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§ 79
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 4 april 2006.

§ 80
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 10 februari – 9 mars 2006 lades till handlingarna.

§ 81
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 mars 2006 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 82
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 mars 2006 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 83
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0501-0001
Rapport 3 den 13 mars 2006 lades till handlingarna.

§ 84
Årsredovisning 2005 för Skadekontot
LS 0601-0242
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
20 februari 2006 jämte årsredovisning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att fastställa årsredovisning 2005 för Skadekontot.
§ 85
Årsredovisning 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. vård)
LS 0601-0241
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
21 februari 2006 jämte årsredovisning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisning 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vård).

§ 86
Årsredovisning 2005 för Koncernfinansiering
LS 0512-2353
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
28 februari 2006 jämte förvaltningsberättelse.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsbokslutet för 2005 för Koncernfinansiering.

§ 87
Årsredovisning 2005 för Stockholms läns landsting och bolag
LS 0509-1617
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
24 februari 2006 jämte årsberättelse och årsredovisning.
Kd-ledamotens skrivelse den 16 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt kd-ledamotens förslag (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-ledamöternas förslag (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-ledamöternas förslag (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag.
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 87
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2005
att till protokollet notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstingskoncernen för år
2005
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilagan
att fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2005 års verksamhet till 4 124 700 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma under förutsättning
av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det tillskott som
beslutas av landstingsfullmäktige
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) vinst om 340 000 000 kronor tillförs det fria
egna kapitalet inom SL
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet
att reglera kultur- och utbildningsnämndens ej budgeterade kostnad 2005 för den interkommunala ersättningen till folkhögskolorna med 2 400 000 kronor, (enligt LS 0504-0764)
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner godkännes
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt förteckning skall lämna villkorade aktieägartillskott om totalt
21 138 000 kronor till berörda bolag utgörande högst 30 procent av vinsten för 2005 utöver fastställt
avkastningskrav
att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB om totalt 21 138 000 kronor
(för täckande av återbetalning av vinstmedel till berörda bolag).
att avsätta medel för kompetens- och motivationshöjande åtgärder inom ramen för 2006 års budget till
ett belopp av 5 738 223 kronor avseende ej utnyttjad del av redan beslutade avsättning för 2005
(LS 0502-0361). Finansiering skall ske inom ramen för beslutad budget för koncernfinansiering
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att ianspråktagna medel i den i 2004 års bokslut beslutade avsättningen avseende omställningsåtgärder
såsom särskild ålderspension, avgångsvederlag/utbildning, uppsägning samt omställningslön 8 781 839
kronor, avsätts inom ramen för 2006 års budget för det fortsatta omställningsarbetet. Finansiering skall
ske inom ramen för beslutad budget för koncernfinansiering.
forts.
forts. § 87
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

88
Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag i 2005 års budget
LS 0602-0442
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
27 februari 2006.
M-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2006 med särskilt uttalande: ”Vi hänvisar till vårt eget budgetförslag för år 2005 och deltar inte i dagens beslut”.
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2006 med särskilt uttalande: ”Vi hänvisar till våra respektive budgetförslag för år 2005 och deltar därför inte i dagens beslut”.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att till landstingsfullmäktige anmäla redovisning av uppdrag givna i 2005 års budget.

§ 89
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/2005 Granskning av läget om IT-ramverket
för Gemensam Vårddokumentation (GVD) inom Stockholms läns landsting
LS 0512-2315
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
24 februari 2006.
M-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt med vad m-ledamöternas anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels bifall till m-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 89
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 90
Ändring av bolagsordning för aktiebolag i Stockholms läns landsting
LS 0512-2326
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 jämte bolagsordning med ägarutskottets beslut
den 21 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att ändra bolagsordningar för av Stockholms läns landstings helägda bolag och dotterbolag ingående i
landstingshuskoncernen samt för AB Storstockholms Lokaltrafik.

