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§ 112
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt andre
vice ordföranden och Filippa Reinfeldt.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 3 juni 2008.

§ 113
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 4 april – 8 maj 2008 lades till handlingarna.

§ 114
Ärenden för kännedom
Förteckning den 15 maj 2008 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).
Ordföranden och Ingela Nylund Watz yttrade sig om punkten 5 i förteckningen gällande dialog om förutsättningarna för bildande av regionkommun LS 0804- 0440.

§ 115
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 15 maj 2008 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades
till handlingarna (bilaga).

§ 116
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0801-0001
Rapport 5 den 12 maj 2008 lades till handlingarna.

§ 117
Yttrande över betänkande av Äldreboendedelegationen - Bo för att leva (SOU 2007:103)
LS 0801-0063
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 april 2008 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 4 mars 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 april 2008.
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet enligt tjänsteutlåtande från hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, att därutöver anföra vad mp-ledamoten föreslagit (bilaga).
forts.
forts. § 117
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Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord anmälde särskilt uttalande i hälso- och sjukvårdsnämnden som särskilt uttalande även i landstingsstyrelsen.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till tjänstgörande mp-ersättarens 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 landstingsrådsberedningens förslag.
Tjänstgörande mp-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
S- och v-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande.

§ 118
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2007 Skydd mot oegentligheter och
mutor
LS 0802-0127
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 15 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till central policy för att motverka muta och
bestickning, att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra revisorernas förslag, 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 till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Tjänstgörande mp-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för mp-ledamotens förslag.
§ 119
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Yttrande över departementspromemorian Flexiblare finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
LS 0803-0304
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 april 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt s- och v-ledamöternas förslag (bilaga).
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande enligt landstingsdirektörens utlåtande med mp-ersättarens tillägg
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag
dels bifall till tjänstgörande mp-ersättarens 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 landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av tjänstgörande mp-ersättaren för mp-förslaget.

§ 120
Yttrande över departementspromemorian En ny betygsskala (Ds 2008:13)
LS 0802-0178
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 23 april 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2008.
S-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Utbildningsdepartementet i enlighet med vad s-ledamöterna anfört (bilaga).
V-ledamotens och tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att
landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt v- och mpförslaget (bilaga).
forts.

forts. § 120
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens och mp-ersättarens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av v-ledamoten och tjänstgörande mp-ersättaren för v- och mp-förslaget.

§ 121
Yttrande över promemorian Kommunal medfinansiering av regional infrastruktur
(Ds 2008:11)
LS 0802-0125
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med regionplane- och trafiknämndens
yttrande den 2 april 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 mars 2008.
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt mp-förslaget (bilaga).
Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord anmälde särskilt uttalande i regionplane- och trafiknämnden som särskilt uttalande även i landstingsstyrelsen.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till tjänstgörande mp-ersättarens 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 landstingsrådsberedningens förslag.
Tjänstgörande mp-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
S- och v-ledamöterna lät anteckna särskilt uttalande.
§ 122
Månadsbokslut för mars 2008 samt prognos för helåret 2008
LS 0804-0406
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 april 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt s- och v-förslaget (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 mars 2008 samt prognos för helåret 2008.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 123
Månadsbokslut för januari - mars 2008 för koncernfinansiering
LS 0804-0407
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 april 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för januari - mars 2008 för koncernfinansiering.

§ 124
Månadsbokslut för mars 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0804-0411
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för mars 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 125
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 4/2007 Offentlighet och sekretess inom
landstinget
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LS 0802-0120
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 april 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda möjligheten att ändra arkivreglementet och ge
landstingsarkivet ett utökat ansvar för landstingets samlade dokumenthantering.

