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§ 135
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden
samt andre vice ordföranden och Filippa Reinfeldt den 8 juni 2011.
§ 136
Ärenden för kännedom
LS 1101-0066
Förteckning den 19 maj 2011 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna.

§ 137
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
LS 1101-0065
Förteckning den 19 maj 2011 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna.

§ 138
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 1101-0001
Rapport 5 den 12 maj 2011 lades till handlingarna.

§ 139
Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014
för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
LS 1103-0481
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 maj 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 27 april 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år
2012.
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§ 140
Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och
planåren 2013 – 2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013 – 2016, Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, Trafikförsörjningsplan 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB samt behandling av motionerna 2009:2 om att bilda region
i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt 2011:6 ”Låt inte staten sätta
dagordningen för regionbildningen i Stockholm”
LS 1105-0733, 0902-0152, 0902-0153, 1101-0096, 1103-0481, 1103-0486, 1104-0624,
1104-0649
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 mars (reviderad den 19 maj) 2011 jämte
kompletterande bilagor med tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
S-ledamöternas skrivelse den 24 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt s-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 24 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt s-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 24 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt s-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till mål och budget för Stockholms
läns landsting för år 2012 samt flerårsberäkningar för åren 2013 – 2014
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till resultatbudget, balansbudget och
finansieringsbudget för år 2012 och planer för åren 2013 – 2014
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till investeringsbudget för år 2012
med inriktningsnivåer för planåren 2013 – 2016
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2012 till 12,10 kronor
per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2012 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive
nämnd/styrelse och bolag
forts.
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forts. § 140
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till taxor och avgifter för år 2012
att styrelsen för Folktandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,8 procent för år 2012
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2013 i juni 2012
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsrapporter, prognoser, delårsrapporter, årsbokslut, personalrapporter,
miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna
budget
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 1 oktober 2011
överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar
som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige
vid fullmäktigesammanträdet den 6 december 2011
att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är hög tillgänglighet:
vård i rätt tid,
god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå,
hög effektivitet: säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt kostnad
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
- utveckling av specialistcentra
- utveckling av akut omhändertagande
- integrerat arbete med psykisk ohälsa
- utveckling av ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt inom hela sjukvården
- utveckling av barnsjukvården
- behovet av utredning av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov
- att huvudprincipen är att akutsjukhusen inte tillåts delta i vårdval
- behov av ytterligare förlossningskliniker
- profilering av respektive akutsjukhus
- utveckling av vårdavtalen
- utveckling av patientens roll som medaktör
- utveckling av eHälsa
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
- besluta om utveckling av specialistcentra
- besluta om utveckling av det akuta omhändertagandet
forts.
forts. § 140
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- besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa
- besluta om utveckling av en hälsofrämjande inriktning av sjukvården
- besluta om utveckling av barnsjukvården
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker
- besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH
- besluta om vårdavtal
- besluta om utveckling av eHälsa och andra sätt att stärka patienten som medaktör i
den egna vården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av respektive
akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige
att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och implementeringen av verksamheten från 2012
att landstingsstyrelsens ansvar kvarstår för byggnationen av NKS inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställandet av byggnaden, anskaffande av
teknisk utrustning och inventarier
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till ägardirektiv för Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende investeringar
att uppdra åt landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig investeringsplan för
beslut i landstingsfullmäktige
att godkänna att de delar av psykiatrivården som efter ytterligare analys inte bedöms
kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset i
Huddinge, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus till närsjukhusen och inleda
detta senast våren 2012
att godkänna att de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys inte bedöms
kräva akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda verksamheter genomföra omlokalisering av psykiatrivård och geriatrikvård från akutsjukhus till
närsjukhus och därmed särskilt beakta behovet av goda forskningsmiljöer
forts.
forts. § 140
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att landstingsstyrelsen ansvarar, i samråd med berörda verksamheter, för en samlad
planering av byggnationer och ombyggnationer samt inköp av utrustning och inventarier i samband med byggnationer och ombyggnationer
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av vårdlokaler
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll
och beakta behovet
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende enkelrum
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och sjukvårdsstruktur
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende investeringar i IT
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende utveckling av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta
ett förslag till strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för beslut i
landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utveckla
arbetet med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet med Framtidsplan
för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till övergripande ekonomisk
kalkyl avseende de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader samt kostnader för implementering av NKS för beslut i landstingsfullmäktige att
redovisas i budgetärendet för år 2013
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta
ett förslag till modell för delning av risker vid genomförandet av investeringarna inom
Stockholms läns landsting för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, samordna
upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT för de behov som framgår av
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling av budgetärendet i landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas samt tidplan för att implementera Framtidsplan för hälso- och sjukvården
forts.
forts. § 140
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda organ tillse att alla landstingsdrivna verksamheter har en personal- och kompetensförsörjningsplan
att godkänna hemställan ”Begäran om medel till ombyggnation av Prekliniskt labs
(AKM) lokaler vid Novum”, LS 1103-0380 avseende behovet om utökad ram med 20
miljoner kronor i 2012 års budget för objektet Prekliniskt labs (AKM) lokaler vid Novum, Flemingsberg
att godkänna avrapportering av förstudie avseende ny öppenvårdsbyggnad för Norrtälje sjukhus, LS 1103-0376
att avslå begäran om program avseende ny öppenvårdsbyggnad för Norrtälje sjukhus,
LS 1103-0376, till dess pågående utvärdering av projektet TioHundra är beslutad
att godkänna Södersjukhuset AB:s avrapportering med anledning av uppdrag, LS
0804-0348, avseende program för tillbyggnad till Södersjukhuset för akutmottagning,
operation, sterilcentral och förlossning/BB, LS 1102-0171
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för tillbyggnad för Södersjukhuset för akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB i enlighet med
beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att godkänna Karolinska Universitetssjukhusets avrapportering med anledning av
uppdraget LS 0804-0348 samt LS 0809-0800, Innovationsplatsen Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, LS 1010-0801
att avslå Karolinska Universitetssjukhusets begäran att fortsätta programarbete avseende Innovationsplatsen Näringsliv och KTH i avvaktan på fastställande av NKS verksamhetsinnehåll i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för tillbyggnad för FRIO – operation och intervention i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och
sjukvården
att godkänna Danderyds sjukhus AB:s avrapportering med anledning av uppdraget LS
0804-0348, Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus, LS 1010-0852
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälsooch vården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur Framtidsplan för hälso- och sjukvården, LS 1104-0574, påverkar pågående och framtida förstudier och programarbeten
utöver SÖS, Danderyds sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
att godkänna investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
forts.
forts. § 140

