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§ 190
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste
vice ordföranden och Dag Larsson.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 4 september 2007.

§ 191
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 8 juni-9 augusti 2007 lades till handlingarna.

§ 192
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 augusti 2007 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 193
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 augusti 2007 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 194
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0701-0001
Rapport 7 den 20 juni 2007 lades till handlingarna.

§ 195
Månadsbokslut för april 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0706-0569
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 juni 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för april 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning.
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§ 196
Månadsbokslut för maj 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0706-0650
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 juni 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för maj 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 197
Månadsbokslut för maj 2007 samt prognos för helåret 2007
LS 0706-0626
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 juni 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 16 augusti 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att fastställa månadsbokslut för maj 2007 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 vidtas för att åtgärda rådande budgetavvikelser vid akutsjukhusen (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 fastställa månadsbokslut för maj 2007 samt prognos för helåret 2007.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 198
Analys av kostnadsutvecklingen vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0705-0474
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 maj 2007.
forts.
forts. § 198
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S-ledamöternas skrivelse den 16 augusti 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet i syfte att i vart fall identifiera någon kostnadsreducerande åtgärd samt
avrapportera till landstingsstyrelsen före nästa ordinarie sammanträde (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Birgitta Sevefjord och Maria Wallhager.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-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-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
att lägga analysen till handlingarna
S-ledamöterna lät anteckna att de ej deltog i landstingsstyrelsen beslut..

§ 199
Uppdrag i budget 2006 att efter utredning och uppföljning föreslå en ny ordning för fördelning av landstingsstyrelsens forskningsanslag
LS 0601-0104
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 december 2006.
Mp-ledamotens skrivelse den 16 augusti 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet för komplettering av relevanta underlag, att redovisa en beskrivning av
FoUU-utskottets uppgifter fram till dess ett beslut föreligger i anledning av den utvidgade utredningen, att därutöver anföra vad mp-ledamoten föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
forts.
forts. § 199
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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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse ärendet avslutat genom de åtgärder som vidtagits.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 200
Investeringar för operationsavdelningar vid Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus
LS 0609-1628
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med strategiska utskottets beslut den
13 juni 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt Södersjukhuset AB att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för ny byggnad
med operationsavdelning Förstudien ska senast den 31 oktober 2007 föreläggas landstingsstyrelsen inför beslut om fortsatt programarbete
att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för ny byggnad
med operationsavdelning. Förstudien ska senast den 31 oktober 2007 föreläggas landstingsstyrelsen inför beslut om fortsatt programarbete
att uppdra åt Södertälje sjukhus att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för ombyggnad av
operationsavdelning. Förstudien ska senast den 31 oktober 2007 föreläggas landstingsstyrelsen
inför beslut om fortsatt programarbete
att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för i
första hand ombyggnad av operationsavdelning vid Huddinge sjukhus. Förstudien ska senast
den 31 oktober 2007 föreläggas landstingsstyrelsen inför beslut om fortsatt programarbete.

§ 201
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer
LS 0706-0644
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 jämte modell med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juni 2007.
forts.
forts. § 201
I ärendet yttrade sig Stig Nyman och Birgitta Sevefjord.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta modell för samverkan med pensionärsorganisationerna inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde
att instruktion för pensionärsrådet, beslutad i landstingsstyrelsen den 24 oktober 2000 och reviderad i landstingsstyrelsen den 17 december 2002, skall upphöra att gälla
att uppdra åt förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd med länets
pensionärsorganisationer utveckla former för samverkan med pensionärsorganisationerna enligt
modell. De organisationer som avses är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) samt Svenska KommunalPensionärers Förbund (SKPF)
att arvodering av ledamöter och ersättare i pensionärsrådet skall ske i enlighet med förslag till
beslut från arvodesberedningen som därefter fastställs av landstingsfullmäktige
att modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer
skall gälla från och med den 1 oktober 2007 och tills vidare. Parterna har möjlighet att påkalla
förändringar av samverkansmodellen bland annat beroende på organisationsförändringar.

§ 202
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer
LS 0706-0710
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 jämte modell med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juni 2007.
I ärendet yttrade sig Stig Nyman och Birgitta Sevefjord.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde anta den modell för samverkan med handikapporganisationerna som redovisas i detta ärende
att uppdra till förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd med länets
handikapporganisationer utveckla former för samverkan med handikapporganisationerna enligt
med detta ärende. De organisationer som avses är Handikapporganisationernas Samarbetsorgan
i Stockholm (HSO), De handikappades riskförbund Stockholms läns distrikt (DHR) och SRF
Stockholm och Gotlands län (SRF)
att arvoderingen av ledamöter och ersättare i samverkansrådet sker i enlighet med förslag till
beslut från arvodesberedningen som därefter fastställs av landstingsfullmäktige
forts.
forts. § 202
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att modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer
skall gälla från och med den 1 oktober 2007 och tills vidare. Parterna har möjlighet att påkalla
förändringar av samverkansmodellen bland annat beroende på organisationsförändringar.

