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§ 316
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 18 december 2007.

§ 317
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 26 oktober – 22 november 2007 lades till
handlingarna.

§ 318
Ärenden för kännedom
Förteckning den 29 november 2007 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 319
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 29 november 2007 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 320
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0701-0001
Rapport 11 den 26 november 2007 lades till handlingarna.

§ 321
Uppdrag att genomföra en lönekartläggning för lågavlönade medarbetare i landstinget
LS 0506-1150
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att samtidigt med det nu pågående arbetet med lönekartläggning, analys och handlingsplan för
jämställda löner i landstinget även göra motsvarande analyser för lågavlönade medarbetare.
§ 322
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Rapport om patientsäkerhetskommitténs arbete
LS 0603-0575
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med FoUU-utskottets beslut den 4
september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga rapporten till handlingarna

§ 323
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2006 Styrning av den samlade fastighetsverksamheten inom Stockholms läns landsting
LS 0611-1916
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 december 2006.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 4 december 2007 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande enligt s-, v- och mp-förslaget (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 enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 324
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 23/2006 Strukturförändringar i akutsjukhussektorn
LS 0703-0337
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2007.
S- och mp-ledamöternas skrivelse den 4 december 2007 med förlag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande i huvudsak enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att därutöver
anföra vad s- och mp-ledamöterna föreslagit (bilaga).
forts.
forts. § 324
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och mp-ledamöternas förslag
dels av Håkan Jörnehed om bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och mp-ledamöterna till förmån för s- och mp-förslaget
dels av v-ledamoten för v-förslaget.

§ 325
Ansvar för miljörelaterade aspekter
LS 0706-0627
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen från Waxholms Ångfartygs AB besvarad enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 326
Reviderad budgetprocess för Stockholms läns landsting
LS 0706-0647
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november (med reviderad sid. 2) den 29 november) 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 oktober 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 4 december 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt s- och v-ledamöternas förslag (bilaga).
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.
forts.
forts. § 326
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
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att fastställa budgetprocess för Stockholms läns landsting enligt bilaga till landstingsrådsberedningens förslag
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut- för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som föranleds av fullmäktiges beslut.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 327
Medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6
LS 0707-0764
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ett räntefritt lån om 97 445 000 kronor avseende
renovering och ombyggnad av Stockholms Konserthus.

§ 328
Yttrande över Stockholms stads remiss om Handlingsprogram för skydd mot olyckor
LS 0709-0954
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 oktober 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 4 december 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
landsting ska utveckla sin säkerhets- och krisplanering på central nivå under landstingsstyrelsen
med inriktning på klimat- och sårbarhetsaspekter, att för övrigt avge svar enligt mp-ledamotens
förslag (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.
forts.

forts. § 328
Landstingsstyrelsen beslöt således
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att avge yttrande till Stockholms stad enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 329
Bidrag till Södertörns högskola
LS 0710-1159
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja Södertörns högskola ett bidrag om 2 000 000 kronor för år 2007/08 att användas för
högskolans engagemang i Centrum för Teknik Medicin och Hälsa. Finansiering föreslås ske
genom att ianspråkta motsvarande medel ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

§ 330
Framställan om utmaning av förlossningsvård och genomförande av ett pilotprojekt med
en komplett vårdkedja
LS 0707-0739
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med allmänna utskottets beslut
den 12 november 2007 och Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar den 14 november
2007.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 4 december 2007 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avslå framställan från Mama Mia AB som utmanar del av förlossningsvården genom ett pilotprojekt med en komplett vårdkedja.
S-, v- och mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 331
Utmaningar inom psykiatrisk vård
LS 0711-1187
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 november 2007 med allmänna utskottets beslut
den 12 november 2007 och Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar den 14 november
2007.
I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz, Håkan Jörnehed och Vivianne Gunnarsson. Samtliga
yrkade bifall till s- och v-ledamöternas reservation i allmänna utskottet.
forts.
forts. § 331
Följande yrkanden framfördes
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dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas reservation i allmänna utskottet.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att utmaningarna avseende den psykiatriska vården skall utgöra underlag för upphandlingar
att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden fastställa antalet upphandlingar och dessas innehåll
att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med delårs- och årsbokslut.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 332
Bordlagt val av ledamot och ersättare i landstingets pensionärsråd
LS 0710-1030
Ordförandens skrivelse den 3 oktober 2007.
Bordlagt den 16 oktober, 6 november och den 20 november 2007, § 264, 293 och 304.
Landstingsstyrelsen beslöt
att bordlägga ärendet.

§ 333
Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2008
LS 0711-1250
Ordförandens skrivelse den 21 november 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att utse Jan Vikenhem som sekreterare och Peter Freme som ersättare i landstingsstyrelsen intill
utgången av 2008.

§ 334
Val av utskott under landstingsstyrelsen 2008
LS 0711-1258
Ordförandens skrivelse den 21 november 2007.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 17/2007
2007-12-04

8

Landstingsstyrelsen beslöt
att fastställa följande antal ledamöter i utskott
allmänna utskottet
strategiska utskottet
produktionsutskottet
FoUU-utskottet
krisledningsutskottet
rese- och representationsutskottet
arvodesutskottet
arvodesberedningen

13
9
9
9
9
3
2
7

att välja ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande som framgår av bilagd
förteckning
att uppdra åt landstingsdirektören att förordna sekreterare i utskotten i dialog med utskottsordförandena.

