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§ 338
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 19 december 2006-.

§ 339
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 22 – 28 november 2006 lades till handlingarna.

§ 340
Ärenden för kännedom
Förteckning den 30 november 2006 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 341
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 30 november 2006 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 342
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0601-0001
Rapport 12 den 27 november 2006 lades till handlingarna.

§ 343
Yttrande över promemorian Skyddsutredningar avseende barn
LS 0609-1579
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 november 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 november 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
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§ 344
Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2007
LS 0611-1924
Ordförandens skrivelse den 24 november 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att utse Peter Freme som sekreterare och Roine Johansson som ersättare i landstingsstyrelsen intill
utgången av 2007.

§ 345
Reglemente för Stockholms läns landstings revision
LS 0611-1912
Ärendet utgick.

§ 346
Yttrande över landstingsrevisorerna rapport 3/2006 om tandvårdsreformen från 1999
LS 0610-1648
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 november med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
21 november 2006.
S-ledamöternas skrivelse den 5 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande enligt landstingsdirektörens förslag med tillägg av vad s-ledamöterna anfört (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 5 december 2006 (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i s-ledamöternas förslag.
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 såle des
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningens föreslagit.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 347
Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0611-1966
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 december 2006 jämte bolagsordning och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 november 2006.
Mp-ledamotens skrivelse den 5 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anta förslaget till justering av bolagsordningen avseende antal ledamöter och
mandatperiodens längd, att det skrivs in att de tre regionstyrelserna i SL också framöver är en del av
bolagets organisation och ges ett utvidgat mandat (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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att ändra bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 348
Entledigande av landstingsdirektören Sören Olofsson
LS 0611-1973
Ordförandens skrivelse den 1 december 2006.
Mp-ledamotens skrivelse den 5 december 2006 (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i mp-ledamotens uttalande.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz om avslag på ärendet
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt
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att entlediga Sören Olofsson från hans anställning som landstingsdirektör per den 31 december 2006
forts.
forts. § 348
att uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande att träffa överenskommelse med Sören Olofsson om villkoren för entledigandet.
V- och mp-ledamöterna anmälde att de ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
S-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
V- och mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 349
Bestämmelser om arvoden för förtroendevalda inom Stockholms läns landsting för mandatperioden 2007-2010 samt pensionsrättigheter för förtroendevalda med omfattande uppdrag
LS 0610-1767, 0611-1974
Arvodesberedningens skrivelse den 30 november 2006.
Mp-ledamotens skrivelse den 5 december 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt mp-förslaget (bilaga).
Ordföranden anmälde att i tabellen för ”arvoden för uppdrag i landstingskommunens organ och bolag
sid 2, under rubriken revisorgrupper skall ordet revisorsersättarna och belopp utgå”.
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 anta bestämmelser om arvoden för förtroendevalda inom Stockholms läns landsting för mandatperioden 2007 – 2010
att den samlade ersättningen till förtroendevalda vilka av landstingsfullmäktige utses till gruppledare/särskild partiföreträdare för ärendeberedning på halvtid skall vara pensionsgrundande
att den samlade ersättningen dock ej får överstiga arvodesnivån för heltidsuppdrag som landstingsråd
att beslutet skall gälla från och med mandatperioden 2007 – 2010.
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§ 350
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
19 december 2006, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 19 december 2006.
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Bilaga LS §
340/2006

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 5 december 2006

1

Kammarrättens dom den 28 november 2006 i mål nr 18126-06 med anledning av överprövning
enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU; tekniska specifikationer avseende läkemedel. ”Kammarrätten upphäver länsrättens dom och förordnar med bifall till Nycomed AB:s yrkande att upphandlingen skall göras om beträffande läkemedelsgruppen protonpumpshämmare i
tablettform. Kammarrätten upphäver det interimistiska beslutet den11 oktober 2006.”
LS 0609-1519
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Bilaga LS §
341/2006

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Rese- och representationsutskottet
Beslut 51/2006

2

Novum Forskningspark
Beslut 26-35/2006

3

Upphandling
Beslut EUH 6072, 6090, 6098, 6101-6104, 6107, 6109-6110,
6112-6113, 6116-6117, 6120-6122