§ 203
Uppföljning av landstingets handikapprogram
LS 0611-1880
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 maj 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 21 augusti 2007 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna föreliggande uppföljning av Stockholms läns landstings Handikapprogram 2004 –
2006 samt lägga redovisningen till handlingarna
att till landstingsfullmäktige anmäla landstingsstyrelsens beslut.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 204
Motion 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikers arvoden till
nutid
LS 0608-1415
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 maj 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 21 augusti 2007 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 205
Yttrande över betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser
(SOU 2007:31)
LS 0705-0531
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 juni 2007.
forts.
forts. § 205
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Mp-ledamotens skrivelse den 16 augusti 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
mp-förslaget (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 till Försvarsdepartementet enligt bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 206
Yttrande över remissen ett uppföljningssystem för barnpolitiken (Ds 2007:9)
LS 0704-0421
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 FoUU-utskottets beslut den 22 maj
2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 207
Yttrande över delbetänkandet Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och
analys (SOU 2007:22)
LS 0705-0533
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 208
Samordning och effektivisering av landstingets transporter
LS 0708-0778
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007.
forts.

forts. § 208
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att uppdra till landstingsdirektören att kartlägga möjligheterna för Stockholm läns landsting att
samordna och effektivisera landstingets varu- och tjänstetransporter.

§ 209
Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön
LS 0509-1630, 0602-0407
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med produktionsutskottets beslut den
13 mars 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om
programmet i enlighet med fullmäktiges beslut.

§ 210
Delårsbokslut 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0707-0758
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 juli 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning för perioden 1 januari-30 juni
2007.

§ 211
Delårsbokslut 2007 för Skadekontot
LS 0707-0768
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 juli 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsbokslutet för Skadekontot.

§ 212
Delårsbokslut 2007 för koncernfinansiering
LS 0706-0637
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 augusti 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsbokslut 2007 för Koncernfinansiering.

§ 213
Delårsbokslut 2007
LS 0704-0375
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 16 augusti 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut för 2007, att uppdra till landstingsstyrelsen/produktionsutskottet att snarast inleda en formaliserad dialog med de resultatenheter som
prognostiserar en negativ avvikelse mot budget i syfte att säkerställa att åtgärder vidtas för att
åtgärda rådande budgetavvikelser vid akutsjukhusen (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 16 augusti 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa delårsbeslutet för 2007, att uppdra till landstingsstyrelsen
att analysera de ekonomiska och kvalitetsmässiga effekterna på den samlade sjukvården med
anledning av de prognostiserade kostnadsökningarna, att förelägga landstingsstyrelsen förslag
till beslut avs. ev. budgetjustering, att därutöver anföra vad mp-ledamoten föreslagit (bilaga).
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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsbokslutet för 2007
att uppdra till landstingsstyrelsen att analysera de ekonomiska effekterna på den samlade sjukvården med anledning av de prognoser som avlämnats i denna delårsrapport och utifrån denna
utredning fatta erforderliga beslut.
forts.
forts. § 213
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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Mp-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande likalydande med s- och v-ledamöternas skrivelse
sid 2, andra till och med femte stycket ”Kollektivtrafikens utveckling…..den borgerliga alliansens prishöjningar.”

§ 214
Yttrande över betänkandet Stöd inför framtiden – om förutsättningar för jämställdhetsintegrering (SOU 2007:15)
LS 0705-0517
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 juli 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 16 augusti 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande, att därutöver anföra vad mp-ledamoten föreslagit (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 enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Integrations- och jämställdhetsdepartementet enligt landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att därutöver anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 215
Tillsättande av en arbetsgrupp för översyn och utveckling av landstingets folkhälsopolicy
LS 0706-0715
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 16 augusti 2007 (bilaga).
forts.
forts. § 215
I ärendet yttrade sig Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att tillsätta en arbetsgrupp med en politiker från varje parti för att leda översynen och utvecklingen av folkhälsopolicyn
m
fp
kd
c
s
v
mp

Torbjörn Rosdahl
Birgitta Rydberg
Bordlagt
Kajsa Hansson
Dag Larsson
Bordlagt
Bordlagt

Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 216
Anmälan av skrivelse
LS 0708-0820
Ordföranden anmälde skrivelse från Föreningen & Projektet Rörelseorganens Årtionde om rörelseorganens sjukdomar och skador – inför arbetet med budget 2008.

§ 217
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
28 augusti 2007, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 4 september 2007.
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Bilaga LS § 192/2007

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2007

1

Regeringsbeslut den 31 maj 2007 angående uppdrag till förhandlingsmannen om Stockholms infrastruktur
LS 0706-0655

2

FoUU-utskottets beslut den 19 juni 2007 om letter of intent angående överföring av delar
av Centrum för folkhälsa till Karolinska Institutet
LS 0605-0971

3

Inger Linge, ersättare i styrelsen för Conference of Peripheral and Maritime Regions of
Europé, rapport den 19 juni 2007 avseende CPMR och Östersjökommissionen
LS 0708-0800