§ 91
Medel till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret – Sveriges nationella be nmärgsregister/stamcells-register
LS 0503-0447
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med ägarutskottets beslut den 21 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja Stockholm Care AB driftsbidrag på 7 500 000 kronor för utveckling av Tobias Registret. Det
totala beloppet fördelas över tid enligt: 3 000 000 kronor för år 2006, 2 500 000 kronor för år 2007 och
2 000 000 kronor för år 2008
att Stockholm Care AB:s resultatkrav från och med år 2007 skall bygga på förutsättningen att Tobias
Registret gör ett nollresultat och därmed inte bidrar till det ekonomiska resultatet för Stockholm Care
AB
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att bevilja Stockholm Care AB driftsbidrag år 2006 på 1 980 438 kronor för att reglera motsvarande
kvarvarande belopp till Tobias Stiftelsen avseende Tobias Registret
att driftsbidraget skall finansieras från landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader
att landstingsdirektörens synpunkter skall vara vägledande för den fortsatta verksamheten vid Tobias
Registret.

§ 92
Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut den 22--23 november 2005 om uppsägning av avtal med privatpraktiserande bland annat inom ps ykiatrin
LS 0601-0127
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 jämte föreläggande med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 20 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till länsrätten enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 93
Godkännande av ändring av Stiftelsen Barnens Dags stadgar
LS 0601-0132
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
9 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna ändring av stadgar § 2 för Stiftelsen Barnens Dag så att landstinget inte längre skall ha
rätt att utse ledamot och suppleant till stiftelsens styrelse.

§ 94
Motion 2003:38 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att avbolagisera AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0305-1694
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med ägarutskottets beslut den 14 mars 2006,
SL:s yttrande den 7 februari 2006 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 september 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen dels föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, - dels för egen del besluta - att uppdra till landstingsdirektören att genomföra en utredning av en avbolagisering av AB SL (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 (bilaga).
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 94
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att genomföra en konsekvensanalys av en avbola gisering
av AB SL
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utreda olika alternativa organisationsformer för kollektivtrafiken.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 95
Motion 2000:33 Jan Bergvall m fl (v) om rehabilitering-/kvalificerad medicinsk behandling
av strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina
LS 0006-0403
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 februari 2001, Stockholm Care AB den 27 september 2004 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 13 februari 2001 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 januari 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 9 januari 2006.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- fp- och kd-ledamöternas förslag.
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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.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 96
Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich-Larsson och Roland von Malmborg (mp) om åtgärder
för att minska långtidssjukskrivningar
LS 0209-0378
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
17 januari 2006.
Landstingsstyre lsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad
att uppdra åt FORUM att göra en systematisk genomgång av stöd- och behandlingsmetoder för samtalsstöd och behandling vid olika tillstånd som ångest, depression, stress och missbruk som i det dagliga
arbetet kan användas av husläkare, distriktssköterskor och annan personal i primärvården.

§ 97
Motion 2004:5 av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning
LS 0402-0343
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med hälso- och sjukvårdsutskottets
beslut den 31 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 98
Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting
LS 0411-1982
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med beslut från ägarutskottet den 24 augusti
och hälso- och sjukvårdsutskottet den 30 augusti 2005, yttranden från landstingets pensionärsråd den 22
augusti och Stockholms läns sjukvårdsområde den 2 september 2005, Södersjukhuset AB den 29 augusti, Danderyds sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset respektive Norrtälje sjukhus AB den 30
augusti, Locum AB den 5 september 2005 och handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms
län den 24 respektive den 31 augusti 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå förslaget till kostpolicy (bilaga).
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i m-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 98
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om kostpolicyn
i enlighet med fullmäktiges beslut.
att godkänna genomförandeplan för kostpolicyn
att uppdra åt berörda bolag och förvaltningar att verkställa genomförandet av kostpolicyn enligt planen.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 99
Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om upphandling av somatisk vård
LS 0512-2208
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
10 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 100
Motion 2005:14 av Pia Lidwall m fl (kd) om stöd till anhöriga
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LS 0504-0669
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
15 november 2005 och landstingets pensionärsråds yttrande den 21 november 2005.
Kd-ledamotens skrivelse den 16 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att en genomgripande kartläggning görs över stödet till anhöriga samt patienterna och
de anhörigas upplevelse av dagens stöd, att förslag till förbättringar och utveckling av anhörigstödet
redovisas för landstingsfullmäktige, att därmed anse motionen besvarad (bilaga).
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i kd-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp- och kd-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 100
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en kartläggning av behovet av utökat anhörigstöd samt
patienterna och de anhörigas upplevelser av dagens stöd.
Fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 101
Yttrande över revisorernas rapport 8/2005 Samverkan kring vård/omvårdnad av tyngre
missbrukare i Kista, Vantör, Botkyrka, Järfälla och Österåker
LS 0511-2097
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med hälso- och sjukvårdsutskottet beslut den
16 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt hälso- och sjukvårdsutskottets beslut.

