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§ 133
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt LarsJoakim Lundquist och Dag Larsson.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 5 juni 2007.

§ 134
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 13 april – 10 maj 2007 lades till handlingarna.

§ 135
Ärenden för kännedom
Förteckning den 15 maj 2007 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 136
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 15 maj 2007 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 137
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0701-0001
Rapport 5 den 14 maj 2007 lades till handlingarna.

§ 138
Hemställan om ägartillskott med anledning av konsekvenser av förlossningsavdelningens
ombyggnation 2007-2008 vid Danderyds sjukhus AB
LS 0611-1965
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 maj 2007 med produktionsutskottets beslut den
16 april 2007.
forts.

forts. § 138
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S- och v-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet i syfte att inhämta hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning av den samlade förlossningskapaciteten i länet (bilaga).
Vivianne Gunnarsson (mp) 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.
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.
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 avslå Danderyds sjukhus AB:s hemställan om ägartillskott om 6 182 000 kronor med anledning av konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007 – 2008
att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att senast vid maj månadsbokslut återkomma med åtgärder
för att täcka dessa kostnader.
S-, v- och mp-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 139
Fastställande av budgetdirektiv 2008
LS 0705-0485
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 april 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010 enligt socialdemokraternas förslag, att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om eventuella kompletterande direktiv (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar föreslå
landstingsfullmäktige besluta att fastställa budgetdirektiv 2008 i enlighet med vänsterpartiets
förslag (bilaga).
forts.
forts. § 139
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Mp-ledamotens skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att utgå
från miljöpartiets budgetförslag för 2007 med planering för 2008-2009 i de direktiv som förvaltningen och verksamheterna arbetar med inför budgeten 2008 (bilaga).
Ordföranden anmälde att i första att-satsen i landstingsrådsberedningen skrivelse skall följande
ord utgå: ”… i juni månad 2007.”
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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande direktiv som kan
krävas.
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.

§ 140
Skrivelse av Vivianne Gunnarsson (mp) om ansökan av medlemskap i organisationen ICLEI, Local Governments for Sustainability
LS 0702-0210
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 april 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att anta
förslaget om att landstinget ska söka medlemskap i ICLEI (bilaga).
Dag Larsson och Birgitta Sevefjord anmälde att de instämde i mp-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 140
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avslå förslaget om att landstinget ska söka medlemskap i ICLEI.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 141
Yttrande över remissen Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2) Slutbetänkande av
utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)
LS 0702-0237
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 april l2007.
S-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att i övrigt anföra
vad s-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 15 juni 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att i övrigt tillägga vad mp-ledamoten föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels av Birgitta Sevefjord om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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 avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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.

§ 142
Försäljning av aktieposter i AB Transitio
LS 0703-0357
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna tidigare genomförda försäljningar samt förestående försäljning av del av AB Storstockholms Lokaltrafiks aktieinnehav i AB Transitio till svenska trafikhuvudmän
att försäljningen av aktierna ska ske till nominellt värde.

§ 143
Månadsbokslut för januari-mars 2007 samt prognos för helåret 2007
LS 0704-0424
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
fastställa månadsbokslut för januari-mars samt prognos för helåret 2007, att uppdra till produktionsutskottet att snarast inleda en formaliserad dialog med de resultatenheter som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget i syfte att säkerställa att åtgärder med rimliga konsekvenser
för vårdens kvalitet vidtas (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna månadsbokslut för januari-mars 2007 samt prognos för helåret 2007.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 144
Fördelning av landstingsbidrag 2007 till handikapporganisationerna i Stockholms län
LS 0612-2010
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 april 2007.
forts.
forts. § 144
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att fastställa fördelningen av bidrag till länets handikapporganisationer.