§ 126
Utseende av ledamöter i styrelsen för Karolinska Trial Alliance (KTA) samt redovisning
av uppdrag rörande konkurrensneutralitet mellan vårdgivare
LS 0804-0424
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 april 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att utse följande personer som ledamöter i den nya styrelsen för Karolinska Trial Alliance
(KTA) fr o m den 1 juni 2008:
Sten Lindahl, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande
Thorbjörn Ekström, SLL koncernledning
Stefan Jakobsson, Danderyds sjukhus AB
Anders Rane, Karolinska Universitetssjukhuset
Mårten Rosenqvist, Södersjukhuset AB
Annelie Bergens, Stockholms läns sjukvårdsområde, (SLSO)
Jan Carlstedt-Duke, Karolinska Institutet
Gretel Holmström, Stockholm Heart Center (Praktikertjänst AB)
Margareta Olsson, Läkemedelsindustriföreningen
Ingela Fehrman-Ekholm, Sophiahemmet
att utse verksamhetschefen för KTA till adjungerad ledamot i styrelsen
att delegera beslutanderätten till landstingsdirektören att framgent utse styrelseledamöter till
styrelsen för Karolinska Trial Alliance
att KTA:s tjänster inom kliniska prövningar fortsättningsvis även skall erbjudas de externa/privata vårdgivare som har vårdavtal med Stockholms läns landsting.
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§ 127
Yttrande över delbetänkandet Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU 2008:7)
LS 0803-0221
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 april 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet i enlighet med vad s- och v-ledamöterna anfört
och enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga).
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att i huvudsak avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med mp-ersättarens tillägg (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag
dels bifall till tjänstgörande mp-ersättarens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av tjänstgörande mp-ersättaren för mp-förslaget.

§ 128
Komplettering av specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB
LS 0801-0045
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 jämte ägardirektiv med produktionsutskottets beslut den 20 februari 2008.
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avslå landstingsrådsberedningens förslag till komplettering av specifika ägardirektiv (bilaga).
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 tjänstgörande mp-ersättarens förslag.
forts.
forts. § 128
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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 följande komplettering av specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms
län AB: ”Folktandvården Stockholms län AB ska, med beaktande av landstingets beslut om
’Ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvården’ och ’Hantering av avknoppningar’, medverka till genomförande av de beslut om avknoppningar av verksamheter, inom
bolagets ansvarsområde, som fattas av landstinget”.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av tjänstgörande mp-ersättaren för mp-förslaget.

§ 129
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 7/2007 Hur styr hälso- och sjukvårdsnämnden de privata vårdgivarna utifrån Miljö Steg 5
LS 0803-0252
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 1 april 2008.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 20 maj 2008 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande enligt hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings utlåtande
att i övrigt anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
S-, v- och tjänstgörande mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin
skrivelse.

§ 130
Motioner av Jan Strömdahl m fl (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av buteljerat vatten (2007:38) och av Åke Askensten m fl (mp) om stopp för inköp av flaskvatten
(2007:40)
LS 0709-0931, 0935
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtanden den 19 respektive 25 mars 2008.
forts.
forts. § 130
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S-ledamöternas skrivelse den 15 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionerna, att landstinget utfärdar en rekommendation för
sina verksamheter om att kranvatten skall serveras som första alternativ i alla sammanhang då
landstinget bekostar förtäringen samt att alternativ i form av buteljerat vatten dock bör finnas
tillgängligt på förfrågan från enskilda deltagare (bilaga).
V-ledamotens och tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att
landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att landstingets verksamheter och
bolag upphör med inköp av flaskvatten till förmån för kranvatten (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag
dels bifall till v-ledamotens och tjänstgörande mp-ersättaren förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionerna.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av v-ledamoten och tjänstgörande mp-ersättaren för v- och mp-förslaget.

§ 131
Avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad mellan Södertälje Hamn och Södertälje
Centrum
LS 0804-0419
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 5 maj 2008.
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 (bilaga).
Birgitta Sevefjord anmälde särskilt uttalande i SL:s styrelse som särskilt uttalande även i
landstingsstyrelsen.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avtal med Banverket om dubbelspårutbyggnad på sträckan Södertälje hamn –
Södertälje centrum
forts.
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forts. § 131
att uppdra åt landstingsdirektören att teckna avtalet
att bevilja ett räntefritt lån till Banverket om högst 100 000 000 kronor.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av v-ledamoten
dels av tjänstgörande mp-ersättaren.

