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§ 351
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt andre vice
ordföranden och Filippa Reinfeldt.
Protokollet skulle justeras onsdagen den 20 december 2006.

§ 352
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 29 november-6 december 2006 lades till handlingarna.

§ 353
Ärenden för kännedom
Förteckning den 14 december 2006 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 354
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 14 december 2006 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).
§ 355
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0601-0001
Rapport 13 den 7 december 2006 lades till handlingarna.

§ 356
Månadsbokslut för oktober 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp)
LS 0611-1894
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med la ndstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 20 november 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för oktober 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp).
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§ 357
Månadsbokslut för oktober 2006 samt prognos för helåret 2006
LS 0611-1908
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 november 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
s-ledamöternas förslag (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 14 december 2006 (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt mpledamotens förslag (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i s-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa månadsbokslutet för oktober 2006 samt prognos för helåret 2006
att uppdra åt landstingsdirektören att i november månadsbokslut beakta det nya pensionsavtalet och
förändringar i övriga antaganden
att i november månadsbokslut återrapportera de av landstingsstyrelsen i samband med fastställande av
delårsbokslut givna uppdrag samt de åtgärder som verksamheterna i övrigt påbörjat i syfte att förbättra
sina prognostiserade resultat
att nämnder och styrelser skall pröva åtgärder för att minska kostnaderna.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 358
Yttrande över betänkandet Integrationens svarta bok Agenda för jämlikhet och social sammanhållning (SOU 2006:79)
LS 0610-1642
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 22 november 2006.
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 359
Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget och länets pensionärsorganisationer
LS 0611-1930
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december (med reviderad sid 1 den 14 december) 2006
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 november 2006.
Ordföranden anmälde att andra att-satsen skall ha samma lydelse som i landstingsrådsberedningens
ursprungliga skrivelse.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att prolongera fram till den 30 juni 2007 den modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting
och pensionärsorganisationerna som fastställdes av landstingstyrelsen den 23 augusti 2005
att utse minst sju representanter samt lika många ersättare som landstingets representanter i pensionärsrådet
att bland de som valts av landstingsstyrelsen utse ordförande i pensionärsrådet
att uppdra åt landstingstyrelsens kansli att i samråd med länets pensionärsorganisationer under första
halvåret 2007 utarbeta förslag till ny instruktion för pensionärsrådet samt förslag till en modell för samverkan som är anpassad till den nya politiska organisationen
att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden att i avvaktan på att överenskommelse kan träffas om
en ny samverkansmodell på lämpligt sätt fortsätta samverkan med pensionärsorganisationerna
att välja
Ledamöter
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ordförande
forts.

forts. § 359
kd
c
s
v
mp

Kerstin Malmberg
Kajsa Hansson
Bordlagt
Marianne Ramström
Eva Hellung Strohl

att bordlägga val av ersättare till pensionärsrådet.

§ 360
Prolongering av modell för samverkan mellan landstinget och länets handikapporganisationer
LS 0611-1960
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 november 2006.
Ordföranden anmälde skrivelse från Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att prolongera fram till den 30 juni 2007 den överenskomna modellen för samverkan mellan landstinget
och länets handikapporganisationer som fastställdes av landstingsfullmäktige den 14 december 2004
att inom sig utse sju ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med organisationerna
att utse tre ledamöter som företräder landstingsstyrelsen samt fem ledamöter nominerade av handikapporganisationerna till det organ under styrelsen som bereder bidragen till länets handikapporganisationer
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att i samråd med länets handikapporganisationer under
första halvåret 2007 utarbeta förslag till ny samverkansmodell anpassad till den nya politiska organisationen
att till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna välja
Ledamöter
m
fp
kd
c
s
v

Marie Ljungberg Schött
Carl-Anders Ifvarsson
Stig Nyman
Bordlagt
Inger Ros
Håkan Jörnehed
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Åke Askensten
forts.

forts. § 360
att till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna välja
Ledamöter
m
s

