PROTOKOLL 13/2007
Sammanträdesdag
2007-10-16
Kl 10.00 – 10.20

Landstingsstyrelsen

§ 248 - 271

Justerat den 30 oktober 2007.

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

Övriga

Christer G Wennerholm

Chris Heister (m)
Christer G Wennerholm (m)
Ingela Nylund Watz (s)
Andersson, Gustav (c)
fr o m § 255
Dahlberg, Lars (s)
Gunnarsson, Vivianne (mp)
Kettner, Anna (s)
Larsson, Dag (s)
Larsson, Anne-Marie (m)
Ljungberg Schött, Marie (m)
Lundquist, Lars-Joakim (m)
Nyman, Stig (kd)
Reinfeldt, Filippa (m)
Ros, Inger (s)
Rosdahl, Torbjörn (m)
Rydberg, Birgitta (fp)
Sevefjord, Birgitta (v)
Wallhager, Maria (fp)

Boström, Mona
Bylund, Peter
Buskas, Per-Inge
Falk, Andreas
Freme, Peter
Gustavsson, Vivi-Anne
Johansson, Roine
Lönn, Anders
Strömbom, Inger
Vikenhem, Jan
Weiss, Anna-Britt

Ingela Nylund Watz
Ersättare
Askensten, Åke (mp)
Broberg, Charlotte (m)
Hansson, Kajsa (c)
Gripenstam, Tage (c)
Ifvarsson, Carl-Anders (fp)
Jogell, Jan (s)
Jörnehed, Håkan (v)
Lidwall, Pia (kd)
Liliemark, Jan (fp)
Padmaperuma, Shashika (m)
Pervaz, Younas (m)
Roxby Cromvall, Gunilla (v)
Rudin, Tomas (s)
Salminen, Lars-Erik (m)
Sandström, Annika (m)
Sigurdsson, Björn (mp)
Sundström, Jan-Olov (m)
Söderlund, Kristina (s)

tjg § 251-254

tjänstgörande

tjg t o m § 250
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§ 248
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 30 oktober 2007.

§ 249
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 7 september – 3 oktober 2007 lades till
handlingarna.

§ 250
Ärenden för kännedom
Förteckning den 11 oktober 2007 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 251
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 11 oktober 2007 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 252
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0701-0001
Rapport 9 den 8 oktober 2007 lades till handlingarna.

§ 253
Plan för influensapandemi i Stockholms läns landsting
LS 0703-0371
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2007 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 18 juni 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 11 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i
planen ur sårbarhetsaspekt beakta konsekvenser av framtida miljö-/klimatförändringar, att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av planen med åtgärder i anledning av ovanstående sårbarhetsaspekter, att i övrigt fastställa plan för influensapandemi i
Stockholms läns landsting (bilaga).
forts.
forts. § 253
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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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa plan för influensapandemi i Stockholms läns landsting.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 254
Inköpskort av företagstyp vid mindre köp för Stockholms läns landsting
LS 0705-0454
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ge förvaltningar och bolag möjlighet att utnyttja inköpskort, av företagstyp, vid mindre inköp i syfte att begränsa kontanthanteringen.

§ 255
Bordlagt val av representant till juryn för bemötandepriset
LS 0708-0813
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 augusti 2007.
Bordlagt 18 september 2007, § 231.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja Lena-Maj Anding (mp) som representant till juryn för bemötandepriset

§ 256
Bordlagt val av representant till jury för priset mot främlingsfientlighet
LS 0708-0814
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 augusti 2007.
forts.
forts. § 256
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Bordlagt den 18 september 2007, § 232.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja Parivash Saraji (mp) som representant till juryn för priset mot främlingsfientlighet

§ 257
Förslag till nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrisk vård
LS 0707-0722
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 oktober 2007 med allmänna utskottets beslut den
27 september 2007.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 11 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att återremittera ärendet till nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrin (bilaga).
I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag om återremiss och i andra hand avslag.
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
att godkänna förslag till nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrisk vård
att ersättningssystemet skall införas fr o m den 1 januari 2008
att fortlöpande utvärdera effekterna av det nya ersättningssystemet, både ur patient- och vårdgivarperspektiv samt beställarperspektivet
att uppdra åt utvecklingskansliet att fortsätta arbetet med att utveckla ersättningssystemen inom
psykiatrin inför år 2009.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 13/2007
2007-10-16

5

§ 258
Namnändring av Sjukvårdsstyrelse Mitt till Sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och
Ekerö samt Sjukvårdsutskottet Mitt till Sjukvårdsutskottet för Stockholm stad och Ekerö
LS 0705-0540
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 oktober 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 juni 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra namnet Sjukvårdsstyrelse Mitt till Sjukvårdsstyrelsen för Stockholm stad och Ekerö i
reglementet för landstingsstyrelsen och nämnderna
att ändra namnet Sjukvårdsutskottet Mitt till Sjukvårdsutskottet för Stockholm stad och Ekerö.

