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§ 88
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 29 april 2008.

§ 89
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 7 mars – 3 april 2008 lades till handlingarna.

§ 90
Ärenden för kännedom
Förteckning den 10 april 2008 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 91
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 10 april 2008 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 92
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0801-0001
Rapport 4 den 7 april 2008 lades till handlingarna.

§ 93
Motion 2007:7 av Åke Askensten och Vivianne Gunnarsson (mp) om utsläppsrätter
LS 0702-0182
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 mars 2008 med yttranden av färdtjänstnämnden
den 31 maj 2007, WÅAB den 10 maj och SL den 29 maj 2007 och landstingsdirektören den
11 april 2007.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda om köp och låsning
av utsläppsrätter i syfte att klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen, att
i övrigt anse motionen besvarad (bilaga).
forts.
forts. § 93

Landstingsstyrelsen

Protokoll 4/2008
2008-04-15

3

Mp-ledamotens skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt mp-förslaget (bilaga).
Ordföranden anmälde att m-, fp-, kd- och c-ledamöterna instämde i s- och v-ledamöternas
första att-sats.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag exkl första att-satsen
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina förslag.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till s- och v-ledamöternas första att-sats
och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit s- och v-ledamöternas första att-sats som
tillägg till landstingsrådsberedningens skrivelse.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen
att uppdra till landstingsstyrelsen att utreda om köp och låsning av utsläppsrätter i syfte att
klimatneutralisera tjänsteresor är förenligt med kommunallagen.

§ 94
Ägardirektiv för TioHundra AB
LS 0801-0044
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 mars 2008 jämte ägardirektiv med produktionsutskottets beslut den 31 januari 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt mp-förslaget (bilaga).
Ordföranden anmälde att i första bilagan till landstingsrådsberedningens skrivelse, sidan fem
andra stycket under rubriken bolagsstämma skall ordet ”mars” bytas ut till ordet ”april” under
förutsättning att Norrtälje kommun fattar likalydande beslut om justering.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord om bifall till s- och v-ledamöternas reservation i produktionsutskottet
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 94
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ägardirektiv för TioHundra AB
att rekommendera Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg att
anta ägardirektiv för TioHundra AB.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 95
Månadsbokslut för januari – februari 2008 samt prognos för helåret 2008
LS 0803-0255
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 mars 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 10 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 15 april 2008 (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.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna månadsbokslut för januari-februari 2008 samt prognos för helåret 2008.
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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§ 96
Månadsbokslut för februari 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0803-0277
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 mars 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för februari 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 97
Månadsbokslut för januari – februari 2008 för koncernfinansiering
LS 0803-0282
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 mars 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för januari - februari 2008 för koncernfinansiering.

§ 98
Utmaning avseende IVF-verksamheten (in vitro fertilisering) vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0707-0740
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med allmänna utskottets beslut den
10 mars 2008.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avslå utmaningen och ej uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en
upphandling av IVF-verksamheten (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 tillstyrka utmaningen och överlämna den till hälso- och sjukvårdsnämnden för beaktande
vid upphandling inom IVF-verksamheten
att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med ordinarie delårs- och årsbokslut.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
§ 99
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Utmaning avseende öppenvårdsmottagningar inom beroendevården
LS 0801-0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med allmänna utskottets beslut den
10 mars 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 10 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå förslag till utmaningar från Maria beroendecentrum (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz och Brigitta Sevefjord om bifall till sin reservation i allmänna
utskottet
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 föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden att inhämta kommunernas synpunkter på utmaningarna avseende öppenvårdsmottagningar inom beroendevården
att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta slutgiltigt beslut om utmaningarna ska beaktas i samband med förestående upphandling inom beroendevården
att återrapportering av vidtagna åtgärder sker i samband med delårs- och årsbokslut.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 100
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 8/2007 Det miljöpolitiska programmet
Miljö Steg 5 – en förstudie av genomförandet
LS 0802-0121
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2008.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt s-, v- och mp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 100
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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 landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 101
Förslag till utökade satsningar för att åtgärda vårdköerna i sjukvården
LS 0804-0333
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 10 april 2008 (bilaga).
S- och v-ledamöternas skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att öka landstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden med
275 000 000 kronor, att finansiering sker inom ramen för Koncernfinansiering (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.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att öka landstingsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnden med 175 000 000 kronor
att finansiering skall ske inom ramen för Koncernfinansiering.
Mp-ledamoten anmälde att hon ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
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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§ 102
Motion 2006:12 av Åke Holmström m fl (kd) om alkolås på landstingets fordon
LS 0605-0951
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 december 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad

§ 103
Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård
LS 0707-0773
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april (reviderad sid 2 den 15 april) 2008 med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 augusti 2007.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Vivianne Gunnarsson, Birgitta Rydberg och Gustav Andersson.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens reviderade förslag
dels av Vivianne Gunnarsson om bifall till landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april
2008.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens reviderade förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta den delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och skärgård.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna att miljöpartiet anser att Horsstensleden inte
ska byggas över huvud taget.