§ 102
Yttrande över Drogpolitiskt program för Järfälla kommun
LS 0601-0058
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 mars 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
7 februari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till socialnämnden i Järfälla kommun enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 103
Uppdrag om att uppta förhandlingar med Banverket om tidigareläggning av investeringar i
Nynäsbanan
LS 0603-0519
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 mars 2006.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Birgitta Rydberg.
forts.
forts. § 103
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens försla g
att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med AB SL uppta förhandlingar med Banverket om att
ingå avtal för att tidigarelägga investeringar i Nynäsbanan avseende partiella dubbelspår med mera
att erbjuda Banverket en finansiell lösning där landstinget lånar ut medel för de överenskomna investeringarna.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m- och kd-ledamöterna
dels av fp-ledamöterna.

§ 104
Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005
LS 0510-1736
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 mars 2006 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 8 mars 2006.
M-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avstå från
att teckna avtal med Kunskapscentrum Film Stockholm AB och Stiftelsen Stockholms filmfestival om
förvärv av rätten att använda beteckning, logotype, webdomän och e-postadresser avseende Film
Stockholm (bilaga).
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Fp-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt fpledamöternas förslag att avslå förslaget att förvärva aktiebolaget Kunskapscentrum Film Stockholm
AB, att därutöver anföra vad fp-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att belysa de ekonomiska konsekvenserna och det framtida åtagandet för landstinget när
det gäller satsningen på ett filmproduktionscenter.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag.
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.
Kd-ledamoten reserverade sig mot detta beslut.
forts.
forts. § 104
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna avtal med Kunskapscentrum Film Stockholm AB och Stiftelsen Stockholms filmfestival
om förvärv av rätten att använda beteckning, logotype, webdomän och e-postadresser avseende Film
Stockholm
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra förvärvet.
Kd-ledamoten deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget

§ 105
Inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset
LS 0603-0496
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 mars (med reviderad skrivelse den 20 mars) 2006 med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 mars 2006.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 mars 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset
fr.o.m. den 1 juli 2006
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att ingå avtal med Södersjukhuset AB
om inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård
att finansiera kostnaderna 2006 på 2 500 000 kronor inom ramen för landstingsstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter
att beakta kostnaderna fr.o.m. 2007 i budgetarbetet
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
forts.
forts. § 105
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda förutsättningarna för en gemensam upphandling av såväl
sjukvårdsrådgivning (Vårdguiden) som prioriterings- och dirigeringstjänsten för ambula nser.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 106
Förlikningsavtal mellan Jonatan Törnberg och Stockholms läns landsting
LS 0402-0434
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 mars 2006 jämte avtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 mars 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förlikningsavtal och tillhörande likvidavräkning mellan Jonatan Törnberg och Stockholms
läns landsting
att uppdra åt landstingsdirektören att underteckna förlikningsavtalet och tillhörande likvidavräkning.
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§ 107
Fyllnadsval
LS 0602-0418
Ordförandens skrivelse den 16 mars 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för
Boel Carlsson (s) från uppdraget som ledamot i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom
och kvinnor
att bordlägga ledamot (s) i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor.