§ 259
Utvecklingsprogram, organisation och genomförande avseende den regionala kärnan
Flemingsberg
LS 0707-0754
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 oktober 2007.
Ordföranden anmälde protokoll från politisk styrgrupp Regionala Kärnan Flemingsberg den
27 juni 2007 (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 16 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt v-ledamotens förslag (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 16 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt mp-ledamotens förslag (bilaga).
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 enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till utvecklingsprogram för den regionala kärnan Flemingsberg
att uppdra åt gällande samverkansorganisation att aktivt verka för utvecklingsprogrammets genomförande
att reservera 1 000 000 kronor i budget 2008 för genomförande av utvecklingsprogrammet.
forts.
forts. § 259
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Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av v-ledamoten för v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 260
Yttrande över Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för
perioden 2010-2019
LS 0707-0766
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 oktober 2007 med regionplane- och trafiknämndens
yttrande den 19 september 2007 och SL:s yttrande den 28 augusti 2007.
V-ledamotens skrivelse den 16 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
med vad v-ledamotens anfört (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 16 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
med vad mp-ledamotens anfört (bilaga).
Ingela Nylund Watz anmälde s-ledamöternas särskilda uttalande i regionplane- och trafiknämnden som särskilt uttalande även i styrelsen.
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
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av v-ledamoten för v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande.
§ 261
Bordlagt val av ledamot i arbetsgruppen för översyn och utveckling av lanstingets folkhälsopolicy
LS 0706- 0715
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007.
forts.
forts. § 261
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Bordlagt den 21 augusti och 18 september 2007, § 215 och 240.
Landstingsstyrelsen beslöt
att tillsätta Ingrid Måhl (mp) i arbetsgruppen med en politiker från varje parti för att leda översynen och utvecklingen av folkhälsopolicy.

§ 262
Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2008
LS 0709-1019
Ordförandens skrivelse den 4 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med styrelsen under 2008 med början
kl 10.00.
22
19
18
15
20
3
19
16
14
4
2

januari
februari
mars
april
maj
juni
augusti
september
oktober
november *
december

*

Budgetsammanträde

§ 263
Nominering av ledamöter och personliga ersättare i Skärgårdshavets samarbetsråd
LS 0709-1018
Ordförandens skrivelse den 3 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att ogiltigförklara tidigare val av ledamöter i Skärgårdshavets samarbetsråd
att nominera tre ledamöter och tre personliga ersättare i Skärgårdshavets samarbetsråd.
ledamöter

personliga ersättare

m
c
s

fp
kd
mp

Bordlagt
Gustav Andersson
Urban Ryadal

Bordlagt
Bordlagt
Sigvard Lindblom

§ 264
Val av ledamöter och ersättare i landstingets pensionärsråd
LS 0710-1030
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Ordförandens skrivelse den 3 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja sju ledamöter och sju ersättare i landstingets pensionärsråd för perioden från och med
den 1 oktober 2007 till och med den 31 december 2008.
ledamöter

ersättare

m
fp
kd
c
s
v
mp

m
fp
kd
c
s
v
mp

Boris von Uexküll
Margot Hedlin
Bordlagt
Kajsa Hansson
Nils Gustavsson
Marianne Ramström
Eva Hellung Strohl

Marie Ljungberg Schött
Kerstin Ljunggren
Bordlagt
Bengt Nylander
Sonja Mogert
Maria Henriksson Gillman
Folke Nässla

§ 265
Val av ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
och till bidragsgruppen
LS 0710-1031
Ordförandens skrivelse den 3 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja sju ledamöter till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
för perioden från och med den 1 oktober 2007 till och med den 31 december 2008
att välja tre ledamöter som företräder landstingsstyrelsen och fem ledamöter nominerade av
handikapporganisationerna till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna för perioden från och med den 1 oktober 2007 till och med den 31 december 2008
att till landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna välja
ledamöter
m
Marie Ljungberg Schött
fp
Carl-Anders Ifvarsson
kd
Stig Nyman
c
Kajsa Hansson
s
Inger Ros
v
Håkan Jörnehed
mp Åke Askensten
forts.

forts. § 265
att till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna välja
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ledamöter
kd
m
s

Stig Nyman
Marie Ljungberg Schött
Juan Carlos Cebrian

nominerade av handikapporganisationerna
Olle Johansson
Jan-Olof Edin
Jan-Olov von Wowern
Lena Ringstedt
Margareta Åsén-Johansson