Marie Ljungberg Schött
Juan Carlos Cebrian
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§ 361
Antagande av leverantör – upphandling av konduktiv pedagogik för barn och ungdomar med
Cerebral Pares
LS 0512-2214
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 31 oktober 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anta Move & Walk Sverige AB som leverantör avseende för konduktiv pedagogik för barn och
ungdomar med Cerebral Pares
att uppdra åt beställardirektören att träffa avtal med Move & Walk Sverige AB, organisationsnummer
556549-5180 för perioden 1 april 2007-31 mars 2010.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 362
Förlängning av avtal med Saltsjöbadens sjukhus angående sjukgymnastik i öppen vård
LS 0604-0758
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 1 november 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt beställardirektören att teckna avtal med Saltsjöbadens sjukhus om förlängning av nuvarande avtal rörande sjukgymnastik i öppen vård till och med den 31 mars 2007.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 363
Antagande av leverantör – upphandling av läkarinsatser i särskilt boende för äldre inom
Stockholms stad och Ekerö kommun samt Nacka kommun
LS 0602-0281
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 15 november 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
inte avbryta upphandlingen av läkarinsatser i särskilt boende för äldre, att uppdra åt landstingsdirektören att fortsätta upphandlingen i enlighet med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 20 juni 2006
(bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att inte
avbryta upphandlingen av läkarinsatser i särskilt boende för äldre, att uppdra åt landstingsdirektören att
fortsätta upphandlingen i enlighet med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 20 juni 2006 (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 (bilaga).
Viviann Gunnarsson anmälde att hon instämde i v-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas 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 avbryta upphandlingen av läkarinsatser i särskilt boende för äldre med hänvisning till att en ny modell för läkarinsatser i särskilt boende ska införas
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att snarast återkomma med ett förslag på ny modell för
läkarinsatser i särskilda boenden
att uppdra åt beställardirektören att förlänga befintliga avtal till den 31 december 2007.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av v- och mp-ledamöterna för v- och mp-förslaget
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 364
Antagande av leverantörer – upphandling av fotsjukvård i kommunerna Lidingö, Täby, Valle ntuna, Vaxholm och Österåker
LS 0605-0866
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 31 oktober 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att inte
avbryta upphandlingen av fotsjukvård, att uppdra åt beställdirektören att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till beslut av leverantör för fotsjukvård i kommunerna Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att inte
avbryta upphandlingen av fotsjukvård, att uppdra åt beställdirektören att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till beslut av leverantör för fotsjukvård i kommunerna Lidingö, Täby, Valle ntuna, Vaxholm och Österåker (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att inte
avbryta upphandlingen av fotsjukvård, att ge beställardirektören i uppdrag att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till beslut om val av leverantörer för fotsjukvård i kommunerna Lidingö,
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker (bila ga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avbryta upphandlingen av fotsjukvård med hänvisning till landstingsstyrelsens beslut den 21 november 2006 om införande av patientvalsmodeller
att uppdra åt beställardirektören att förlänga befintliga avtal till des patientvalsmodell kan införas under
år 2007.
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.
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§ 365
Hantering av befintliga husläkaravtal som gäller efter den 1 januari 2008
LS 0612-2005
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 november 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att inte i
förtid säga upp husläkaravtal som löper efter den 1 januari 2008, att uppdra åt beställardirektören att
återkomma med förslag till handläggning av avtalet för Storvretens vårdcentral (bilaga).
V-ledamoten skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget om att omförhandla angivna avtal för att få ett förtida upphörande, att bibehålla nuvarande
ersättningssystem för primärvården och husläkarmottagningarna, att uppdra åt beställardirektören att
återkomma med förslag till handläggning av avtalet för Storvretens vårdcentral (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget om att omförhandla givna avtal för att få ett förtida upphörande, att ge beställardirektören i
uppdrag att förlänga avtalet med Storvretens vårdcentral, att utvärdera nuvarande ersättningssystem
och utreda om den rörliga delen behöver öka ytterligare (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt beställardirektören att omförhandla angivna avtal i syfte att få ett förtida upphörande av
avtalen med anledning av de förändringar från och med den 1 januari år 2008 som framgår av ärendet.
att uppdra åt beställardirektören att säga upp avtalet med Storvretens vårdcentral.
Maria Wallhager anmälde att hon ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
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.
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§ 366
Fördelning av bidrag till ideella organisationer för år 2007
LS 0605-1056
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 7 november 2006.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet (bilaga).
I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag
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
att fördela 13 420 000 kronor enligt förslag under förutsättning att medel beviljas i 2007 års budget
att fördela 150 000 kronor till Värkstadsstiftelsen år 2007
att reservera överskjutande medel för eventuell senare utbetalning
att reservera 380 000 kronor för uppföljning och seminarier
att uppdra åt beställardirektören att under våren 2007 lämna förslag till reviderade riktlinjer för prövning
av ansökningarna.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 16/2006
2006-12-19

14

§ 367
Uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för ungdomsmottagningsverksamhet
LS 0606-1184
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 31 oktober 2006 och MBL-protokoll den 6 november 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna gemensam uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för länets ungdomsmottagningar (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna gemensam uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för länets ungdomsmottagningar, att uppföljningen av ungdomsmottagningarnas verksamhet ska ha ett tydligt könsperspektiv (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna gemensam uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell för länets ungdomsmottagningar (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens förslag
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 bifallit återremissyrkandet.
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att återremittera ärendet.

