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§ 109
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 2 maj 2006.
Margareta Cederfelt anmälde att hon inte fått tilläggslistans handlingar i tid med postgången.

§ 110
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 10 mars – 5 april 2006 lades till handlingarna.

§ 111
Ärenden för kännedom
Förteckning den 12 april 2006 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 112
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 12 april 2006 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 113
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0501-0001
Rapport 3 den 13 mars 2006 lades till handlingarna.

§ 114
Överenskommelse med Huddinge kommun och Botkyrka kommun om utveckling av den
regionala kärnan Flemingsberg
LS 0603-0652
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 jämte principöverenskommelse.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 (bilaga).
forts.
forts. § 114
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förslag till principöverenskommelse
att uppdra åt landstingsdirektören och regionplanedirektören att ingå i ledningsgruppen
att bordlägga val av två ledamöter till den politiska styrgruppen.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 115
Förhandlingsuppdrag rörande försöket med trängselskatt i Stockholms kommun
LS 0603-0641
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att i samråd med landstingsdirektören föra landstingets
talan i förhandlingarna om återföringen av intäkterna av försöket med trängselskatt.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 116
Omställningsbidrag beträffande priskompensation till Karolinska Universitetssjukhuset,
laboratorium
LS 0511-2105
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
22 mars 2006.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avslå hemställan från Karolinska Universitetssjukhuset om ett driftsbidrag motsvarande 34 000 000
kronor.
§ 117
Yttrande över betänkandet Jämförelsevis – styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting (SOU 2005:110)
LS 0602-0256
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
16 mars 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 118
Bildande av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
LS 0603-0597
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 jämte förslag till förbundsordning med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 mars 2006.
M-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att tillsammans med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting och Västerbottens läns landsting bilda ett kommunalförbund för
gemensam investering i och drift av en anläggning för avancerad strålbehandling
att godkänna förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
att uppdra åt kommunalförbundet att genomföra en funktionsupphandling av en anläggning för avancerad strålbehandling samt att också i enlighet med 9 § i förbundsordningen godkänna att förbundet investerar maximalt 800 000 000 kronor i anläggningen och att direktionen härmed ges rätt att fatta erforderliga beslut med anledning av anskaffandet av anläggningen
att tillskjuta 1 000 000 kronor till kommunalförbundet för löpande kostnader under dess första verksamhetsår
att finansiera kostnaden på 1 000 000 kronor genom ianspråktagande av landstingsstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter
att uppdra åt Sveriges Kommuner och Landsting att ombesörja registrering och start av kommunalförbundet så att dess verksamhet kan påbörjas i enlighet med beslutet

Landstingsstyrelsen

Protokoll 4/2006
2006-04-18

5

att välja en ledamot och en ersättare till förbundsdirektionen.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 119
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/05 Beredskap för att möta katastrofer, attentat och sabotage i kolle ktivtrafiken
LS 0512-2316
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
20 mars 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 120
Ägardirektiv för TioHundra AB
LS 0602-0306
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 jämte ägardirektiv med ägarutskottets beslut den
21 mars 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
ägardirektiven kompletteras/ändras enligt med vad m-, fp- och kd-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB
att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och omsorg att anta
ägardirektiv för TioHundra AB.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 121
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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 16/05 Grans kning av vårdupphandling samt de
nya avtalen för S:t Görans sjukhus AB
LS 0512-2338
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
13 mars 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag.
§ 122
Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov
LS 0509-1660
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april (med reviderad sid 1 den 12 april) 2006 jämte riktlinjer
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 mars 2006.
I ärendet yttrade sig ordföranden.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa riktlinjer för information till grupper med särskilda behov.

§ 123
En sammanhållen organisation för FoUU i folkhälsofrågor mellan Stockholms läns landsting
och Karolinska Institutet – Inriktning och förhandlingsuppdrag
LS 0603-0584
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med FoUU-utskottets beslut den 27 mars 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsdirektören att uppta förhandlingar med Karolinska Institutet om bildande av
Karolinska School of Public Health.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 124
Projekt i samverkan med Kriminalvården om intagna med neuropsykiatriska svårigheter
LS 0602-0438
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med beslut av FoUU-utskottet den 27 mars
och hälso- och sjukvårdsutskottet den 28 mars 2006.
forts.
forts. § 124
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att tillstyrka landstingets medverkan i de båda projekten om intagna med neuropsykiatriska svårigheter
enligt kriminalvårdens önskemål
att finansiering skall ske inom ramen för landstingsstyrelsens FoUU-medel.

