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§ 28
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 6 mars 2007.

§ 29
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 11 januari – 8 februari 2007 lades till handlingarna.

§ 30
Ärenden för kännedom
Förteckning den 15 februari 2007 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 31
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 15 februari 2007 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 32
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0701-0001
Rapport 2 den 13 februari 2007 lades till handlingarna.

§ 33
Samarbete med Karolinska Institutet Science Park AB
LS 0612-2088
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 10 januari 2007.
forts.

forts. § 33
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna samarbetsavtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet Science
Park AB
att godkänna överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet Science
Park AB
att finansiera ersättningen 2007 till Karolinska Institutet Science Park AB inom ramen för landstingsstyrelsens budget
att uppdra åt landstingsdirektören att utse landstingets representant i styrelsen för Karolinska Institutet Science Park AB.

§ 34
Ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt tillägg till delegationsordning för landstingsstyrelsen
LS 0701-0082
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 jämte reglemente med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 januari 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå ändringsförslagen (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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder enligt bilaga till landstingsrådsberedningens skrivelse
dels för egen del besluta
att godkänna tillägg till delegationsordning för landstingsstyrelsen enligt vad som framgår av
bilagan.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 35
Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0701-0069
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 jämte bolagsordning med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 januari 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att ändra bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik.

§ 36
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 16 augusti 2006 om avtal
mellan staten, landstinget och Stockholms stad om överskott från försöket med trängsel-skatt
LS 0701-0038
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 jämte föreläggande med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till länsrätten enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 37
Skrivelse från Birgitta Sevefjord (v) och Raymond Wigg (mp) om den demokratiska insynen
och inflytandet i allmänna utskottet och revisionen
LS 0701-0059
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 15 februari 2007 med förslag att dels föreslå landstingsstyrelsen besluta att utöka antalet platser i allmänna utskottet till 15, dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att antalet revisorer i revisorsgruppen utökas till 7 i stället för 5 så att alla partier kan
bli representerade (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att anse skrivelsen besvarad.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
§ 38
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Hemställan om omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0509-1565, 0512-2305
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 januari 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att bevilja bidrag för omställningskostnader på 2 miljoner kronor vid Karolinska universitetssjukhuset
enligt landstingsdirektörens förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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 avslå hemställan om omställningsbidrag uppgående till 2 000 000 kronor för fastighetsinvesteringar vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 39
Yttrande över remissen av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdraget om
att utreda förutsättningarna för ett nationellt förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel
LS 0611-1970
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 med regionplane- och trafikkontorets
yttrande den 9 januari 2007 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 januari 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande inklusive skrivelse från regionplane- och trafikkontoret, att därutöver avge yttrande enligt med
vad mp-ledamoten anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 39
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande inklusive skrivelse från regionplane- och trafikkontoret.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 40
Yttrande över remissen Patientdatautredningens huvudbetänkande om en ny Patientdatalag
(SOU 2006:82)
LS 0611-1915
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 januari 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 februari 2007 med förlag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet 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 således
att avge yttrande enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 41
Bordlagt ärende om arvodering av presidieledamöter i patientnämnden
LS 0610-1767
Arvodesberedningens protokoll den 20 december 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa förändring av årsarvoden för presidieledamöter i patientnämnden till 69 400 kronor för
ordföranden och 52 100 kronor för vice ordföranden.
§ 42
Landstingsbidrag för arvoden till ledamöter och ersättare i patientnämnden
LS 0701-0091
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla patientnämndens hemställan om höjt landstingsbidrag med 250 000 kronor för år 2007.

§ 43
Förslag till projektorganisation för arbetet med nytt universitetssjukhus
LS 0612-2069
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 med FoUU-utskottets beslut den 30
januari 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna projektorganisation för arbetet med nytt universitetssjukhus enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att överföra budgeterade investeringsmedel på 83 000 000 kronor för det nya universitetssjukhuset från Landstingsfastigheter Stockholm till landstingsstyrelsen
att uppdra år berörda enheter inom landstingskoncernen, främst Karolinska Universitetssjukhuset
och Locum AB, att bistå med resurser och kompetens till projektorganisationen.

§ 44
Kapitaltäckningsgaranti för Landstingshuset i Stockholm AB för 2007
LS 0701-0116
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 15 februari 2007 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa en ram om 250 000 000 kronor inom vilken en kapitaltäckningsgaranti kan utställas
till Landstingshuset i Stockholm AB för år 2007 för att skydda dess egna kapital
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom fastställd ram fatta beslut om faktiskt utnyttjande av belopp för utställande av kapitaltäckningsgaranti till Landstingshuset i Stockholm AB.
S-, v- och mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 45
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12-13 december 2006 om
anmälan av interpellation
LS 0701-0013

