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§ 225
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 2 oktober 2007.

§ 226
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 10 augusti – 6 september 2007 lades till
handlingarna.

§ 227
Ärenden för kännedom
Förteckning den 13 september 2007 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 228
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 13 september 2007 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 229
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0701-0001
Rapport 8 den 11 september 2007 lades till handlingarna.

§ 230
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12-13 december 2006 om
fastställande av budget för Stockholms läns landsting för 2007 och plan för åren 2008-2009
samt investeringsbudget för 2007 och plan för 2008-2011
LS 0705-0552
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 augusti 2007 jämte föreläggande med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 augusti 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till länsrätten enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 231
Val av jury för bemötandepriset
LS 0708-0813
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 augusti 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja en representant från varje parti till juryn för bemötandepriset
m
fp
kd
c
s
v
mp

Marie Ljungberg Schött
Carl-Anders Ifvarsson
Stig Nyman
Regiana Hortin
Juan Carlos Cebrian
Håkan Jörnehed
Bordlagt

§ 232
Val av jury för priset mot främlingsfientlighet
LS 0708-0814
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 augusti 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 augusti 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja en representant från varje parti till juryn för priset mot främlingsfientlighet
m
fp
kd
c
s
v
mp

Inger Linge
Gunilla Thorsson
Inga-Britt Backlund
Aphram Melki
Conny Andersson
Yousef Yebari
Bordlagt

§ 233
Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
LS 0703-0369
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 september 2007 med yttranden från regionplane- och
trafiknämnden den 13 juni och hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni 2007 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 juli 2007.
forts.
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forts. § 233
S-ledamöternas skrivelse den 13 september 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Finansdepartementet enligt med vad s-ledamöterna anfört (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 13 september 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
som yttrande till Finansdepartementet åberopa landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att i övrigt
anföra vad v-ledamoten föreslagit (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 18 september 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Finansdepartementet enligt med vad mp-ledamoten anfört (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.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att som yttrande till Finansdepartementet i huvudsak åberopa landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
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.

§ 234
Yttrande över remissen Synpunkter på skrivelse angående oredlighet i forskningen
LS 0707-0753
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 september 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 augusti 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 235
Förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns
lansting inom utbildningsområdet, forskning och utveckling samt förslag till revidering av
det regionala ALF-avtalet (SASS-utredningen)
LS 0708-0809
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 september 2007 jämte avtal med FoUU-utskottets
beslut den 22 maj 2007..
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms
läns landsting inom utbildningsområdet, forskning och utveckling i enlighet med förslag från
Ledningsgruppen KI/SLL
att fastställa förslag till revidering av nu gällande regionalt ALF-avtal.

§ 236
Handläggning av biobanksutlämning vid multicenterstudier
LS 0707-0757
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 september 2007 med bitr. landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 5 september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt regionalt biobankscentrum att hantera tillgång till nyinsamlade biobanksprov och
tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier som utlämnas via e-biobank i enlighet med
beskrivna rutiner i nationella biobanksrådets dokumentation
att bemyndiga regionalt biobankscentrum att inrätta en landstingsgemensam e- biobank och utse
biobanksansvarig för att hantera biobanksprov vid multicenterstudier
att bemyndiga utsedd biobanksansvarig att utfärda fullmakt till andra regionala biobanksansvariga i landet att hantera utlämningsärenden vid multicenterstudier för Stockholms läns landstings
räkning
att kostnaderna för denna hantering av multicenterprover skall vara intäktsfinansierad.

§ 237
Budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
samt ändring av förbundsordningen
LS 0705-0532
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 september 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2007.
forts.
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forts. § 238
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
att godkänna ändring av förbundsordningens paragraf 7
att godkänna ändring av förbundsordningens paragraf 8
att godkänna förtydligandet i ärendet att kapitaltillskottet på 1 000 000 kronor avsåg kostnader
för kommunalförbundet under de första verksamhetsåren.
för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att vid 2007 års utgång särskilt återrapportera statusen avseende
denna investering till landstingsstyrelsen

§ 238
Motion 2005:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för
vårdanställda
LS 0504-0666
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 september 2007 med produktionsutskottets beslut
den 29 januari 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

§ 239
Ny förhandlingsordning om ny löneprocess med Sveriges Psykologförbund
LS 0703-0345
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna ny förhandlingsordning avseende ny löneprocess för Sveriges Psykologförbund att
tillämpas från och med löneöversynsförhandlingarna 2007.
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§ 240
Bordlagt val av ledamot i arbetsgruppen för översyn och utveckling av landstingets folkhälsopolicy
LS 0706-0715
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 augusti 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 16 augusti 2007 (bilaga).
Bordlagt den 21 augusti 2007, § 215.
Landstingsstyrelsen beslöt
att tillsätta en arbetsgrupp med en politiker från varje parti för att leda översynen och utvecklingen av folkhälsopolicy
kd Pia Lidwall
v Birgitta Sevefjord
mp Bordlagt

§ 241
Nominering av ledamöter till Karolinska Institutets utbildningsstyrelse
LS 0709-0886
Ordförandens skrivelse den 6 september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt
att nominera Jörgen Larsson, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Eva Tillman, chefläkare, Södersjukhuset, Per Olof Sjöblom, bitr sjukvårdsdirektör, Stockholms läns sjukvårdsområde till Karolinska Institutets utbildningsstyrelse.