Landstingsstyrelsen

Protokoll 5/2011
2011-05-24

8

att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3
att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att återkomma med översyn av framtida investeringsutrymme
att nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillämpas oförändrat tills vidare
att utreda om nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga
interna regelsystem för ekonomistyrning får önskad effekt för landstinget som helhet
att utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter
att fastställa trafikförsörjningsplan 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB
att anse motionerna 2009:2 om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om
att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt
2011:6 ”Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm” besvarade enligt bilagan
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget för år 2012.
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till ändring av delegationsordningen för landstingsstyrelsen med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS
att uppdra år landstingsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder med anledning av
det förändrade ansvaret för NKS verksamhet
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda om nuvarande regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga interna regelsystem för ekonomistyrning för önskad effekt
för landstinget som helhet
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda om den interna ekonomistyrningen för
soliditet samverkar väl med de externa regelverken som påverkar koncernens olika
verksamheter.
att fastställa budgetdirektiv inklusive tidplan för budget 2013 med planår 2014 – 2015
i enlighet med ramarna för planår 2013 i budget 2012
att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med ledningskansliet utarbeta anvisningar för inrapportering av budgetunderlag
att uppdra åt landstingsdirektören att senast den 16 april 2012 återkomma med förslag till budget
att anmäla landstingsstyrelsens beslut för egen del till landstingsfullmäktige.
forts.
forts. § 140
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§ 141
Yttrande över laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den
18 januari 2011 § 8 om budgetmedel till revisorskollegiet
LS 1102-0232
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 maj 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
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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§ 142
Månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011
LS 1103-0374
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 25 mars 2011.
S-ledamöternas skrivelse den 24 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att fastställa resultatrapport för februari 2011, att utan godkännande lägga den framlagda prognosen för helåret 2011 till handlingarna, att uppdra till föredragande landstingsråd att i fortsättningen för landstingsstyrelsen framlägga aktuella resultatrapporter utan fördröjning (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 24 maj 2011 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna månadsrapport per februari 2011 samt prognos för helåret 2011.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 143
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2010 – fullt på
sjukhusen
LS 1102-0287
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteanteckning den 2 maj 2011.
S-ledamöternas skrivelse den 19 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad S-ledamöterna anfört
(bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 24 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad V-ledamoten anfört
samt i övrigt enligt tf landstingsdirektörens förslag (bilaga).
MP-ledamöternas skrivelse den 19 maj (bilaga).
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord.
forts.
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forts. § 143
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad landstingsrådsberedningen anfört.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
MP-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 144
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/2010 – FoUU-verksamheten inom Stockholms läns landsting
LS 1012-1037
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2011 med forskningsberedningens
beslut den 14 april 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 19 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att skriftliga rutiner utarbetas för förvaltningens styrning och uppföljning av FoUUmedel. Viktigt härvidlag är att dessa rutiner omfattar samtliga delar i FoUU, d.v.s.
såväl Forskning och Utveckling som Utbildning (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 24 maj bifogas (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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt t.f. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
forts.
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forts. § 144
MP-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 145
Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting
LS 1012-1047
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2011 jämte miljöredovisning med
tillväxt- och regionplaneringsutskottets beslut den 10 maj 2011.
MP-ledamöternas skrivelse den 19 maj 2011 (bilaga).
Helene Hellmark Knutsson och Birgitta Sevefjord anmälde S-ledamöternas särskilda
uttalande i tillväxt- och regionplaneringsutskottet som särskilt uttalande även i landstingsstyrelsen (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslutade således enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting
att till landstingsfullmäktige anmäla miljöredovisning 2010.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S- och V-ledamöterna
dels av MP-ledamöterna.