Landstingsstyrelsen

Protokoll 3/2007
2007-02-20

8

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 61 januari 2007.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 15 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt med vad s-, v- och mp-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till länsrätten enligt landstingsdirektörens utlåtande.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 46
Bordlagt val av ersättare i pensionärsrådet
LS 0611-1930
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december (med reviderad sid 1 den 14 december) 2006
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 november 2006.
Bordlagt den 19 december 2006 och 23 januari 2007, § 359 och 15.
Ordförandens skrivelse den 15 februari 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att ogiltigförklara valet av Karin Pettersson (c) som ersättare i pensionärsrådet
att välja
ersättare
(c) Sofia Segergren
(v) Maria Henriksson
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare (kd och mp) i pensionärsrådet.
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§ 47
Bordlagt val av ledamot i landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna och till bidragsgruppen
LS 0611-1960
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 december 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 november 2006.
Bordlagt den 19 december 2006 och 23 januari 2007, § 360 och 16.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja Stig Nyman (kd) som ledamot till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna
att på förslag från handikapporganisationerna utse ledamöter i beredningen för bidrag till handikapporganisationerna
ledamöter
Olle Johansson
Stig Berge
Jan-Olof Edin
Jan-Olof von Wowern
Margareta Åsén-Johansson

§ 48
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 12/06 om 32 remisser från 6 vårdcentraler –
patientlogistik och informationsöverföring
LS 0611-1968
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 september 2006.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
mp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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 enligt landstingsdirektörens förslag
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
forts.
forts. § 48
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Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 49
Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan
Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet)
LS 0511-2063
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 februari 2007 med SL:s yttrande den 21 september
2006 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 juni 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 50
Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsen
LS 0701-0070
Förteckning över av styrelsen den 23 januari 2007 bordlagda val.
Landstingsstyrelsen beslöt
att förrätta val till de uppdrag som anges i bilagd förteckning.

§ 51
Utlösen av investeringar i anslutning till Stockholmsförsöket
LS 0702-0126
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 februari 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 februari 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 20 februari 2007 (bilaga).
Vivianne Gunnarsson anmälde att hon instämde i s- och v-ledamöternas uttalande.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna AB Storstockholms Lokaltrafiks utlösen av investeringar från den utökade trafiken
avseende depåer i enlighet med beslut i AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse inom ramen för
SL:s budget.
S-, v- och mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 52
Ägartillskott till Danderyds sjukhus AB och Södersjukhuset AB
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LS 0702-0168
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 februari (med reviderad sid 3 den 19 februari) 2007
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 februari 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i
första hand återemittera ärendet i syfte att förse ärendet med ett mer kvalificerat beslutsunderlag i
form av en analys av de två akutsjukhusens ekonomiska situation samt konsekvensbeskrivningar av
olika handlingsalternativ, att i andra hand föreslå landstingsfullmäktige besluta enligt s-förslaget
(bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återemittera ärendet i syfte att förse ärendet med ett mer kvalificerat beslutsunderlag i form av en analys av de två akutsjukhusens ekonomiska situation samt konsekvensbeskrivningar av olika handlingsalternativ (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, att i andra hand avslå förslaget om ägartillskott till Danderyds sjukhus AB och
Södersjukhuset AB (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 20 februari 2007 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens förslag
dels bifall till mp-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.
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
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 bevilja Danderyds Sjukhus AB ett ägartillskott om 45 000 000 kronor i budget för 2007
att bevilja Södersjukhuset AB ett ägartillskott om 45 000 000 kronor i budget för 2007
att uppdra åt Danderyds Sjukhus AB att, i nära samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden och
landstingsstyrelsen, till den 1 april 2007 utreda och redovisa möjligheterna för fortsatt effektivisering och andra förutsättningar för kostnadsreduktion inför 2008 motsvarande nämnda ägartillskott
samt återrapportera till landstingsstyrelsen
forts.
forts. § 52
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att uppdra åt Södersjukhuset AB, i nära samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen, till den 1 april 2007 utreda och redovisa möjligheterna för fortsatt effektivisering och
andra förutsättningar för kostnadsreduktion inför 2008 motsvarande nämnda ägartillskott samt återrapportera till landstingsstyrelsen.
V-ledamoten anmälde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 53
Ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska
Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och Koncernfinansiering
LS 0702-0176
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 februari (reviderad sid 1 och 2 den 16 februari) 2007
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 februari (reviderad den 16 februari) 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen i första hand
beslutar att återemittera ärendet i syfte att förse ärendet med ett mer kvalificerat beslutsunderlag i
form av en analys av Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska situation samt konsekvensbeskrivningar av olika handlingsalternativ, i andra hand föreslå landstingsfullmäktige besluta enligt sförslaget (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återemittera ärendet i syfte att förse ärendet med ett mer kvalificerat beslutsunderlag i form av en analys av de två akutsjukhusens ekonomiska situation samt konsekvensbeskrivningar av olika handlingsalternativ (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet, att i andra hand avslå förslaget om ägartillskott och justerade resultatkrav för
Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och Koncernfinansiering (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 20 februari 2007 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 53
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
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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 eller avslag till återstående yrkanden och fann
att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ett ägartillskott på 100 000 000 kronor år 2007
att justera Karolinska Universitetssjukhusets resultatkrav 2007 till minus 270 000 000 kronor
att justera AB Storstockholms lokaltrafiks resultatkrav 2007 till 100 000 000 kronor
att justera Koncernfinansierings resultatkrav 2007 till 515 000 000 kronor
att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktiges sammanträde i april 2007.
V-ledamoten anmälde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 54
Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken
LS 0701-0074
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 februari 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bibehålla rådande enhetstaxa på enstaka resor (bilaga).
V-ledamöternas skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att den enhetliga taxan ska behållas och förslagen till höjda priser avvisas
(bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 20 februari 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå förslag till införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken (bilaga).
S- och v-ledamöternas skrivelse den 20 februari 2007 (bilaga).
forts.
forts. §54
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed och Ingela Nylund Watz
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafiks beslut om att införa ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken från och med den 1 april 2007.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av v-ledamoten för v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.
S- och v-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 55
Fyllnadsval
LS 0702-0132
Ordförandens skrivelse den 15 februari 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Raymond Wigg (mp) från uppdraget som ledamot i arvodesberedningen
fr o m den 1 april 2007
att bordlägga val av ledamot (mp) i arvodesberedningen.