§ 125
Skärgårdspolitiskt program och redovisning av uppdrag att utreda fraktbidragets konstruktion
LS 0505-0894
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
27 september 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta skärgårdspolitiskt program för Stockholms läns landsting
att förklara uppdraget om att utreda fraktbidragets konstruktion genomfört
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att uppdra till berörda nämnder och styrelser att planera, genomföra och utvärdera insatser som berör
skärgården i enlighet med det skärgårdspolitiska programmet.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-, fp- och kd-ledamöternas lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 4/2006
2006-04-18

9

§126
Godkännande av AB Storstockholms Lokaltrafiks investering i fastigheten Varubudet 1,
Älvsjödepån
LS 0510-1739
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med investeringsberedningens beslut den
21 mars 2006 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna AB Storstockholms Lokaltrafiks investering i fastigheten Varubudet 1, Stockholms kommun, inklusive Älvsjödepån för 95 000 000 kronor.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 127
Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets
upphandlingsregler
LS 0406-1308, 0503-0439
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtanden den
8 mars respektive 26 april 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
tillämpa riktlinjerna i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 mars 2005 för leverantörskontroll, att
inom Stockholms läns landsting beakta erfarenheter som vunnits i Stockholms Stad när det gäller leverantörskontroll (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att applicera Stockholms stads kriterier för anställningsvillkor och arbetsmiljö vid upphandlingar i SLL,
Stockholms läns landsting
att förvaltningar och bolag inom SLL vid upphandlingar skall jämföra omfattningen av ett aktuellt företags verksamhet med dess inbetalning av skatt och sociala avgifter
att förvaltningar och bolag inom SLL vid upphandlingar skall genomföra en skälighetsbedömning, mot
bakgrund av ovanstående, av rimliga nivåer för sociala kostnader vid offentlig upphandling
att förvaltningar och bolag inom SLL av leverantörer som ett särskilt tillkommande kontraktsvillkor
kräva att arbetstagarna som utför entreprenad inom SLL:s koncern erhåller sociala villkor som lägst
uppfyller normal standard nivåer i tillämpliga branschavtal
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta en ny upphandlingsmodell för SLL i samma anda som
Stockholms stads modell för vita jobb och cirkulär 2005:17 från Sveriges Kommuner och Landsting
2005-03-22 ”Åtgärder för att undvika störningar i form av blockader”.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 128
Förslag till handlingsprogram till miljöåtgärder inklusive kostnadsberäkning
LS 0510-1821
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7
mars 2006.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå förslaget till handlingsprogram för miljöåtgärder och där till hörande kostnadsberäkningar (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna handlingsprogram till miljöåtgärder enligt vad som föreslås i landstingsdirektörens utlåtande
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse att senast den 1 juni 2006 kostnadsuppskatta och
utarbeta förslag på handlingsprogram vad gäller ohälsa orsakad av luftföroreningar och buller från SL:s
trafik
att uppdra åt landstingsdirektören att inom ramen för budget 2006 genomföra förslag till miljöåtgärder.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 129
Inrättande av årligt bemötandepris
LS 0603-0680
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
20 mars 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att inrätta och fastställa regler för årligt bemötandepris
att utse en jury bestående av en representant från varje parti. Handikappföreningarnas samarbetsorgan, Synskadades Riksförbund och De Handikappades Riksförbund samt landstingsstyrelsens förvaltning utser vardera en representant
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att uppdra åt juryn att inom ramen för anslagna medel utse prismottagare, fastställa prissummor, organisera prisutlämning och genomföra ceremonin
forts.
forts. § 129
att landstingsdirektören skall svara för den administrativa hanteringen.
att till juryn för årligt bemötandepris välja
(s)
(v)
(mp)
(m)
(fp)
(kd)

Juan Carlos Cebrian
Håkan Jörnehed
Lena-Maj Anding
Marie Ljungberg Schött
John Glas
Stig Nyman

§ 130
Landstingets handikapprogram 2007-2010
LS 0603-0679
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 jämte handikapprogram med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2006.
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att landstingets handikapprogram 2004–2006 förlängs att gälla även för åren 2007 till och
med 2010 med de justeringar som följer av andra beslut som tagits av landstingsfullmäktige
dels för egen del besluta
att uppdra åt förvaltningar, styrelser och bolag att i bokslut 2006 redovisa vilka aktiviteter som vidtagits
inom handikappområdet med anledning av landstingsfullmäktiges beslut om handikapprogram 20042006.