§ 146
Inrättande av Styrgrupp företagande
LS 1105-0723
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2011.
V-ledamotens skrivelse den 24 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå förslaget (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 19 maj 2011 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till V-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
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forts. § 147
Landstingsstyrelsen beslutade således
att uppdra till landstingsdirektören att inrätta en styrgrupp för förbättrat företagsklimat i landstinget i enlighet med vad landstingsrådsberedningen anfört.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 147
Utseende av representant i Conference of Peripheral and Maritime
Regions
LS 1002-0265
Ordförandens skrivelse den 9 maj 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att bordlägga ärendet.

§ 148
Yttrande över betänkandet Förvar (SOU 2011:17)
LS 1103-0418
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 maj 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 maj 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anmälde att hon inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.

§ 149
Kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering
LS 1104-0567
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 maj 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 3 maj 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna kvartalsrapporten per mars 2011 för koncernfinansiering.
§ 150

Landstingsstyrelsen

Protokoll 5/2011
2011-05-24

15

Kvartalsrapport per mars 2011 för Stockholms läns landsting
LS 1104-0566
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 maj 2011 med tf landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 5 maj 2011.
S-ledamöternas skrivelse den 24 maj 2011 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra till landstingsdirektören att snarast återkomma med en fördjupad rapportering av trafiknämndens ekonomi och interna kontroll samt med förslag till åtgärder,
att därutöver lägga kvartalsrapporten per mars till handlingarna samt fastställa prognos för helåret 2011 för Stockholms läns landsting och bolag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således
att godkänna kvartalsrapporten per mars samt prognos för helåret för Stockholms
läns landsting och bolag
att uppdra åt landstingsdirektören att i samband med delårsrapporten 2011 återkomma med en fördjupad återrapportering med anledning av trafiknämndens negativa prognos.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 151
Fyllnadsval
LS 1104-0611
Ordförandens skrivelse den 3 maj 2011.
Landstingsstyrelsen beslutade
att medge befrielse för Ilija Batljan (S) från uppdragen som
ledamot tillika andre vice ordförande i arbetsutskottet
ledamot tillika andre vice ordförande krisledningsutskottet
ledamot i rese- och representationsutskottet
ersättare i produktionsutskottet
ledamot tillika andre vice ordförande i NKS-beredningen
ledamot i styrgruppen för regionalt samarbete
representant i styrgruppen för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg
forts.
forts. § 151
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att medge befrielse för Helene Hellmark Knutsson (S) från uppdragen som
ledamot i arbetsutskottet
ledamot i krisledningsutskottet
att medge befrielse för Erika Ullberg (S) från uppdragen som
ledamot i fastighets- och investeringsberedningen
ersättare i samverkansnämnden Stockholm-Gotland
att medge befrielse för Inger Ros (S) från uppdraget som ledamot i NKS-beredningen
att medge befrielse för Nils Vikmång (S) från uppdraget som ersättare i tillväxt- och
planeringsutskottet
att medge befrielse för Anders Johansson (S) från uppdraget som ledamot i fastighetsoch investeringsberedningen
att till och med den 31 december 2011 välja
Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot tillika andre vice ordförande i arbetsutskottet efter Ilija Batljan
Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot tillika andre vice ordförande krisledningsutskottet efter Ilija Batljan
Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot i rese- och representationsutskottet efter Ilija Batljan
Nils Vikmång (S) som ersättare i produktionsutskottet efter Ilija Batljan
Inger Ros (S) som ledamot tillika andre vice ordförande i NKS-beredningen efter
Ilija Batljan
Erika Ullberg (S) som ledamot i arbetsutskottet efter Helene Hellmark Knutsson
Erika Ullberg (S) som ledamot i krisledningsutskottet efter Helene Hellmark
Knutsson
Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot i fastighets- och investeringsberedningen efter Erika Ullberg
Lars Dahlberg (S) som ledamot i NKS-beredningen efter Inger Ros
Anders Johansson (S) som ersättare i tillväxt- och planeringsutskottet efter
Nils Vikmång
Anders Lönnberg (S) som ledamot i fastighets- och investeringsberedningen efter
Anders Johansson
att från och med den 3 maj 2011 intill utgången av 2014 välja
Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot i styrgruppen för regionalt samarbete
efter Ilija Batljan
Helene Hellmark Knutsson (S) som representant i styrgruppen för utveckling av
den regionala kärnan Flemingsberg efter Ilija Batljan
Lars Dahlberg (S) som ersättare i samverkansnämnden Stockholm-Gotland efter
Erika Ullberg.
§ 152
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Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum
tisdagen den 21 juni 2011, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Anna-Britt Weiss
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