§ 368
Kommunal mellanvårdsverksamhet för psykiskt funktionshindrade i Södertälje kommun
LS 0512-2295
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 31 oktober 2006.
V-ledamotens skrivelse den 14 december 2006 (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 (bilaga).
forts.
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forts. § 368
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att tillstyrka förslaget om kommunal mellanvårdsverksamhet vid Emyhemmet i Södertälje
att uppdra åt psykiatriska kliniken vid Södertälje sjukhus att reglera samarbetet med Södertälje kommun
kring Emyhemmet i en samverkansöverenskommelse
att finansiera landstingets kostnader inom befintlig budget för 2007.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av v-ledamoten
dels av mp-ledamoten.

§ 369
Fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2007
LS 0610-1703
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 7 november 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt sförslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt mpförslaget (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i s-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att anta fördelning av medel ur folkhälsoanslaget 2007 med nedanstående ändringar
att anslå 1 000 000 kronor till projekt Kost, livsstil och kamratstöd (KLOK)
att anslå 1 000 000 kronor till projekt Vegetariska kostterapier
att anslå 950 000 kronor till projekt Fysisk aktivitet vid arbetspendling
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forts.
forts. § 369
att anslå 550 000 kronor till projekt Fysisk aktivitet på recept på Lidingö
att anslå 970 000 kronor till projekt Satsa friskt – ett projekt inom Stockholms produktionsområde för
att öka fysisk aktivitet och förbättra kostvanor
att anslå 310 000 kronor till projekt Hälsoprogram för fysisk aktivitet på vårdcentralerna
att anslå 1 100 000 kronor till projekt Stockholms nätverk för fysisk aktivitet på recept
att anslå 1 000 000 kronor till projekt Jämlikhet i hälsa
att anslå 182 000 kronor till projekt Volontärer terapicenter
att avslå bidrag till projekt Apelsinprojektet – ett riktat folkhälsoarbete i föreningsregi
att fördela 500 000 kronor inom ramen för folkhälsoanslaget till Centrum för folkhälsa för en utökad
enkätundersökning för miljöhälsorapporten
att uppdra åt landstingsdirektören att underrätta sökandena om beslutet
att uppdra åt beställardirektören att till hälso- och sjukvårdsnämnden redovisa erfarenheter av pågående flerårsprojekt och utvärdera deras betydelse per den 31 maj 2007.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.
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§ 370
Antagande av leverantör - upphandling av konsultuppdrag inom ordonti/tandreglering i
Stockholms län
LS 0511-2036
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 6 november 2006 och MBL-protokoll den 7 november 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anta förslag till tilldelningsbeslut enligt landstingsdirektörens förslag
att uppdra åt beställardirektören att träffa avtal med föreslagna leverantörer för perioden.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 371
Bildande av utvecklingskansli
LS 0612-1990
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 14 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget om att inrätta utvecklingskansliet (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta ett kansli samt återkomma med riktlinjer och budget för
dess kommande arbete.
att uppdra åt landstingsdirektören att utse en projektledare för samordning av utvecklingsarbetet med
ersättningssystem inom hälso- och sjukvården.
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.

§ 372
Val av utskott under den nya landstingsstyrelsen
LS 0612-2018
Ordförandens skrivelse den 8 december 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att fastställa följande antal ledamöter i utskott
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FoUU-utskottet 9
forts.
forts. § 372
produktionsutskottet 9
strategiska utskottet 9
att bordlägga antal ledamöter i allmänna utskottet
att välja ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande som framgår av bilagd
förteckning
att uppdra åt landstingsdirektören att förordna sekreterare i utskotten i dialog med utskottsordförandena.

§ 373
Centrala omstruktureringskostnader i 2006 års bokslut
LS 0612-2017
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 december 2006.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 19 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå ärendet (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag
dels av Viviann Gunnarsson om bifall till s- och v-ledamöternas att-sats.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda konsekvenserna av det omställningsarbete som beskrivs i
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsdirektören att beakta de ekonomiska konsekvenserna genom en reservering i
landstingets årsbokslut för slutligt beslut i landstingsfullmäktige i och med fastställande av landstingets
årsbokslut för år 2006.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.
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§ 374
Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0507-1239
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 december 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bevilja bidrag för omställningskostnader på 54 000 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.