§ 335
Slutrapport avseende SMIL-projektet – effektivisering av upphandling och inköp inom
Stockholms läns landsting
LS 0709-0905
Ärendet utgick.

§ 336
Yttrande över IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen
– om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47)
LS 0707-0763
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 337
Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70)
LS 0710-1097
Ärendet utgick.
§ 338
Yttrande över betänkandet Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag (SOU 2007:16)
LS 0707-0762
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2007.
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Kd-ledamotens skrivelse den 4 december 2007 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Kd-ledamoten anmälde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut och lät som särskilt
uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 339
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum onsdagen den 19
december 2007, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 19 december 2007.
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Bilaga LS § 318/2007

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 4 december 2007
1

Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 20 november 2007 beslutat att överlämna hälso- och
sjukvårdsdirektörens information – Vårdval Stockholm
LS 0711-1322
Bilaga

2

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 16 november 2007 i mål nr 24475-07 och 2448207 avseende överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU; nu
fråga om interimistiskt förordnande.
Länsrätten beslutar att upphandlingarna inte får avslutas innan rätten förordnar annat i målet. Beslutet gäller omedelbart och till dess länsrätten förordnar annat i målet.
LS 0611-1927

3

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 23 november 2007 i mål nr 22815-07 avseende
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU.
Länsrätten beslutar att bifalla begäran om överprövning.
LS 0704-0448

4

Länsrätten i Stockholms läns dom den 27 november 2007 i mål nr 27775-06 med anledning
av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12-13 december 2006, § 277, enligt
justerat protokoll den 20 december 2006. Laglighetsprövning enligt 10 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) – KL.
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0705-0552
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Bilaga LS § 319/2007

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Finansdirektören
Beslut1 EST 7031, 7032

2

Allmänna utskottet
Protokoll 10/2007

3

Produktionsutskottet
Protokoll 10-11/2007

4

Strategiska utskottet
Protokoll 7-8/2007

5

Rese- och representationsutskottet
Beslut 35, 36, 40/2007

6

Upphandling
Beslut EUH7053, 7067- 7069, 7073, 7088, 7093-7094, 7110, 7113, 7118/2007
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Bilaga LS § 334/2007
Val av utskott för tiden t o m den 31 december 2008
Allmänna utskottet
m
m
m
m
fp
fp
kd
c
s
s
s
s
v

Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt
Birgitta Rydberg
Maria Wallhager
Pia Lidwall
Gustav Andersson
Ingela Nylund Watz
Dag Larsson
Lars Dahlberg
Anna Kettner
Birgitta Sevefjord

m
c
s

Bordlagt
Gustav Andersson
Ingela Nylund Watz

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Strategiska utskottet
ledamöter
m Bordlagt
m Bordlagt
m Bordlagt
fp Birgitta Rydberg
c Gustav Andersson
s
Ingela Nylund Watz
s
Anna Kettner
s
Lars Dahlberg
mp Viviann Gunnarsson

ersättare
m Bordlagt
m Bordlagt
m Bordlagt
fp Maria Wallhager
kd Pia Lidwall
s
Johan Sjölander
s
Jan Jogell
s
Tomas Rudin
v Gunilla Roxby Cromvall

m
fp
s

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Bordlagt
Birgitta Rydberg
Ingela Nylund Watz

Produktionsutskottet
ledamöter
m Bordlagt
m Bordlagt
m Bordlagt
fp Maria Wallhager
kd Stig Nyman

ersättare
m Bordlagt
m Bordlagt
fp Carl-Anders Ifvarsson
fp Jan Liliemark
c Tage Gripenstam
forts.

forts. Bilaga § 334
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s
s
v

Johan Sjölander
Lars Dahlberg
Kristina Söderlund
Håkan Jörnehed

s
s
s
mp

fp
m
s

Maria Wallhager
Bordlagt
Johan Sjölander

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

13

Jan Jogell
Tomas Rudin
Ingela Nylund Watz
Åke Askensten

FoUU-utskottet
ledamöter
m Bordlagt
m Bordlagt
m Bordlagt
fp Jan Liliemark
kd Stig Nyman
s
Inger Ros
s
Dag Larsson
s
Tove Sander
v Birgitta Sevefjord

ersättare
m Bordlagt
m Bordlagt
m Bordlagt
fp Carl-Anders Ifvarsson
c Kajsa Hansson
s
Kristina Söderlund
s
Ingela Nylund Watz
s
Anna Kettner
mp Björn Sigurdsson

kd Stig Nyman
m Bordlagt
s
Inger Ros

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Krisledningsutskottet
ledamöter

ersättare

m
m
m
fp
kd
s
s
s
mp

Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt
Birgitta Rydberg
Pia Lidwall
Ingela Nylund Watz
Dag Larsson
Lars Dahlberg
Åke Askensten

m
m
fp
kd
c
s
s
s
v

m
m
s

Bordlagt
Bordlagt
Ingela Nylund Watz

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Bordlagt
Bordlagt
Maria Wallhager
Stig Nyman
Gustav Andersson
Anna Kettner
Inger Ros
Johan Sjölander
Birgitta Sevefjord

forts.

forts. Bilaga § 334
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Rese- och representationsutskottet
m
m
s

Bordlagt
Bordlagt
Ingela Nylund Watz

Arvodesutskottet
m
s

Bordlagt
Jan Jogell

Arvodesberedningen
m
fp
kd
c
s
v
mp

Bordlagt
Carl-Anders Ifvarsson
Jan Stefanson
Tage Gripenstam
Urban Ryadal
Mats Skoglund
Jan Demuth
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