§ 132
Informationskampanj om landstingets miljöarbete
LS 0805-0458
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram förslag på en verksamhetsnära informationskampanj som riktar sig mot länets medborgare om landstingets miljöarbete senast till den 15 september 2008.
att finansiering skall ske inom ramen för Koncernfinansiering

§ 133
Avtal om samarbete gällande Riskbruksprojektet och en mer hälsofrämjande hälso- och
sjukvård
LS 0803-0327
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 jämte avtal med FoUU-utskottets beslut
den 17 mars 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att överföra delar av det nationella Riskbruksprojektet till Stockholms läns landsting med placering vid Centrum för folkhälsa från den 1 april 2008 till och med den 31 december 2010.

§ 134
Förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012
LS 0803-0270
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 maj 2008 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 14 februari 2008 och t.f. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 mars 2008
och MBL-protokoll den 11 februari 2008.
forts.
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forts. § 134
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att fastställa förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012, att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att göra följdändringar i enlighet med landstingsstyrelsens beslut och mpersättarens synpunkter (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 15 maj 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa förslag till läkemedelsstrategi 2008-2012
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att göra följdändringar i Läkemedelsstrategin i
enlighet med landstingsrådsberedningens skrivelse.
Tjänstgörande mp-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 135
Miljöredovisning 2007 för Stockholms läns landsting
LS 0804-0423
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 april 2008.
Tjänstgörande mp-ersättarens skrivelse den 20 maj 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt mp-förslaget (bilaga).
Birgitta Sevefjord lät anteckna till protokollet att förvaltningen har tagit fram ett bra underlag i
ärendet.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till tjänstgörande mp-ersättarens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 135
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa miljöredovisning 2007 för Stockholms läns landsting.
Tjänstgörande mp-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån
för sitt förslag.

§ 136
Ändring av delegationsordning för landstingsstyrelsen
LS 0803-0305
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2008 jämte delegationsordning med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 april 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen.

§ 137
Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring
LS 0801-0092
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2008 med produktionsutskottets beslut den
19 mars 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 138
Yttrande över promemorian Från sjukförsäkring till arbete
LS 0802-0146
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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§ 139
Överenskommelse med AB Storstockholms lokaltrafik och Stockholms stad om förvaltning och utbyggnad av kollektivtrafikanläggningar samt bostäder och arbetsplatser
LS 0804-0351
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2008 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 12 maj 2008.
V-ledamotens skrivelse den 20 maj 2008 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna huvudavtal mellan Stockholms läns landsting, AB Storstockholms Lokaltrafik
och Stockholms stad angående förvaltning av kollektivtrafikanläggningar, utbyggnad i anslutning till kollektivtrafikanläggningar och köp och försäljning av fastigheter.
V-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 140
Fyllnadsval
LS 0803-0263, 0804-0408
Ordförandens skrivelser den 12 mars och 15 maj 2008.
Bordlagt den 15 april 2008, § 110.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Anne-Marie Larsson (m) från uppdraget som ledamot i FoUU-utskottet
att intill utgången av 2008 välja Catharina Elmsäter-Svärd (m) som ledamot och Anne-Marie
Larsson (m) som ersättare i FoUU-utskottet.

