PROTOKOLL 2/2008
Sammanträdesdag
2008-02-19
Kl 10.05 – 10.20

Landstingsstyrelsen

§ 29 - 50

Justerat den 4 mars 2008.

Chris Heister
Närvarande
Ordföranden
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Filippa Reinfeldt

Chris Heister (m)
Christer G Wennerholm (m) fr o m § 36
Ingela Nylund Watz (s)
Andersson, Gustav (c)
Dahlberg, Lars (s)
Gunnarsson, Vivianne (mp)
Kettner, Anna (s)
Larsson, Dag (s)
Larsson, Anne-Marie (m)
Ljungberg Schött, Marie (m)
Lundquist, Lars-Joakim (m)
Nyman, Stig (kd)
Reinfeldt, Filippa (m)
Ros, Inger (s)
Rosdahl, Torbjörn (m)
Rydberg, Birgitta (fp)
Sevefjord, Birgitta (v)
Sjölander, Johan (s)
Wallhager, Maria (fp)

Landstingsrådet Wigg, Raymond

Övriga

Boström, Mona
Buskas, Per-Inge
Falk, Andreas
Freme, Peter
Holmstedt, Helena
Lönn, Anders
Nyström, Anders
Rundquist, Anne
Silverudd, Patrik
Stiernstedt, Göran
Tingsby, Bodil
Vikenhem, Jan
Weiss, Anna-Britt

Ingela Nylund Watz
Ersättare
Askensten, Åke (mp)
Broberg, Charlotte (m)
Hansson, Kajsa (c)
Ifvarsson, Carl-Anders (fp)
Jogell, Jan (s)
Jörnehed, Håkan (v)
Lidwall, Pia (kd)
Liliemark, Jan (fp)
Padmaperuma, Shashika (m)
Pervaz, Younas (m)
Roxby Cromvall, Gunilla (v)
Rudin, Tomas (s)
Sander, Tove (s)
Sandström, Annika (m)
tjg t o m § 35
Sigurdsson, Björn (mp)
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§ 29
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt andre
vice ordföranden och Filippa Reinfeldt.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 4 mars 2008.

§ 30
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 11 januari-7 februari 2008 lades till
handlingarna.

§ 31
Ärenden för kännedom
Förteckning den 14 februari 2008 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 32
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 14 februari 2008 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 33
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0801-0001
Rapport 2 den 13 februari 2008 lades till handlingarna.

§ 34
Ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
LS 0707-0771
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 januari 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 december 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att för år 2008 bevilja ökat driftbidrag med 1 334 000 kronor för kapitalkostnader avseende av
landstinget tidigare beviljat lån får år 2006 och 2007
forts
.
forts. 34
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att för år 2008 bevilja ökat driftbidrag med 341 000 kronor för kapitalkostnader avseende investeringslån som Skärgårdsstiftelsen avser lyfta under år 2008
att beviljat ökat driftbidrag finansieras av enheten koncernfinansiering, medan betalning ombesörjs av landstingsstyrelsens förvaltning på sedvanligt sätt vad gäller driftsbidrag till Skärgårdsstiftelsen.

§ 35
Yttrande över Förslag till åtgärdsprogram mot buller enligt förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675)
LS 0711-1280
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 januari 2008 med bitr. landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 januari 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 19 februari 2008 med förslag att landstingsstyrelsen besluta att i
huvudsak avge yttrande till Stockholms miljöförvaltningen enligt biträdande landstingsdirektörens förslag, att därutöver anföra vad mp-ledamoten föreslagit (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i mp-förslaget.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till v- och mp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Stockholms miljöförvaltning enligt biträdande landstingsdirektörens förslag
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
V- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 36
Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm del kommungränsen Stockholm/Solna-Älvsjö
LS 0801-0039
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 februari 2008 jämte tilläggsavtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 januari 2008.
forts.
forts. § 36
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Mp-ledamotens skrivelse den 19 februari 2008 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Åke Askensten.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm mellan
Stockholms läns landsting, Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd och
Banverket.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 37
Ny upphandlingspolicy
LS 0503-0576
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 februari 2008 jämte upphandlingspolicy med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 november 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 19 februari 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att ändra punkten 11 i förslaget till: Vid all upphandling
skall krav ställas enligt den av landstinget antagna Uppförandekoden för leverantörer, att med
ovanstående förändring anta förslaget till ny upphandlingspolicy (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 februari 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
i huvudsak anta förslaget till ny upphandlingspolicy, att ändra punkten 4 i förslaget till: Vid all
upphandling ska miljökrav ställas i enlighet med landstingets miljöprogram, att ändra punkten
11 i förslaget till: Vid all upphandling ska krav ställas enligt den av landstinget antagna ”Uppförandekoden för leverantörer”, att ändra punkten 12 i förslaget till: Vid all upphandling ska
landstingets jämställdhetspolicy och finanspolicy följas, att därutöver anföra vad mpledamoten föreslagit (bilaga).
Vivianne Gunnarsson anmälde att hon instämde i s- och v-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag
dels bifall till mp-ledamotens övriga förslag.
Ordföranden ställde först propositioner dels om bifall till landstingsrådsberedningen förslag
och dels om bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot landstingsstyrelsens beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till mp-ledamotens förslag
och fann att styrelsen avslagit mp-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 37
Mp-ledamoten reserverade sig mot detta beslut.
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta förslag till ny upphandlingspolicy.