§ 56
Anmälan av skrivelse
LS 0702-0210
Skrivelse från Vivianne Gunnarsson (mp) om ansökan av medlemskap i ICLEI, Local Governments for Sustainability.

§ 57
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
20 mars 2007, kl 10.00.
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Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 7 mars 2007.
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Bilaga LS § 30/2007

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 20 februari 2007
1

Näringsdepartementets beslut den 18 januari 2007 angående kompletterande uppdrag till förhandlingsmannen om Stockholms infrastruktur
LS 0611-1860

2

Länsrätten i Stockholms läns dom den 29 januari 2007 i mål nr 26304-05 om laglighetsprövning enligt kommunallagen
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0601-0127

3

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 5 februari 2007 i mål nr 2606-07 om överprövning
enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU; fråga om förordnande att upphandlingen tills vidare inte får avslutas
Länsrätten förordnar att upphandlingen till vidare inte får avslutas.
LS 0702-0137

4

Förtroendevalda för Tiohundranämnden har den 10 januari 2007 överlämnat rapporten
Granskning av verksamhetskostnader, behovssituation och planering inom Norrtälje kommuns
omsorgsverksamhet
LS 0701-0081

5

Riksdagens Ombudsmän - Justitieombudsmannens beslut den 12 februari 2007 angående anmälan mot Stockholms läns landsting om utiner för registrering av allmänna handlingar
LS 0509-1685
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Bilaga LS § 31/2007

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
1

Allmänna utskottet
Beslut 1/2007

2

FoUU-utskottet
Beslut 1/2007

3

Produktionsutskottet
Beslut 1/2007

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 1-4, 6-7/2007
Anmälan om utövad representation fjärde kvartalet 2006

5

Novum Forskningspark
Beslut 26-36/2006, 1-3/2007
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Bilaga LS § 25/2007
Av landstingsstyrelsen den 23 januari 2007 förrättade val för mandatperioden 2007-2010
Bordlagda val den 23 januari 2007.

Organ/uppdrag
2

9

Anmärkning

Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering vid länsarbetsnämnden
i Stockholm (AR-delegationen)
ledamot

ersättare

fp

s Kristina Söderlund

Gunilla Thorsson

Landstingsförbundets förhandlingsdelegation rörande tandläkarutbildning (TUA)
representant
c

10

Gustav Andersson

Ledningsgruppen för Operation Kvinnofrid
ersättare
s

11

12

Anna Kettner

Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län
ledamöter

ersättare

c

fp

Bordlagt

Sören Norrby

Mälarens Vattenvårdsförbund
ledamot
c

13

Bordlagt

Samrådsorgan rörande gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet
representant
s

Staffan Holmberg
forts.

forts. Bilaga § 25
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Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
ledamot
fp

16

Maria Wallhager

Skärgårdshavets samarbetsråd
ledamöter
fp
c

17

Andres Käärik
Bordlagt

Skärgårdsrådet
ersättare
c

18

Bordlagt

Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och Museum
ledamot
kd Bordlagt

20

Stockholmsregionens Europakommitté
ledamöter
m
fp
s

21

Chris Heister
Maria Wallhager
Ingela Nylund Watz

Beslutsgruppen för Interreg IIIA-Skärgården
ersättare
c

22

Bordlagt

Svealands kustvattenvårdsförbund
ledamot
fp

Lars Tunberg
forts.

forts. Bilaga § 25
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Styrgrupp för utveckling av den regionala kärnan Flemingsberg
representanter
fp Olov Lindquist
kd Pia Lidwall
s
Ingela Nylund Watz
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