§ 131
Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementäroch alternativmedicin inom Stockholms läns landsting
LS 0405-1035
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 jämte policy med hälso- och sjukvårdsutskottets
beslut den 28 mars 2006.
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M- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå förslaget till policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av alternativ- och komplementärmedicin inom Stockholms läns landsting (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 18 april 2006 (bilaga).
forts.
forts. § 131
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementäroch alternativmedicin inom Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om denna
policy - och i enlighet med fullmäktiges beslut
dels - under förutsättning att fullmäktige antar policyn - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören besluta om hur uppdrag ska fördelas inom ramen för ordinarie verksamhet när det gäller implementering av policyn, skapa mötesplatser, stödja utbildning samt plan för
kommunikation och information.
M- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 132
Yttrande över rapporten Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedel
LS 0602-0318
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
28 mars 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 133
Skrivelse av Stig Nyman (kd) om att inrätta en särskild enhet för patientsäkerhet
LS 0512-2122
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9
januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att anse skrivelse besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
§ 134
Skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om att ta bort rätten att få ersättning för sjukskrivning i
samband med skönhetsoperationer
LS 0309-2511
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 april 2006 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
28 mars 2006.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 12 april 2006 med förslag at landstingsstyrelsen beslutar att skriva till regeringen om att ta bort möjligheterna att få ersättning från sjukförsäkringen i samband skönhetsoperationer (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsdirektörens utlåtande.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 135
Reviderad budget 2006
LS 0604-0751
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 april 2006.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 18 april 2006 (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-ledamöternas uttalande.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tillföra 81 500 000 kronor till hälso- och sjukvårdsutskottets budget enligt landstingsrådsberedningens
skrivelse
att tillföra 18 500 000 kronor till landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
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att reducera den upprättade bufferten för osäkerhet om skatteintäkterna med 100 000 000 kronor från
400 000 000 kronor till 300 000 000 kronor.
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att snabbutreda möjligheten till uppdragsutbildning av IVAsköterskor.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 136
Fastställande av direktiv för budget 2007 och planering för 2008-2009 samt investeringsplan
2008-2011
LS 0601-0086
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
22 mars 2006.
Kd-ledamotens skrivelse den 12 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa direktiv för budget år 2007 med hänvisning till kd-ledamotens budgetförslag för år 2006 med beräkningar för åren 2007 – 2008.
M-ledamöternas skrivelse den 18 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att utgå från moderaternas budgetförslag för 2006 med planering för 2007-2008 i de
direktiv som förvaltningen och verksamheterna arbetar med inför budgeten 2007 (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 18 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa direktiv för budget år 2007 med hänvisning till folkpartiets budgetförslag
för år 2006 med beräkningar för åren 2007 – 2008, att uppdra till landstingsstyrelsen att göra återbetalningar av landstingets låneskuld när det ekonomiska läget medger det, att berörda nämnder och styrelser i sina budgetförslag för år 2007 inarbeta vad fp-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Mp-ledamöternas skrivelse den 18 april 2006 med tillägg ny text sidan 23 i landstingsrådsberedningens
skrivelse, under ekonomiska ramar, punkt 2: ”Ökningen av köpt trafik, inklusive indexerade trafiktal och
trafikutökningar (exklusive trängselskatten 2006) är 260 miljoner kronor eller ca 4 procent. Efter avdrag
för indexuppräkning skall ökningen användas till ökat trafikutbud.”
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 april 2006 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Chris Heister, Andres Käärik, Birgitta Rydberg och Raymond Wigg.
Ordföranden anmälde att tilläggslistans handlingar har skickats till landstingsstyrelsens ledamöter och
ersättare tisdagen den 11 april 2006.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag
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dels till mp-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner dels om bifall till landstingsrådsberedningens förslag, dels om
bifall till m-ledamöternas förslag, dels om bifall till fp-ledamöternas förslag och dels om bifall till kdledamotens förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Votering begärdes beträffande mp-ledamöternas tilläggsyrkande.
forts.
forts. § 136
Därefter ställde ordföranden propositioner om bifall till mp-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag
därpå och fann att landstingsstyrelsen avslagit tilläggsförslaget vilket innebar att begäran om votering
föll.
Mp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa direktiv för budget år 2007 samt preliminär investeringsplan för åren 2008-2011 enligt bilaga till landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande direktiv som kan krävas
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för budgetarbetet
dels för egen del besluta
att uppdra till Forum att – utöver de handlingsprogram, fokusrapporter och regionala vårdprogram som
fastställts av hälso- och sjukvårdsutskottet utifrån sjukvårdsberedningarnas förslag – utarbeta en fokusrapport som tar fram en lista på de 10 viktigaste åtgärderna för att stärka unga vuxnas psykiska hälsa
med målsättningen att dessa ska kunna beaktas i budget 2007.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 137
Månadsbokslut för februari 2006 samt prognos för helåret 2006
LS 0603-0624
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 april 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
31 mars 2006.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 april 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.

