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§ 255
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 28 oktober 2008.

§ 256
Ärenden för kännedom
Förteckning den 9 oktober 2008 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 257
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 9 oktober 2008 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 258
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0801-0001
Rapport 9 den 7 oktober 2008 lades till handlingarna.

§ 259
Merkostnad för stödpersonsverkamheten på grund av ändrade skatteregler
LS 0807-0716
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 september 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att konsekvenserna av förändrade skatteregler hanteras i landstingets budget för 2009 i samband med fastställandet av landstingsbidraget till patientnämnden.

§ 260
Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om lika villkor för hantering av vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform
LS 0709-0933
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 september 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 september 2008.
forts.
forts. § 260
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S-ledamöternas skrivelse den 9 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå motionens första att-sats, att bifalla motionens andra
att-sats (bilaga).
V- och mp-ledamöternas skrivelse den 14 oktober 2007 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att bifalla motionen, att uppdra till landstingsstyrelsen att ta fram ett regelverk för
avtalen med privata entreprenörer som säkerställer lika villkor mellan privata och offentliga
vårdgivare när det gäller vinsthantering (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av s-ledamöterna till förmån för s-förslaget
dels av v- och mp-ledamöterna för v- och mp-förslaget.

§ 261
Utmaningar avseende Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
LS 0707-0744, 0710-1139
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 september 2008 med allmänna utskottets beslut
den 4 september 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att utmaningarna gällande förvärv av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB inte ska föranleda någon åtgärd
att därmed avslå utmaningarna.

§ 262
Tillägg till tidigare beslut avseende programarbete för operations/interventionsenhet
inom Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
LS 0809-0800
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 september 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 september 2008.
forts.
forts. § 262
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I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att parallellt med programarbete
för nybyggnation av lokaler för operations/interventionsenhet vid Huddinge genomföra programarbete för att i samma byggnad skapa utrymme och förutsättningar för innovationsverksamhet riktad mot vård och teknik.
Mp-ledamoten deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 263
Uppföljning av Stockholms läns landstings handikapprogram
LS 0802-0193
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 september 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 maj 2008.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att uppdra åt landstingets förvaltningar och bolag att senast i maj 2009 redovisa förslag till mätbara mål för den egna verksamheten samt hur långt man kommit i måluppfyllelsen
av dessa, att i övrigt godkänna uppföljningen av handikapprogrammet (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 godkänna uppföljning av Stockholms läns landstings handikapprogram 2007 – 2010 för år
2007
att lägga redovisningen till handlingarna.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 264
Verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
LS 0805-0506
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 september 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 augusti 2008.
forts.
forts. § 264

Landstingsstyrelsen

Protokoll /2008
2008-10-14

5

Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

§ 265
Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar
LS 0809-0829
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 september 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att gå i borgen som för egen skuld för landstingets helägda bolag vid leasingfinansiering av
investeringar om maximalt 500 000 000 kronor
att ingen borgensavgift skall utgå.

§ 266
Framställan om bildande av CMM Tianjin, Folkrepubliken Kina
LS 0805-0551
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med FoUU-utskottets beslut den
16 september 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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.
Mp-ledamoten reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag
och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.

forts.
forts. § 266
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Landstingsstyrelsen beslöt således
att inte bifalla framställan från Centrum för Molekylär Medicin om att etablera samarbete med
Tianjin i Kina.
Mp-ledamoten deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 267
Försäljning av del av Beckomberga 1:1, Stockholms kommun
LS 0806-0578
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 augusti 2008.
I ärendet yttrade sig ordföranden och Vivianne Gunnarsson.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna och uppdra åt Locum AB att för köpeskillingen 343 000 000 kronor försälja del
av fastigheten Beckomberga 1:1, Stockholms kommun till Riksbyggen ekonomisk förening.

§ 268
Månadsbokslut för augusti 2008 samt prognos för helåret 2008
LS 0809-0826
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 september 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 9 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
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.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna månadsbokslut för augusti 2008 samt prognos för helåret 2008.
forts.
forts. § 268
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
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dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s- och v-förslaget
dels av mp-ledamoten för mp-förslaget.

§ 269
Månadsbokslut för augusti 2008, koncernfinansiering
LS 0809-0827
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 september 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för augusti 2008 för koncernfinansiering.

§ 270
Månadsbokslut för augusti 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska
Solna-förvaltningen
LS 0809-0843
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 september 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för augusti 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya
Karolinska Solna-förvaltningen.

§ 271
Förslag till ersättningssystem för de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i
närsjukvården
LS 0809-0792
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med allmänna utskottets beslut den
18 september 2008 och centrala samverkansgruppens minnesanteckningar den 17 september
2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förslag till ersättningssystem för de barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i närsjukvården
att påbörja registrering av verksamhetsinnehåll enligt KVÅ/DRG senast den 1 januari 2009
där det inte redan sker
forts.
forts. § 271
att prissättning av verksamheten sker fr.o.m. den 1 januari 2010
att fortlöpande utvärdera effekterna av ersättningssystemet.
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§ 272
Motion 2005:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ansvarsutkrävande inom landstinget
LS 0502-0284
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med landstingsrevisorernas yttrande
den 10 maj 2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 augusti 2005.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 9 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s- och v-ledamöternas förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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.