§ 104
Yttrande över betänkandet av Apoteksmarknadsutredningen Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4)
LS 0801-0050
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 april 2008 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 4 mars 2008 och bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 mars 2008.
forts.
forts. § 104
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V-ledamotens skrivelse den 9 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att yttra
sig över betänkandet enligt v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
yttra sig över betänkandet i enlighet med m-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz bifall till sin reservation i hälso- och sjukvårdsnämnden
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 avge yttrande till Socialdepartementet enligt t.f. landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtanden
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.

§ 105
Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012
LS 0803-0270
Ärendet utgick.

§ 106
Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen
den 31 december 2007
LS 0803-0328
Kansliets skrivelse den 31 mars 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att lägga balanslistan till handlingarna.
§ 107
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
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LS 0803-0329
Ordförandens skrivelse den 31 mars 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 108
Yttrande över remissen Förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus i det
svenska barnvaccinationsprogrammet
LS 0802-0207
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 april 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 april 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med vad mp-ledamoten anfört (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 15 april 2008 (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 till Socialstyrelsen enligt landstingsrådsberedningens förslag
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 109
Medgivande för landstingsråd samt landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena
tjänst eller annat uppdrag
LS 0804-0376
Ordförandens skrivelse den 9 april 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att lämna landstingsdirektörens anmälan om innehav av nedan angivna uppdrag utan erinran
Mona Boström

– styrelseledamot i Movement AB.
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§ 110
Fyllnadsval
LS 0801-0091, 0803-0263, 0804-0346
Förste vice ordförandens skrivelse den 13 februari (reviderad den 18 februari) 2008, ordförandens skrivelser den 12 mars och 9 april 2008.
Bordlagt den 19 februari och 18 mars, § 48 och 79.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Inger Rexed (s) från uppdraget som ersättare i Stockholms läns bildningsförbund
att intill utgången av 2010 välja Egil Johansson (s) ledamot i landstingets pensionärsråd och
Barbro Nordgren (s) som ersättare i Stockholms läns bildningsförbund
att bordlägga val av ersättare (m) i FoUU-utskottet.

§ 111
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
20 maj 2008, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 30 april 2007.
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Bilaga LS § 90/2008

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 15 april 2008

1

RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsas skrivelse den 6 mars 2008 om att
Psykoterapiinstitutet är på väg att förstöras
LS 0803-0275

2

Mark Bogensparr skrivelse den 28 februari 2008 angående färdtjänstförvaltningens beslut
om avstängning från tjänst och svar på skrivelse den 18 mars 2008 från landstingsfullmäktiges ordförande Inger Linge
LS 0803-0298

3

Länsrätten i Stockholms län beslut den 20 mars 2008 i mål nr 6153-08 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; nu fråga om interimistiskt förordnande
Länsrätten beslutar att upphandlingen inte får avslutas innan rätten förordnar annat i målet.
LS 0704-0444

4

Länsrätten i Stockholms län dom den 28 mars 2008 i mål nr 1799-08 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling - LOU.
Länsrättens avslår ansökan om ingripande enligt LOU. Länsrättens beslut den 25 januari
2008 upphör därmed att gälla.
LS 0611-1893

5

Länsrätten i Stockholms län dom den 11 mars 2008 i mål nr 3333-08 med anledning av
överprövning enligt lagen om offentlig upphandling. Länsrättens avslår ansökan. Länsrättens interimistiska beslut den 15 februari 2008 upphör härigenom att gälla.
Kammarrätten i Stockholm beslut den 19 mars 2008 i mål nr 2036-08 med anledning av
länsrättens dom i mål nr 3333-08 överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
Regeringsrätten i Stockholm beslut den 19 mars 2008 i mål nr 1998-08 med anledning av
Kammarrättens beslut i mål nr 2036-08. Offentlig upphandling; nu fråga om interimistiskt förordnande. Regeringsrätten förordnar att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats.
Regeringsrättens beslut den 31 mars 2008 i mål nr 1988-08 med anledning av Kammarrättens beslut i mål nr 2036-08. Offentlig upphandling; fråga om prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed
fast.
0611-1927
forts.
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forts. Bilaga § 90
6

Länsrätten i Stockholms län dom den 31 mars 2008 i mål nr 170-07, med anledning av
överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 19 december 2006, § 357 Månadsbokslut
för oktober 2006 samt prognos för helåret 2006 och § 358 Yttrande över betänkandet Integrationens svarta bok Agenda för jämlikhet och social sammanhållning (SOU 2006:79)
Länsrätten beslutade att avslå överklagandet.
LS 0804-0340
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Bilaga LS § 91/2008

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 2/2008

2

FoUU-utskottet
Protokoll 3/2008

3

Produktionsutskottet
Protokoll 2/2008

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 3-6, 8-9/2008