forts. § 137
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa månadsbokslut för februari 2006 samt prognos för helåret 2006
att uppdra åt landstingsdirektören att kartlägga vilka åtgärder som planeras för att åstadkomma ett
utfall i enlighet med fastställd budget vid de resultatenheter som prognostiserar en negativ avvikelse.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 138
Omval till Mälarens vattenvårdsförbund
LS 0604-0737
Ordförandes skrivelse den 11 april 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt ordförandens förslag
att från årsmöte 2006 intill slutet av årsmöte 2007 i Mälarens vattenvårdsförbund välja Catarina Wahlgren (v) som ledamot, Mats Palmborg (fp) som ersättare och Jan Strömdahl (v) som ombud.

§ 139
Fyllnadsval
LS 0602-0418, 0604-0756
Bordlagt den 21 mars 2006, § 107.
Ordförandens skrivelse den 11 april 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
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att medge befrielse för Bo Lagerquist (fp) från uppdraget som ersättare i personalberedningen
att bordlägga ledamot (s) i beredning för befolkningsgrupperna barn/-ungdom och kvinnor och ersättare
(fp) i personalberedningen.

§ 140
Anmälan av skrivelse
LS 0604-0807
Skrivelse från m-, fp- och kd-ledamöterna om hemställan hos regeringen satt Stockholms län blir försöksregion för lägre skatt för hushållsnära tjänster.

§ 141
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 16 maj
2006, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 18 april i vad avser § 126 och i övrigt den 3 maj 006.
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Bilaga LS §
111/2006

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 18 april 2006

1

Finansdirektörens skrivelse den 23 mars 2006 till Finansdepartementet, enheten för kommunal
ekonomi om uppföljning i enlighet med avtal om ekonomiskt stöd till Stockholms läns landsting
LS 0603-0599

2

Ansvarig för hjälpmedelsfrågor Lena-Maj Anding (mp) svarsskrivelse den 16 mars 2006 till PRO
Samorganisation i Täby om möjligheter till service m.m. för medborgare med hörselhjälpmedel i
Nordostsektorn
LS 0601-0165

3

Landstingsrevisorernas beslut den 17 mars 2006 angående rapport 25/2005 Sjukvårdens säkerhetsarbete: Granskning av brandskyddet vid Södersjukhuset och sjukvården Salem, Nykvarn och
Södertälje
LS 0603-0607

4

Landstingsrevisorernas beslut den 17 mars 2006 angående rapport 26/2005 Vårdens ersättningssystem - en uppföljande granskning
LS 0603-0611

5

Landstingsrevisorernas beslut den 17 mars 2006 angående rapport 28/2005 Behov av och tillgång
till personaldata på operativ och strategisk nivå samt systemförvaltning av Palett
LS 0603-0613

6

Stockholms distrikt av Sverigefinska pensionärers skrivelse den 22 mars 2006 angående anhållan
om representation i landstingets pensionärsråd
LS 0603-0640

7

Länsrättens dom den 27 mars 2006 i mål nr 25352-05 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 25 oktober 2005 § 341 Ny och enhetlig ersättningsmodell för allmän
psykiatrisk verksamhet LS 0507-1243. Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0511-2065

8

Länsrättens dom den 27 mars 2006 i mål nr 27667-05 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 22-23 november 2005 § 294 om budget för 2006 och plan för åren
2007-2008 samt investeringsbudget för 2006 och plan för åren 2007-2010. Länsrätten beslutade att
avslå överklagandet.
LS 0512-2308

9

Bemötandekonferens ”Ansikte mot Ansikte” 20 oktober 2005, Dokumentation
LS 0604-0689
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Bilaga LS §
112/2006

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 3/2006

2

Ägarutskottet
Protokoll 1, 3/2006

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 15-22/2006

4

Novum Forskningspark
Beslut 8-12/2006