§ 108
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 18 april
2006, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 4 april 2006.
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Bilaga LS § 81/2006

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 21 mars 2006
1

Trafiklandstingsrådet Anna Kettner har den 6 mars 2006 på uppdrag av landstingsstyrelsen tillskrivit Justitieministern Thomas Bodström och polisstyrelsens ordförande Kristina Axén Olin om
trygghetsarbetet i SL-trafiken och behov av polisresurser
LS 0412-2395

2

Locum AB skrivelse den 23 februari 2006 om rapport angående inventering av
avbrottsfri kraft Uniterruptable Power Supply (UPS) i landstingets fastigheter
LS 0603-0459

3

Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz, hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros och
personallandstingsrådet Lars Dahlberg har den 1 mars 2006 tillskrivit statsråden Ylva Johansson
och Leif Pagrotsky om att Stockholms läns landsting kräver satsning på högskoleutbildning för att
möta cancervårdens utmaningar
LS 0603-0458

4

Landstingets pensionärsråds verksamhetsberättelse för år 2005
LS 0603-0531

5

Länsrättens dom den 20 februari 2006 i mål nr 14971-05 E med anledning av överklagande av
landstingsfullmäktiges beslut den 7 juni 2005, § 174, att anta folkhälsopolicy för Stockholms läns
landsting och att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om folkhälsopolicy. Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0602-0430

6

Länsrättens beslut den 17 februari 2006 i mål nr 2752-06 E och 2772-06 E avseende överprövning
enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU; nu fråga om avskrivning. Länsrättens
beslutade att avskriva målen
LS 0602-0314, 0602-0315

7

Stockholms Tingsrätts dom den 15 februari 2006 i mål FT 23901-05
LS 0510-1813

8

Länsrättens dom den 27 februari 2006 i mål nr 20671-05 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 23 augusti 2005 § 259 att fastställa månadsbokslut för maj 2005 samt
prognos för helåret 2005 och § 279 att fastställa månadsbokslut för maj 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. vård)
LS 0603-0454

9

Länsrättens dom den 27 februari 2006 i mål nr 21625-05 med anledning av överklagande
av landstingsstyrelsens beslut den 20 september 2005 § 297 att fastställa månadsbokslut för juli
2005 samt prognos för helåret 2005 och § 298 att fastställa månadsbokslut för juli 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl. vård)
LS 0603-0453
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forts.
forts. Bilaga § 81
10 Länsrättens dom den 24 februari 2006 i mål 3970-06 E med anledning av överprövning enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling – LOU. Länsrätten beslutade att avslå ansökan
LS 0602-0423
11 Länsrättens beslut den 9 mars 2006 i mål 5381-06 E med anledning av överprövning enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, LOU; fråga om förordnande att upphandlingen till vidare
inte får avslutas. Länsrätten beslutade att förordna att upphandlingen såvitt produktgrupperna 3
och 4 tills vidare inte får avslutas
LS 0603-0513
12 Länsrättens beslut den 9 mars 2006 i mål 5357-06 E med anledning av överprövning enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling, LOU; fråga om förordnande att upphandlingen till vidare
inte får avslutas. Länsrätten beslutade att förordna att upphandlingen tills vidare inte får avslutas
LS 0603-0514
13 Landstingsdirektörens anmälan den 7 mars 2006 angående rapport om implementering av riskhantering och säkerhet
LS 0603-0493
14 Landstingsdirektörens anmälan den 9 mars 2006 angående lägesrapport avseende Intern kontroll
LS 0603-0480
15 RH rörelsehinderföreningarnas i samverkans skrivelse den 9 mars 2006 om enhetstaxa i den särskilda kollektivtrafiken
LS 0603-0522
16 Kammarrättens dom den 22 februari 2006 i mål 5774-05 med anledning av överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 12 september 2005 i må1 13362-05 gällande landstingsstyrelsens
beslut den 17 maj 2005, § 192
LS 0509-1620
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Bilaga LS § 82/2006

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Finansdirektören
Beslut 6-7/2006

2

Allmänna utskottet
Protokoll 2/2006

3

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 1-2/2006

4

Ägarutskottet
Protokoll 2/2006

5

Rese- och representationsutskottet
Beslut 9-14/2006

6

Upphandling
Beslut 4, 6, 8, 13, 16, 21/2006

7

Novum Forskningspark
Beslut 1-7/2006

