 2010.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avslutande delårsrapport för Samordningsförbundet Haninge
att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Haninge ansvarsfrihet för 1 januari1 mars 2010
att godkänna att det ackumulerade överskottet 1 186 935 kronor för Samordningsförbundet Haninge övergår till Samordningsförbundet Östra Södertörn.

§ 120
Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och
näringsterapins betydelse för psykisk hälsa
LS 1003-0261
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 mars 2011 med yttranden från Stockholms läns sjukvårdsområde den 30 november 2010 och hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 februari 2011 samt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 mars
2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
§ 121
Rapport om handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala
strategin för jämställdhet i länet
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LS 0909-0741
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med produktionsutskottets
beslut den 22 februari 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna, att därutöver besluta att snarast genomföra
jämställdhetsintegrering s. k. genderbudgetering för landstingets samtliga verksamhetsområden (bilaga).
Tjänstgörande V-ersättarens skrivelse den 12 april 2011 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till tjänstgörande V-ersättarens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att lägga rapporten om handlingsplan för CEMR-deklarationen och den regionala
strategin för jämställdhet i länet till handlingarna
att uppdra åt landstingsdirektören att under 2012 återkomma med ny rapport samt
eventuell revidering av den gemensamma handlingsplanen.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
Tjänstgörande V-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin
skrivelse.

§ 122
Yttrande över promemorian Barns rätt till vård och sociala insatser
stärks (Ds 2011:5)
LS 1102-0210
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 28 februari 20211.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 123
Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för
våldsutsatta män
LS 0910-0867
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 mars 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 15 februari och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
4 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 124
Yttrande över betänkandet E-legitimations-nämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104)
LS 1102-0163
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 11 mars 2011.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöterna om bifall till tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 125
Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området – vissa ändringar i kulturminneslagen
(Ds 2011:6)
LS 1102-0286
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 23 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt MP-förslaget (bilaga).
Dag Larsson anmälde att S-ledamöterna instämde i MP-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP- och S-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att avge yttrande till Kulturdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Tjänstgörande V-ersättaren anmälde att han inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
MP- och S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 126
Motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med
behov av habiliteringsinsatser
LS 0701-0065
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med yttranden från Stockholms läns sjukvårdsområde den 4 september och hälso- och sjukvårdsnämnden den
20 november 2007.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren 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.
forts.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 4/2011
2011-04-12

21

forts. § 126
S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
§ 127
Motioner av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att motverka fallskador för
länets äldre invånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i
Enskede-Vantör (2007:24) samt om att skapa en plan för vården av de
äldre med behoven i centrum (2007:25)
LS 0704-0419, 0704-0420
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med yttranden från Stockholms läns sjukvårdsområde den 13 februari och hälso- och sjukvårdsnämnden den
1 april 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 februari 2010.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren 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 avslå motionerna.
S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 128
Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m.fl (MP) om samordnad vård för
multisjuka äldre
LS 0910-0868
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 16 november 2010 och tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 mars 2011.
S-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt S-förslaget (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionens att-sats 1 0ch 4, att bifalla
motionens att-sats 2 med ändring av årtalet 2011 till 2013, att bifalla motionens attsats 3 med ändring av årtalen 2010 och 2011 till 2012 respektive 2013 (bilaga).
Håkan Jörnehed anmälde att han instämde i MP-ledamöternas förslag.
forts.
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forts. § 128
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels bifall till MP-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren för MP- och V-förslaget
§ 129
Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län
till en GMO-fri zon
LS 0906-0526
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 29 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att GMO-fria produkter inkluderas i framtida kost-/livsmedelsupphandlingar, att landstingsstyrelsen initierar en
utredning tillsammans med länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län
(KSL), i syfte att göra Stockhoms län en GMO-fri zon (bilaga).
Tjänstgörande V-ersättarens skrivelse den 12 april 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av S-ledamöterna om bifall till att anse motionen besvarad enligt tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 129
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget
dels av tjänstgörande V-ersättaren för V-förslaget.
§ 130
Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om fortsatt miljöarbete
för att förbättra folkhälsan, steg 2
LS 0910-0863
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 mars 2011 med tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 29 mars 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 7 april 2011 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 131
Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing
LS 1103-0336
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 8 mars 2011.
I ärendet yttrade sig Raymond Wigg.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på
67 000 000 000 kronor
att uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning inom denna
ram.
§ 132
Månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering
LS 1103-0375
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2011 med stf förvaltningschefens
tjänsteutlåtande den 4 april 2011.
forts.
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forts. § 132
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut per februari 2011 för koncernfinansiering.

§ 133
Fyllnadsval
LS 1103-0478
Ordförandens skrivelse den 6 april 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag
att medge befrielse för Susanne Signahl (C) från uppdraget som ledamot i fastighetsoch investeringsberedningen
att medge befrielse för Katarina Flygare (C) från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna.
att intill utgången av 2011 välja
Gustaf Stjernberg (C) som ledamot i fastighets- och investeringsberedningen
Hans Lindqvist (C) som ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med
handikapporganisationerna.

§ 134
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 24 maj 2011, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Anna-Britt Weiss

