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§ 219
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden.
Protokollet justeras tisdagen den 8 augusti 2006.

§ 220
Tilläggsanslag med anledning av akutsjukhusens prognostiserade ekonomiska situation
samt för finansiering av ytterligare insatser till följd av vårdgarantin
LS 0509-1588, 0606-1257
Landstingsrådsberedningens reviderade skrivelse den 17 juli 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 resp. 30 juni 2006.
M-ledamöternas skrivelse den 8 augusti 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-ledamöternas förslag (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 7 augusti 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-ledamöternas förslag (bilaga).
Kd-ledamöternas skrivelse den 7 augusti 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt kd-ledamöternas förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens reviderade förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
samt dels till kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens reviderade förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
att bevilja tilläggsanslag om 70 000 000 kronor för finansiering av insatser i vårdgarantin
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att efter analys och förhandlingar tillföra
akutsjukhusen tilläggsanslag 2006 upp till ett sammanlagt belopp på maximalt 181 000 000 kronor
att utöka vårdbeställningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus genom inrättandet av en närakut i direkt
anslutning till sjukhusets akutmottagning
att bemyndiga landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att finansiera resursförstärkningen inom
ramen för Koncernfinansiering
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dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att senast den 30 september 2006 återkomma till landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet med förslag i ärendet.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna till förmån för fp-förslaget
dels av kd-ledamöterna till förmån för kd-förslaget

§ 221
Avtal mellan staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad avseende överskott från
försöket med trängselskatt
LS 0606-1142
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 juli 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
16 juni 2006.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 8 augusti 2006 med förslag att återremittera ärendet, att därutöver anföra vad m- och kd-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet om återremiss och fann
att styrelsen avslagit yrkandet om återremiss.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes av m- och kd-ledamöterna.
Därefter ställde ordföranden propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och fann att
styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
M- och kd-ledamöterna anmälde att de ej deltog i beslutet.
Landstingsstyrelsen beslöt således enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
att godkänna avtal mellan staten, Stockholms läns landsting och Stockholm stad avseende överskott
från försöket med trängselskatt
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
HSO:s skrivelse anmäldes för kännedom i ärendet.
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§ 222
Anskaffning av fordonssystem för övervakning i bussar
LS 0606-1173
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 juli 2006 med SL-förvaltningens och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 17 maj respektive den 19 juni 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
att godkänna investering för 125 000 000 kronor i fordonssystem för två tusen bussar med övervakning i hela fordonet inklusive kommunikation till depåer och hantering och beställning av bilder från
bussen under förutsättning att SL AB beviljas tillstånd för kameraövervakning
att beakta objektet i samband med beredningen av investeringsbudget för åren 2007-2011.

§ 223
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
22 augusti 2006, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 8 augusti 2006.