§ 145
Månadsbokslut för mars 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0704-0434
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 maj 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för mars 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 146
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 11/06 om användningen av jämförelser i
effektiviseringsarbetet vid akutsjukhusen
LS 0611-1969
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ta kontakt med akutsjukhusens styrelser för att initiera ett gemensamt strategiarbete för att utveckla metoder och system för jämförelser mellan akutsjukhusen i Stockholms län (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 avge yttrande enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 147
Yttrande över remissen Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU
2006:110) – betänkandet av Utredningen om skyddsåtgärder inom vård och omsorg för
personer med nedsatt beslutsförmåga (S 2005:02)
LS 0702-0154
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 april 2007.
V-ledamotens skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att som
yttrande till Socialdepartementet överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att därutöver
anföra vad v-ledamoten föreslagit (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 15 maj 2007 (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.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens tjänsteutlåtande.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 148
Motion 2006:4 av Janne Stefanson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnor
LS 0602-0386
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 22 mars 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att den borgerliga alliansen fullföljer beslutet i hälso- och sjukvårdsutskottet
den 16 februari 2006 om att inrätta särskilda avgiftningsplatser för missbrukande kvinnor, att
den utredning som påbörjades 2006 om att inrätta en sådan mindre enhet i beroendecentrums
lokaler på S:t Görans sjukhus fullföljs (bilaga).
forts.
forts. § 148
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt beroendemottagningarna att intensifiera arbetet att avgränsa särskilda väntrum för
kvinnor på beroendeakuterna
att i övrigt anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av v-ledamoten för v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 149
Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbruk
LS 0511-2064
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 22 mars 2007.
V-ledamotens skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att inrätta särskilda stödgrupper för nyblivna mammor som bygger på ”empowerment” i syfte att stärka jag bilden, att införa Auditsystemet inom hela mödravården i
Stockholms läns landsting (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.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
V-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 150
Yttrande över betänkandet ungdomar, stress och psykisk hälsa – analyser och förslag till
åtgärder (SOU 2006:77)
LS 0701-0096
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med yttranden från Stockholms läns
sjukvårdsområde den 10 april och hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 april 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och Barn- och ungdomspsykiatriska vårdens lednings yttrande
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.

§ 151
Yttrande över Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsens förslag till nationellt program
för suicidprevention
LS 0702-0188
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 24 april 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 maj 2007 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsnämndens förslag
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 152
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 21/06 om det lokala akuta mottagandet av
patienter med psykiska besvär
LS 0702-0151
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 maj 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 april 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande enligt landstingsdirektörens förslag, att i övrigt anföra vad s-ledamöterna föreslagit
(bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande enligt landstingsdirektörens förslag, att i övrigt anföra vad v-ledamoten föreslagit (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 22 maj 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande enligt landstingsdirektörens förslag, att i övrigt anföra vad mp-ledamoten föreslagit
(bilaga).
forts.
forts. § 152
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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 avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av v-ledamoten till förmån för v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 153
Ändring av inkomsttak för sjukförsäkring
LS 0705-0477
Arvodesberedningens skrivelse den 9 maj 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt arvodesberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att ändra inkomsttaket för beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst från 10 prisbasbelopp till 7,5.

§ 154
Förslag till arvoden och ersättningar för Samordningsförbundet Haninge
LS 0702-0222
Arvodesberedningens skrivelse den 9 maj 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt arvodesberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla förslag om årsarvoden och sammanträdesersättningar från Samordningsförbundet
Haninge.

§ 155
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
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Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
19 juni 2007, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 5 juni 2007.
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Bilaga LS § 135/2007

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 2007
1

Färdtjänstnämndens beslut den 24 april 2007 angående rapport från Regionalt avtalsforum
för färdtjänstavtalet mellan länets kommuner och landstinget
LS 0704-0449

2

Stockholms stad, kommunalfullmäktiges beslut den 16 april 2007 angående Stockholms
stads reviderade program för kvinnofrid (utl. 2007:54)
LS 0606-1224

3

Program för fortsatt samarbete mellan Mazowieckie Voivodeship och Stockholms läns
landsting 2007
LS 0705-0472

4

Haninge kommun, socialförvaltningens skrivelse den 3 maj 2007 angående årsredovisning,
granskningsrapport och revisionsberättelse för SOCSAM i Haninge 2006
LS 0705-0468

5

Länsrätten i Stockholms läns dom den 19 april 2007 i mål nr 169-07 med anledning av
överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 19 december 2006, § 360 Prolongering av
modell för samverkan mellan landstinget och länets handikapporganisationer.
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0704-0428

6

Länsrätten i Stockholms läns dom den 26 april 2007 i mål nr 166-07 med anledning av
överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 19 december 2006, § 371 Bildande av utvecklingskansli
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet
LS 0704-0447

7

Länsrätten i Stockholms läns dom den 25 april 2007 i mål nr 6016-07 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; LOU
.
Länsrätten beslutade att avslå ansökan om överprövning
LS 0703-0311

8

Länsrätten i Stockholms läns dom den 9 maj 2007 i mål nr 10040-07 med anledning av
överprövning enligt lagen om offentlig upphandling – LOU
Länsrätten beslutade att avslå ansökan om överprövning
LS 0705-0471
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Bilaga LS § 136/2007

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Rese- och representationsutskottet
Beslut 15-16/2007
Anmälan av utövad representation första kvartalet 2007

2

Upphandling
Beslut EUH7038, 7049, 7051-7052

3

Novum Forskningspark
Beslut 6/2007