DHR
HSO
HSO
HSO
SRF

§ 266
Arvoden till ledamöter och ersättare i samverkansråden med pensionärsorganisationerna
och handikapporganisationerna
LS 0709-0994
Arvodesberedningens skrivelse den 3 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt arvodesberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att sammanträdesarvoden i respektive samverkansråd skall utgå med samma belopp som till
förtroendevalda i nämnd/styrelse, d v s för sammanträden om 4 timmar utgår 500 kronor och för
sammanträden längre än 4 timmar utgår 1 000 kronor endast sammanträde vid vilka protokoll
eller minnesanteckningar förs skall berättiga till arvode
att ersättning till sakkunniga från handikapprörelsen skall utgå med 175 kronor per timme, dock
högst 800 kronor per dag. Ersättningen räknas årligen upp med index knutet till förändringen av
prisbasbeloppet
att sammanträdesarvoden respektive ersättning till sakkunniga för uppdrag inom ramen för
samverkan finansieras av respektive nämnd/styrelse.

§ 267
Arvodering av styrelseledamöter i TioHundra AB
LS 0709-0917
Arvodesberedningens skrivelse den 3 oktober 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 16 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
godkänna förslaget från Kommunförbundet ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg att
årsarvode ska utgå till ordföranden i TioHundra AB om 120 000 kronor, att föreslå Kommunförbundet ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg att årsarvode till ledamöter ska utgå
med 47 000 kronor (bilaga).
forts.
forts. § 267
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till arvodesberedningens förslag
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dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
arvodesberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslaget från Kommunförbundet ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg att årsarvode skall utgå till ordföranden i TioHundra AB om 120 000 kronor och till ledamöter om 60 000 kronor.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 268
Årsarvode till ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0709-0993
Arvodesberedningens skrivelse den 3 oktober 2007.
V- och mp-ledamöternas skrivelse den 16 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå höjning av arvode till ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset, att i övrigt anföra vad v- och mp-ledamöterna föreslagit (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Åke Askensten, Vivianne Gunnarsson, Birgitta Sevefjord och
Christer G Wennerholm.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till arvodesberedningens förslag
dels bifall till v- och mp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
arvodesberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslaget om höjning av årsarvode till ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset till 464 400 kronor
att beslutet skall gälla retroaktivt från tillträdesdagen för den nuvarande ordföranden.
V- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 269
Yttrande över betänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning
LS 0704-0442
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 oktober 2007 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 18 juni 2007 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 augusti 2007.
Stig Nyman anmälde kd-ledamotens särskilda uttalande i hälso- och sjukvårdsnämnden som
särskilt uttalande även i styrelsen.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Stig Nyman anmälde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Kd-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande.

§ 270
Anmälan av skrivelser
LS 0710-1108, 1109
Anmäldes skrivelser från
Birgitta Sevefjord (v) om att landstingshuset skall använda lågenergilampor.
Ingela Nylund Watz och Dag Larsson (s) om begäran om information om överlämnande av
driften av Sjukvården i Salem Nykvarn Södertälje (SNS) till privat entreprenör.
Ingela Nylund Watz lät anteckna till protokollet om skyndsam behandling av ärendet om driften
av Sjukvården i Salem Nykvarn Södertälje.

§ 271
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
30 oktober 2007, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme

Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 31 oktober 2007.
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Bilaga LS § 250/2007

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2007

1

Länsrätten i Stockholms läns dom den 18 september 2007 i mål nr 15945-07 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 26 juni 2007, § 188 Förslag till
regler för vårdavtal och auktorisering inom primärvården.
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0709-0978

2

Kammarrätten i Stockholms beslut den 28 september 2007 i mål nr 3571-07 med anledning
av länsrättens dom den 14 maj 2007 i mål nr 15108-06. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
LS 0705-0528

3

Länsrätten i Stockholms läns dom den 4 oktober 2007 i mål nr 14837-07 med anledning av
överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12 juni 2007, § 159 fastställande av
budgetdirektiv 2008.
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0708-0805

4

AB Locums beslut den 30 maj 2007 om strategisk affärsplan 2008-2012
LS 0706-0608

5

Danderyds sjukhus AB:s skrivelse den 12 september 2007 om ersättningsbyggnad för akut, röntgen- och operationsverksamheterna vid DS AB
LS 0709-0962

6

Folkbildningsförbundets skrivelse den 19 september 2007 om rekommendation angående
fördelning av stöd till SISU idrottsbildarna
LS 0709-1000

7

TioHundranämndens beslut den 30 augusti och 6 september 2007 om antagande av verksamhetsplan 2007-2010
LS 0709-1001

8

Landstingsrevisorernas PM den 1 oktober 2007 om granskning av delårsrapport för landstingsstyrelsen år 2007
LS 0710-1059
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Bilaga LS § 251/2007

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 9/2007

2

Produktionsutskottet
Protokoll 7 och 9/2007

3

Strategiska utskottet
Protokoll 6/2007

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 27, 32-34/2007