§ 141
Anmälan av skrivelser
LS 0805-0522, 0525
Anmäldes skrivelser från
Ingela Nylund Watz (s) om ansökan om att Stockholms läns landsting bildar regionkommun
Ingela Nylund Watz (s) om att ge Södertörns högskola universitetsstatus.
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§ 142
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
27 maj 2008, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 4 juni 2008.
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Bilaga LS § 114/2008

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 maj 2008

1

Stockholms stad, kommunfullmäktiges beslut den 7 april 2008 angående Tilläggsavtal nr
1 till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden
LS 0804-0403

2

Samordningsförbundet Huddinge, HUSAM, Verksamhetsplan och budget 2008
LS 0804-0397

3

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, skrivelse den 23 april 2008 angående
Baggensuddens behandlingshem i ekonomisk kris
LS 0804-0439

4

Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, RUS, skrivelse den 25 april 2008 angående
varför vägra valfrihet – Några synpunkter på landstingets hantering av vårdalternativet
Baggensudden
LS 0804-0443

5

Landstinget Sörmland, landstingsstyrelsens skrivelse den 23 april 2008 angående dialog
om förutsättningarna för bildandet av regionkommun
LS 0804-0440

6

Botkyrka kommun, kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2008 angående fördjupad
översiktsplan Flemingsberg – inriktning för det fortsatta arbetet (KS/2007:72)
LS 0804-0422

7

Länsrätten i Stockholms län beslut den 22 april 2008 i mål nr 27250-07 med anledning av
överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; nu fråga om avvisning.
Länsrätten avvisar ansökan om överprövning enligt LOU. Länsrättens interimistiska beslut den 15 januari 2008 upphör att gälla i och med detta beslut.
LS 0601-0056

8

Länsrätten i Stockholms län dom den 28 april 2008 i mål nr 4146-07 med anledning
landstingsfullmäktiges beslut den 16 januari 2007, § 5 Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0804-0449

9

Länsrätten i Stockholms län dom den 28 april 2008 i mål nr 5410-07 med anledning
landstingsfullmäktiges beslut den 13 februari 2007, § 23 Omställningsåtgärder till den rehabiliteringsmedicinska vården vid Danderyds Sjukhus AB. Länsrätten beslutade avslå
överklagandet.
LS 0804-0450
forts.

forts. Bilaga § 114
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10 Länsrätten i Stockholms län dom den 28 april 2008 i mål nr 7985-07 med anledning
landstingsfullmäktiges beslut den 13 mars 2007, § 47 Kapitaltäckningsgaranti för Landstingshuset i Stockholm AB för 2007. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0804-0451
11 Länsrätten i Stockholms län dom den 30 april 2008 i mål nr 24106-07 med anledning
landstingsstyrelsens beslut den 16 oktober 2007, § 257 Förslag till nytt ersättningssystem
för allmänpsykiatrisk vård. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0805-0460
12 Kammarrätten i Stockholm beslut den 11 april 2008 i mål nr 2760-08 med anledning av
överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 28 mars 2008 i mål nr 1799-08.
Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU; fråga om avskrivning. Kammarrätten avskriver målet.
LS 0611-1893
13 Kammarrätten i Stockholm beslut den 29 april 2008 i mål nr 1522-08 med anledning av
överklagande av Länsrätten i Stockholms län dom den 4 februari 2008 i mål nr 14642-07.
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
LS 0802-0113
14 Kammarrätten i Stockholm beslut den 29 april 2008 i mål nr 1948-08 med anledning av
överklagande av Länsrätten i Stockholms län dom den 27 februari 2008 i mål nr 2722306. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
LS 0802-0209
15 Kammarrätten i Stockholm beslut den 30 april 2008 i mål nr 3301-08 med anledning av
överklagande av Länsrätten i Stockholms läns slutliga beslut den 22 april 2008 i mål nr
27250-07. Avvisning av ansökan om överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling; fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
LS 0601-0056
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Bilaga LS § 115/2008

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 3-4/2008

2

FoUU-utskottet
Protokoll 4/2008

3

Produktionsutskottet
Protokoll 3-4/2008

4

Strategiska utskottet
Protokoll 4/2008

5

Rese- och representationsutskottet
Beslut 46/2007, 7, 10-17/2008
Anmälan om utövad representation under första kvartalet 2008

