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§ 297
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden och andre
vice ordföranden samt Filippa Reinfeldt.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 4 december 2007.

§ 298
Ärenden för kännedom
Förteckning den 15 november 2007 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 299
Ökning av Landstingshuset i Stockholm AB:s egna kapital inklusive ökat aktiekapital
medelst nyemission till överkurs
LS 0710-1100
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna LISAB:s begäran om att göra en nyemission om totalt 300 000 000 kronor
att uppdra åt stämmoombudet på LISAB:s extra bolagsstämma att rösta för landstingsfullmäktiges beslut om att godkänna LISAB:s begäran om att göra en nyemission om totalt 300 000 000
kronor
att lämna Waxholms Ångfartygs AB ett villkorat aktieägartillskott uppgående till 184 400 000
kronor motsvarande utställd kapitaltäckningsgaranti.

§ 300
Månadsbokslut för augusti 2007 samt prognos för helåret 2007
LS 0709-0972
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 september 2007.
S-ledamöternas skrivelse den 15 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
uppdra till produktionsutskottet att snarast inleda en formaliserad dialog med de resultatenheter
som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget i syfte att säkerställa effektiviseringar vidtas som anpassar kostnadsläget till de budgetramar som beslutas för 2008, att produktionsutskottet återkommer till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige med förslag på åtgärder i syfte
att reducera budgetavvikelserna (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 20 november 2007 (bilaga).
forts.
forts. § 300
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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 således
att godkänna månadsbokslut för augusti 2007 samt prognos för helåret 2007.
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.

§ 301
Månadsbokslut för augusti 2007 för koncernfinansiering
LS 0709-0973
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för augusti 2007 för koncernfinansiering.

§ 302
Månadsbokslut för augusti 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0710-1021
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för augusti 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 303
Bordlagd nominering av ledamot och personlig ersättare i Skärgårdshavets samarbetsråd
LS 0709-1018
Ordförandens skrivelse den 3 oktober 2007.
forts.
forts. § 303
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Bordlagt den 16 oktober och 6 november 2007, § 263 och 292.
Landstingsstyrelsen beslöt
att nominera Jan Olov Sundström (m) som ledamot och Caroline Åkerhielm (fp) som personlig
ersättare i Skärgårdshavets samarbetsråd.

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

§ 305
Bordlagt fyllnadsval av ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen samt
nominering av ledamot i beslutsgruppen för Interreg III A-Skärgården
LS 0710-1146
Ordförandens skrivelse den 24 oktober 2007.
Bordlagt den 6 november 2007, § 294.
Landstingsstyrelsen beslöt
att nominera Maria Wallhager (fp) som ledamot i kommittén för samarbete med Warszawaregionen
att nominera Caroline Åkerhielm (fp) som ledamot i beslutsgruppen för Interreg III A- Skärgården.

§ 306
Yttrande över promemoria om nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt
LS 0706-0654
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 augusti 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 20 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
i huvudsak avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag, att därutöver anföra vad mp-ledamoten föreslagit (bilaga).
forts.
forts. § 306
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Birgitta Sevefjord anmälde att hon instämde i mp-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till 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 Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
V- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 307
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för
pensionsmedel
LS 0710-1091
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2007 jämte policy med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel.

§ 308
Månadsbokslut för september 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0710-1110
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för september 2007 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 309
Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007
LS 0710-1116
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2007 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 25 oktober 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 20 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 20 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt mp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas 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- och v-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 att besluta
att godkänna månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007
att i årsbokslut för Stockholm läns landsting år 2007 reservera 200 000 000 kronor för omstruktureringsåtgärder avseende Stockholms läns sjukvårdsområde som påbörjats år 2007 och som
kommer att avslutas år 2008
att godkänna de åtgärder som vidtagits inom ramen för omstruktureringsreserven 2007 i alla
landstingets verksamheter
att godkänna de tolkningar som har gjorts av regelverket för omstruktureringar under år 2007 så
att dessa utgör praxis för godkännande av omstruktureringsåtgärder under hela 2007 samt för de
omstruktureringsåtgärder som ska ske år 2008
att godkänna att antagandet om att diskonteringsräntan vid pensionsberäkningarna vid årsbokslut 2007 sätts till 2,5 procent
att i 2007 års årsbokslut avsätta 700 000 000 kronor för framtida pensionskostnader.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 310
Månadsbokslut för september 2007 för koncernfinansiering
LS 0710-1117
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november 2007 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 oktober 2007.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för september 2007 för koncernfinansiering.