4

Landstingsrevisorernas rapport 12/2006 ”32 remisser från 6 vårdcentraler - Patientlogistik
och informationsöverföring”, rapport 12/2005 Beredskap för att möta katastrofer, attentat
och sabotage i kollektivtrafiken, rapport 7/2005 Patientsäkerhet – uppföljning av misstag
och avvikelser, rapport 2/2006 ”Granskning av geriatriken; jämförelser mellan kliniker”,
rapport 19/2005 ”Styckevis och delt – om vården och omsorgen av multisjuka äldre som
bor kvar i det egna hemmet”, årsrapport 2005 avseende landstingsstyrelsen, rapport
27/2005 Beredningar spelar roll, rapport 23/2005 E-fakturaprojektet inom SLL 2005, rapport 24/2005 IT-styrning inom SLL, rapport 20/2005 Läkarnas kompetensutveckling och
samverkan med läkemedelsindustrin, delrapport 2, rapport 16/2005 Granskning av vårdupphandling samt de nya avtalen avseende S:t Görans sjukhus AB, rapport 8/2005 Samverkan kring vård/omvårdnad av tyngre missbrukare i Kista, Vantör, Botkyrka, Järfälla och
Österåker, rapport 9/2005 Tillgänglighet och väntetider i vården, rapport 14/2005 Granskning av läget beträffande IT-ramverket för Gemensam Vårddokumentation (GVD) inom
SLL, rapport löpande granskning av intern kontroll 2006 avseende landstingsstyrelsen/koncernledningen samt granskning av SLL-koncernens delårsbokslut, rapport 3/2006
Tandvårdsreformen från 1999, rapport 4/2006 Styrning inom IT-området – åtgärder för
samordning och effektivitet
LS 0611-1968, 0512-2316, 0511-2072, 0605-1057, 0602-0303, 0604-0718, 0603-0612,
0603-0604, 0603-0602, 0602-0304, 0512-2338, 0511-2097, 511-2071, 0512-2315, 06101786, 0610-1648, 0612-1944

5

Justitieombudsmannens beslut den 25 juni 2007 angående anmälan mot Stockholms läns
landsting
LS 0706-0711

6

Regeringsbeslut den 5 juni 2007 angående rättelse av regeringsbeslut den 31 maj 2007
avseende förordnande av ledamöter och ersättare i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
LS 0706-0581
forts.
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forts. Bilaga LS § 92
7

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 18 juni 2007 i mål nr 13354-07 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU; nu fråga om interimistiskt förordnande.
Länsrätten förordnar med stöd av 7 kap. 2 § andra stycket LOU att upphandlingen till vidare inte får avslutas. Beslutet gäller till dess länsrätten förordnar annat eller prövar målet
slutligt.
LS 0706-0631

8

Länsrätten i Stockholms läns dom den 6 juli 2007 i mål nr 12256-07 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Länsrätten beslutade att bifalla ansökan. Länsrättens interimistiska beslut den 4 juni 2007 gäller därmed inte
längre.
LS 0706-0573

9

Länsrätten i Stockholms läns dom den 13 juli 2007 i mål nr 14357-07 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU.
Länsrätten beslutade avslå ansökan om ingripande enligt LOU.
LS 0706-0714

10 Länsrätten i Stockholms läns beslut den 29 juni 2007 i mål nr 14397-07 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, – LOU; nu fråga om inhibition. Länsrätten beslutade avslå yrkandet om inhibition. Kammarrätten i Stockholms beslut den 5 juni 2007 i mål nr 4596-07 med anledning av överklagat avgörande av länsrätten i
ovanstående beslut. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande
står därför fast. Kammarrätten upphäver det interimistiska beslutet den 29 juni 2007. Länsrätten i Stockholms läns dom den 13 juli 2007 i mål nr 14397-07 med anledning av överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Länsrätten beslutade
avslå ansökan om ingripande enligt LOU.
LS 0706-0713
11 Länsrätten i Stockholms läns beslut den 25 juli 2007 i mål nr 9106-07 med anledning av
överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 20 mars 2007, § 69 Årsbokslut 2006 för
koncernfinansiering, § 70 Årsbokslut 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. vårdköp), § 71 Årsberättelse år 2006 för f.d. hälso- och sjukvårdsutskottet, § 76 Årsredovisning
år 2006 för Stockholms läns landsting och bolag. Länsrätten beslutade avslå överklagandena.
Länsrättens dom den 6 augusti 2007 med anledning av ovanstående.
Länsrätten avvisar överklagandet i den del det avser landstingstyrelsens beslut § 76. Länsrätten avslår överklagandet i övrigt.
LS 0708-0781
12 Länsrätten i Stockholms läns beslut den 14 augusti 2007 i mål 14837-07 med anledning av
överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12 juni 2007, § 159
om fastställande av budgetdirektiv 2008. Länsrätten beslutade avslå yrkandet om muntlig
förhandling.
LS 0708-0805
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Bilaga LS § 193/2007

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 8/2007

2

FoUU-utskottet
Protokoll 5/2007

3

Strategiska utskottet
Protokoll 4-5/2007

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 17-26/2007

5

Bitr. landstingsdirektören
Beslut DIR 7297, 7298