§ 375
Förändrad beskattning för skattefinansierade lånedatorer och fortsatta erbjudanden av lånedatorer till anställda
LS 0611-1882
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 november 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fortsätta erbjuda tillsvidareanställda eller legitimerade läkare inom förvaltningsdelen av landstinget
en lånedator
att de ökade kostnaderna för arbetsgivaravgiften på lånedatorer för befintliga avtal skall belasta respektive verksamhet inom förvaltningsdelen av landstinget
att bruttolöneavdraget för den anställde beräknas exklusive moms inom förvaltningsdelen av landstinget.

§ 376
Tillfälligt förordnande som landstingsdirektör
LS 0612-2036
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 december 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fr o m den 1 januari 2007 förordna Göran Stiernstedt som t f landstingsdirektör i avvaktan på att
ordinarie innehavare av tjänsten tillträder.

§ 377
Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2007
LS 0610-1744
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 december 2006.
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forts.
forts. § 377
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna fördelning av ALF-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2007.

§ 378
Reglemente för Stockholms läns landstings revision
LS 0611-1912
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 november 2006 jämte reglemente med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 november 2006.
Landstingsstyrelsens ordförandens skrivelse den 19 december 2006 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Christer G Wennerholm och Ingela Nylund Watz.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av s-, v- och mp-ledamöternas om återremiss av ärendet.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till försla get om återremiss och om avslag därpå och fann
att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta reglemente för Stockholms läns landstings revision.
S-, v- och mp-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 379
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 16 januari
2007, kl 09.00.
Vid protokollet
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Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 19 december i vad avser § 361, 362, 366 och 370 och i
övrigt den 21 december 2006.
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Bilaga LS §
353/2006

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 19 december 2006

1

Länsrätten i Stockholms läns underrättelse den 28 november 2006 i mål nr 19206-06 om laglighetsprövning enligt kommunallagen
LS 0609-1578
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Bilaga LS §
354/2006

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Ägarutskottet
Beslut 9-10/2006

2

Finansdirektören
Beslut EST 6039
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Bilaga LS §
372/2006

Val av utskott under den nya landstingsstyrelsen för tiden t o m den 31 december 2007

FoUU-utskottet
ledamöter
m Lars Joakim Lundquist
m Anne Marie Larsson
m Annika Sandström
fp Jan Liliemark
kd Stig Nyman
s Inger Ros
s Dag Larsson
s Tove Sander
v Birgitta Sevefjord

ersättare
m Marie Lungberg Schött
m Lars-Erik Salminen
m Charlotte Broberg
fp Carl-Anders Ifvarsson
c Kajsa Hansson
s Kristina Söderlund
s Ingela Nylund Watz
s Anna Kettner
mp Yvonne Blombäck

kd Stig Nyman
ordförande
m Lars Joakim Lundquist 1:e vice ordförande
s Inger Ros
2:e vice ordförande

Produktionsutskottet
ledamöter
m Jan-Olov Sundström
m Charlotte Broberg
m Torbjörn Rosdahl
fp Maria Wallhager
kd Stig Nyman
s Johan Sjölander
s Lars Dahlberg
s Kristina Söderlund
v Håkan Jörnehed

fp
m
s

Maria Wallhager
Jan-Olov Sundström
Johan Sjölander

ersättare
m Younas Pervaz
m Lars-Erik Salminen
fp Carl-Anders Ifvarsson
fp Jan Liliemark
c Gustav Andersson
s Jan Jogell
s Tomas Rudin
s Ingela Nylund Watz
mp Åke Askensten

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
forts.
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Strategiska utskottet
ledamöter
m Chris Heister
m Christer G Wennerholm
m Marie Ljungberg Schött
fp Birgitta Rydberg
c Tage Gripenstam
s Ingela Nylund Watz
s Anna Kettner
s Lars Dahlberg
mp Viviann Gunnarsson
m
fp
s

Chris Heister
Birgitta Rydberg
Ingela Nylund Watz

ersättare
m Jan-Olov Sundström
m Filippa Reinfeldt
m Shashika Padmaperuma
fp Maria Wallhager
kd Pia Lidwall
s Johan Sjölander
s Jan Jogell
s Tomas Rudin
v Gunilla Roxby Cromvall
ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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