§ 311
Ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvården
LS 0710-1170
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 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 20 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att i första hand återremittera ärendet och i andra hand
enligt s-, v- och mp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av s-, v- och mp-ledamöternas förslag om i första hand återremiss av ärendet och i andra
hand om bifall till s-, v- och mp-förslaget.
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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utforma beställarunderlaget för den landstingsfinansierade tandvården på ett sätt så att en bättre konkurrens och större mångfald av vårdgivare
kan uppnås
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i möjligaste mån konkurrensutsätta de områden
som hittills har direktupphandlats av Folktandvården i Stockholms län AB
forts.

forts. § 311
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla informationen till befolkningen avseende den landstingsfinansierade tandvården
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att uppdra åt landstingsstyrelsens produktionsutskott att utarbeta förslag till ägardirektiv för
Folktandvården i Stockholms län AB i enlighet med förslag till avknoppning
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att verka för att alla som mottar tandvård ska få möjlighet att framföra eventuella klagomål till patientnämnd, privattandläkarnas förtroendenämnd
eller motsvarande instans
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till en ny ersättningsmodell för barn- och
ungdomstandvården
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till en modell för auktorisation av den
landstingsfinansierade specialisttandvården för barn
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till en modell för personal inom Folktandvården i Stockholms län AB att överta verksamhet, s k avknoppning. Avknoppning skall ske på
marknadsmässiga grunder.
att uppdra åt landstingsdirektören att under sista kvartalet 2008 belysa den kvarvarande strukturen inom Folktandvården i Stockholms län AB
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 312
Justering av Folktandvårdens prislista
LS 0710-1094
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 november (reviderad den 19 november) 2007 med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2007.
V-ledamotens skrivelse den15 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå föreslagen prisjustering med 2,25 % fr o m den 1 januari 2008 (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 20 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå föreslagen prisjustering med 2,25 % fr.o.m. 1 januari 2008, att istället medge en genomsnittlig prisjustering med högst 0,7 %, att inte ålägga Folktandvården något avkastningskrav
(bilaga).
Ordföranden anmälde justering i landstingsrådsberedningens skrivelse.
forts.
forts. § 312
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till v-ledamotens förslag
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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 föreslagen prisjustering med 2.25 % fr.o.m. den 1 januari 2008.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av v-ledamoten för v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 313
Fyllnadsval
LS 0711-1208
Ordförandens skrivelse den 14 november 2007.
Mp-ledamotens skrivelse den 20 november 2007 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Tomas Rudin (s) från uppdraget som ersättare i Skärgårdsrådet
att välja Curt Hansson (s) som ersättare i Skärgårdsrådet.

§ 314
Kompletterande handling till budgetärendet
LS 0705-0451
Komplettering av Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar gällande sista sidan i den
bilaga som utgjorde synpunkter för vissa av fackförbunden angående budgeten som behandlades
på sammanträdet den 6 november 2007.
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Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
4 december 2007, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 5 december 2007.
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Bilaga LS § /2007

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

1

Samordningsförbundet Södertäljes verksamhetsberättelse/förvaltningsberättelse och bokslut för 2006
LS 0708-0866

2

Samordningsförbundet Botkyrkas årsredovisning avseende 2006 års verksamhet
0708-0865

3

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje beslut den 17 september 2007 angående verksamhetsplan 2008 - 2010
LS 0709-1002

4

Haninge kommuns beslut den 28 augusti 2007 angående delårsrapport och bokslut - Samordningsförbund Haninge
LS 0709-0941

5

Regeringsrättens beslut den 31 oktober 2007 med anledning av överklagat avgörande i
Kammarrätten i Stockholm dom den 25 september 2007 i mål nr 5226-07. Regeringsrätten
upphäver sitt interimistiska beslut och avskriver målet.
LS 0706-0573

6

Länsrätten i Stockholms läns dom den 12 november 2007 i mål 7979-07 med anledning av
överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 20 februari 2007, § 33, under rubriken
Samarbete med Karolinska Institutet Science Park AB. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0711-1241

LS