§ 38
Budget 2008 och planering för 2009-2010 för Skadekontot
LS 0711-1232
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 februari 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 november 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa 2008 års budget samt planering för åren 2009-2010.

§ 39
Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter
LS 0705-0544
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 februari 2008 med beslut av FoUU-utskottet den
19 juni och produktionsutskottet den 25 september 2007.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 14 februari 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt s-, v- och mp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus
AB, Södersjukhuset AB, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje (SNS) samt S:t Eriks ögonsjukhus AB
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset
AB respektive S:t Eriks ögonsjukhus AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika
ägardirektiv.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
§ 40
Organisatoriskt överförande av Venhälsan från Karolinska Universitetssjukhuset till
Södersjukhuset AB
LS 0712-1380
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 februari 2008 med produktionsutskottets beslut
den 18 december 2007.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Håkan Jörnehed och Lars-Joakim Lundquist.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna organisatorisk överföring av Venhälsan från Karolinska Universitetssjukhuset till
Södersjukhuset AB.

§ 41
Fastställande av nytt centralt kollektivavtal BEA 06
LS 0708-0810
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 februari 2008 med produktionsutskottets beslut
den 28 augusti 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att ersätta BEA 01 med BEA 06 avseende bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, med tillämpning fr o m den 1 juli 2006
att tillställa beslutet berörda arbetstagarorganisationer.

§ 42
Riktlinjer för bisysslor
LS 0708-0861
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 februari 2008 jämte riktlinjer med produktionsutskottets beslut den 23 oktober 2007 och centrala samverkansgruppens protokoll den 5 september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa riktlinjer för bisysslor
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om
antagande av riktlinjer i enlighet med landstingsstyrelsens beslut.
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§ 43
Motion 2007:10 av Dag Larsson och Inger Ros (s) om förbättrade möjligheter för patienter att få del av nya läkemedel
LS 0702-0185
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 januari 2008 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 18 december 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

§ 44
Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar 2008
LS 0711-1190
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 februari 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels för egen del besluta
att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2008
att fastställa landstingsstyrelsens landstingsbidrag för år 2008 till 2 582 300 000 kronor, med
anledning av teknisk justering
att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens landstingsbidrag för år 2008 till 39 208 500 000
kronor, med anledning av teknisk justering
att fastställa resultatkrav enligt bilagan i forma av tabell
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2008
till handlingarna.
S-, v- och mp-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut med hänvisning till sina respektive förslag i fullmäktige avseende budget 2008.

§ 45
Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra AB
LS 0710-1080
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 februari 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 december 2007.
forts.
forts. § 45
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och omsorg
att godkänna ändrad bolagsordning för TioHundra AB.

§ 46
Hantering av avknoppningar
LS 0712-1381
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 februari 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 december 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 19 februari 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt s-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 februari 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt mp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels av v-ledamoten med hänvisning till sitt tidigare förslag i landstingsstyrelsen respektive
landstingsfullmäktige (bilaga)
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
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 eller avslag till återstående yrkanden och
fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avknoppningar inom områden utan auktorisering får ske
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att delegera till allmänna utskottet att besluta om avknoppningar inom områden utan auktorisering i varje enskilt fall
forts.
forts. § 46
dels för egen del besluta
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att avknoppningar inom områden med auktorisering får ske
att i övrigt godkänna förslag till hanteringsordning av avknoppningar enligt landstingsdirektörens utlåtande med komplettering av landstingsrådsberedningens skrivelse
att uppdra åt landstingsdirektören att utforma en värderingsmodell för avknoppad verksamhet.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av v-ledamoten för v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 47
Yttrande över förfrågan från Rikssjukvårdsnämnden med anledning av barnhjärtkirurgi
LS 0802-0145
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 februari 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 februari 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt bilaga till landstingsrådsberedningens skrivelse
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.

§ 48
Fyllnadsval
LS 0801-0069, 0091, 0802-0173
Förste vice ordförandens skrivelse den 13 februari (reviderad den 18 februari) 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Chris Heister (m) från och med den 1 mars 2008 uppdragen som
ledamot i allmänna utskottet
ledamot tillika ordförande i krisledningsutskottet
ledamot tillika ordförande i strategiska utskottet
ledamot i rese- och representationsutskottet
ledamot i ledningsgruppen för operation kvinnofrid
ledamot i Stockholmsregionens Europakommitté
ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen
ombud i Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län
forts.
forts. § 48
ombud i Mälarens Vattenvårdsförbund
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ombud i Svealands Kustvattenvårdsförbund
att medge befrielse för Christer G Wennerholm (m) från uppdraget som ordförande i allmänna
utskottet
att medge befrielse för Nils Gustavsson (s) från uppdraget som ledamot i pensionärsrådet
att välja Catharina Elmsäter-Svärd från och med den 1 mars 2008 intill utgången av 2008 som
ledamot tillika ordförande i allmänna utskottet
ledamot tillika ordförande i krisledningsutskottet
ledamot tillika ordförande i strategiska utskottet
ledamot i rese- och representationsutskottet
att välja Catharina Elmsäter-Svärd från och med den 1 mars 2008 intill utgången av 2010 som
ledamot i ledningsgruppen för operation kvinnofrid
ledamot i Stockholmsregionens Europakommitté
ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen
ombud i Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län
ombud i Mälarens Vattenvårdsförbund och
ombud i Svealands Kustvattenvårdsförbund
att bordlägga val av ledamot (s) i landstingets pensionärsråd.