§ 242
Tidigarelagd projektering för det fortsatta arbetet med Nya Karolinska Solna
LS 0706-0643
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2007 med strategiska utskottets beslut
den 19 juni 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tillföra projektet 60 000 000 kronor för fortsatt projektering och utveckling av Nya Karolinska
Solna i avvaktan på investeringsbeslut
att justera investeringsbudgetar för landstingsstyrelsens förvaltning och Landstingsfastigheter
Stockholm.

§ 243
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Beviljande av medel för utveckling av kooperativt och socialt företagande samt småföretagarsamverkan
LS 0611-1859
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 januari 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 18 september 2007 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja Coompanion kooperativ utveckling Stockholms län 500 000 kronor i bidrag för nyföretagarstöd till kooperation, socialt företagande och småföretagarsamverkan
att finansiera detta ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
att uppdra åt landstingsdirektören att utse kontaktperson med Coompanion.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 244
Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor
LS 0704-0413
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 juli 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 18 september 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera förslag till regeländringar avseende sjukresor
(bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 18 september 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet i de delar som berör endast resor mellan olika vårdgivare bör vara avgiftsfria
samt att sjukresa endast får användas mellan patientens folkbokföringsadress och vårdgivaren för
ytterligare klargörande, att i övrigt anföra vad mp-ledamoten föreslagit (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 18 september 2007 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag om i första hand om återremiss
dels bifall till mp-ledamotens förslag om i första hand om återremiss
dels av s-, v- och mp i andra hand om avslag.
forts.

forts. § 244
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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 till landstingsrådsberedningens förslag och
om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
S-, v- och mp-ledmöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till regeländringar avseende sjukresor.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 245
Betalning för multifokala linser vid starroperation
LS 0705-0541
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 september (med reviderad sid 3 och 4 den 18 september) 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 augusti 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 18 september 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 18 september 2007 (bilaga).
Åke Askensten anmälde att han instämde i s- och v-ledamöternas förslag.
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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att vårdgivare som har avtal med landstinget i samband med operation av grå starr
får debitera patient som önskar multifokala linser merkostnaden jämfört med vad standardlinser
kostar.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
§ 246
Anmälan av skrivelser
LS 0709-0963, 0964
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Anmäldes skrivelser av
Ingela Nylund Watz och Dag Larsson (s) om begäran om initiativ till dialog med regeringens
regionsamordnare
Åke Askensten och Vivianne Gunnarsson (mp) om det fortsatta arbetet med projekteringen av
Nya Karolinska Solna.

§ 247
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
16 oktober 2007, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 3 oktober 2007.
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Bilaga LS § 227/2007

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 18 september 2007

1

Länsrätten i Stockholms läns dom den 20 augusti 2007 i mål nr 14879-07 med anledning av
överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 12 juni 2007, § 163 Ökad mångfald av
driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom
primärvården (förslag 44)
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0708-0828

2

Kammarrätten i Stockholm dom den 24 augusti 2007 i mål nr 4633-07 med anledning av
överklagande av SLL:s beslut den 21 juni 2007, dnr LS 0706-0646 Rätt att ta del av allmän
handling.
Kammarrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0706-0646

3

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 7 september 2007 i mål nr 19218-07 med anledning
av överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 28 augusti 2007, § 219 Förslag till regler
för vårdavtal och auktorisering inom mödravårdscentraler och logopedimottagningar. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) – KL; nu fråga om inhibition.
Länsrätten, som senare kommer att ta upp målet till slutlig prövning, beslutade avslå yrkandet om inhibition.
LS 0709-0924

4

Länsrätten i Stockholms läns dom den 10 september 2007 i mål nr 4257-07 med anledning
av överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 23 januari 2007, § 13 Månadsbokslut för
november 2006 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl vårdköp), § 14 Avtal om samverkan mellan AB SLL internfinans och landstinget för år 2077, § 18 Anmälan av månadsbokslut för september, oktober och november samt helårsprognos för 2006 för Beställare
Vård.
Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0709-0925

5

Journalisten Bengt Steens skrivelse den 24 augusti 2007 till Patientskadenämnden angående
tillägg av nämndens prövning av PSR 19-240226-0539-2
LS 0708-0869
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Bilaga LS § 228/2007

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Rese- och representationsutskottet
Beslut 28-31/2007
Anmälan om utövad representation andra kvartalet 2007