§ 49
Anmälan av skrivelse
LS 0802-0184
Skrivelse från Ingela Nylund Watz och Johan Sjölander (s) om omstart för personalpolitiken.

§ 50
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
18 mars 2008, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 5 mars 2008.
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Bilaga LS § 31/2008

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 februari 2008
1

Landstingsdirektörens skrivelse den 14 november 2007 angående arbetsplan för samarbete med Moskvas Regionala Duma
LS 0711-1226

2

Landstingsstyrelsens ordförande Chris Heister svarsskrivelse den 17 januari 2008 till
Datainspektionen angående begäran om upplysningar med stöd av personuppgiftslagen
avseende behandling av personuppgifter på Svenska Korsbandsregistrets webbplats
LS 0711-1256

3

Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation Södertälje, protestskrivelse den 28 januari 2008, angående planerna om utförsäljning av Södertälje sjukhus
LS 0801-0097

4

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 16 januari 2008 om anmälan av överenskommelse med akutsjukhusen om ersättning och volymer 2008
LS 0801-0100

5

Svea Hovrätts beslut den 18 januari 2008 i mål nr Ö 8391-07 avseende Stockholms tingsrätts beslut den 21 oktober 2007 i målen nr T 30716-04 och T 30755-04.
Hovrätten som instämmer i tingsrättens bedömning beslutade att avslå överklagandet.
LS 0509-1612

6

Länsrätten i Stockholms läns dom den 24 januari 2008 i mål nr 24482-07 avseende överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU).
Länsrätten avslår ansökan om ingripande enligt LOU. Länsrättens beslut den 16 november 2007 upphör därmed att gälla.
LS 0611-1927

7

Länsrätten i Stockholms läns dom den 30 januari 2008 i mål nr 27082-07 avseende överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU.
LS 0706-0638

8

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 1 februari 2008 i mål nr 1799-08 avseende överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU; nu fråga om interimistiskt förordnande.
Länsrätten finner för närvarande inte skäl föreligga för att upphäva det interimistiska beslutet meddelat den 25 januari 2008.
LS 0611-1893

9

Länsrätten i Stockholms läns dom den 4 februari 2008 i mål nr 14642-07 med anledning
av överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 22 maj 2007, § 151 Yttrande över Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsens förslag till nationellt program för suicidprevention.
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0802-0113
forts.
forts. Bilaga § 31
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10 Länsrätten i Stockholms läns beslut den 7 februari 2008 i mål nr 27478-07 avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu fråga om inhibition.
Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.
LS 0802-0149
11 Kammarrätten i Stockholms beslut den 7 februari 2008 i mål nr 8662-07 med anledning
av Länsrättens i Stockholms läns dom den 5 december 2007 i mål nr 22954-07. Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU; fråga om avskrivning.
Kammarrätten avskriver målet. Kammarrättens beslut den 14 december 2007 upphör
härmed att gälla.
LS 0704-0448
12 Kammarrätten i Stockholms dom den 7 februari 2008 i mål nr 8664-07 med anledning av
Länsrättens i Stockholms läns dom den 7 december 2007 i mål nr 22962-07. Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU.
Kammarrätten förordnar med ändring av länsrättens dom att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse skett på så sätt att Capio Citykliniken AB anses uppfylla skall-kraven
gällande verksamhetschef och att Carema Primärvård AB utesluts från utvärderingen.
LS 0705-0461
13 Kammarrätten i Stockholms dom den 7 februari 2008 i mål nr 8665-07 med anledning av
Länsrättens i Stockholms läns dom den 6 december 2007 i mål nr 22960-07. Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU.
Länsrätten avslår ansökan om överprövning.
LS 0705-0462
14 Kammarrätten i Stockholms dom den 7 februari 2008 i mål nr 8663-07 med anledning av
Länsrättens i Stockholms läns dom den 6 december 2007 i mål nr 22959-07. Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU.
Kammarrätten förordnar med ändring av länsrättens dom att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse skett på så sätt att Capio Citykliniken AB anses uppfylla skall-kravet
gällande verksamhetschef.
LS 0705-0463
15 FoUU-utskottet har den 31 januari 2008 överlämnat Patientsäkerhetskommitténs kvartalsrapport nr 4:2007, årsrapport.
LS 0603-0575
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Bilaga LS § 32/2008

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 1/2008

2

FoUU-utskottet
Protokoll 1/2008

3

Strategiska utskottet
Protokoll 1/2008

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 44-45/2008
Anmälan om utövad representation fjärde kvartalet 2007