§ 273
Rapport om energianvändningen i Stockholms läns landstings fastigheter
LS 0809-0841
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt s-, v- och mp-förslaget (bilaga).
forts.

forts. § 273
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att överlämna rapporten SLL – förslag angående miljö- och energifrågor, till Locum AB och
AB Stockholms Lokaltrafik för yttrande senast den 28 februari 2009, inklusive redovisning i
vilken utsträckning förslagen kan användas i respektive bolag.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.

§ 274
Motion 2006:22 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att smarta energilösningar måste
utvecklas snabbare
LS 0611-1830
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med Locums koncernlednings tjänsteutlåtande den 21 mars 2007 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 mars 2007.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen, att uppdra åt AB Stockholms Lokaltrafik och Locum AB att redovisa resultatet av inventeringen senast den 28 februari 2009
(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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 275
Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms län, Sörmland och Västmanland
och utseende av politisk styrgrupp
LS 0809-0857
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med landstingsdirektörens och regionplane- och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande den 27 september 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
den politiska styrgruppen ersätts av en parlamentarisk sammansatt arbetsgrupp med representation från alla partier.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Vivianne Gunnarsson, Birgitta Sevefjord och Birgitta
Rydberg.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till mp-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till mp-ledamotens förslag och om avslag
därpå och fann att styrelsen beslutat att avslå mp-ledamotens förslag.
Mp-ledamoten reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att välja tre ledamöter och ordförande i den politiska styrgruppen för regionalt samarbete
intill utgången av 2010
ledamöter
m Catharina Elmsäter-Svärd
fp Maria Wallhager
s
Ingela Nylund Watz
ordförande
m Catharina Elmsäter-Svärd
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§ 276
Vårdval – förlossningsenhet
LS 0809-0828
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 oktober 2008 med allmänna utskottets beslut den
9 oktober 2008 och centrala samverkansgruppens minnesanteckningar den 13 oktober 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
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.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa förslag till regelbok för auktorisation av förlossningsenhet med de förändringar
som anges i bilagan till m-, fp-, kd- och c-ledamöternas förslag
att den i regelboken angivna prissättningen fastställs av hälso- och sjukvårdsnämnden
att uppnå konkurrensneutralitet genom att ålägga Karolinska Huddinge att från och med den
1januari 2009 överta betalningsansvaret från LSF (landstingsstyrelsens förvaltning) för den
utrustning för destruktion av lustgas som är installerad vid förlossningsavdelningen
att fastställa att kravet på minskade utsläpp av lustgas från förlossningsavdelningarna ska uppnås utan särskild ersättning i enlighet med beslut i budget 2007.
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.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 277
Yttrande över förslag till ny transportpolitisk målstruktur
LS 0807-0720
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 september 2008 med SL:s yttrande den 24 september 2008 och landstingsdirektörens och regionplane- och trafikkontorets gemensamma
tjänsteutlåtande den 11 september 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 14 oktober 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Näringsdepartementet i enlighet med 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.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 278
Yttrande över departementspromemorian Etisk bedömning av nya metoder i vården
LS 0806-0661
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 oktober 2008 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 16 september 2008 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september
2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

§ 279
Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2009
LS 0809-0853
Ordförandens skrivelse den 1 oktober (reviderad den 9 oktober) 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med styrelsen under 2009 med början
kl 10.00.
forts.
forts. § 279

Landstingsstyrelsen
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§ 280
Anmälan av skrivelser
LS 0810-0918, 0810-0935
Anmäldes skrivelser från
Ingela Nylund Watz om begäran om redovisning av landstingets finansiella situation med
anledning av finanskrisen.
Information om landstingets finansiella situation med anledning av finanskrisen gavs direkt
efter landstingsstyrelsens sammanträde.
Vivianne Gunnarsson om forskningsprojektet HASTA vid SOS Alarm.

§ 281
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum fredagen den
24 oktober 2008, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 14 oktober i vad avser § 276 och i övrigt den
29 oktober 2008.

Bilaga LS § 256/2008
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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2008
1

Landstingets pensionärsråds verksamhetsberättelse för år 2007
LS 0804-0444

2

Läkemedelsverkets skrivelse den 25 september 2008 angående nyheter om sjukhusens
läkemedelsförsörjning
LS 0807-0690

3

Länsrätten i Stockholms läns dom den 19 september 2008 i mål nr 10013-08 med anledning av överklagande av undertecknat överlåtelseavtal mellan SLL och Vaxholms Vårdcentral AB den 25 april 2008. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0805-0543

4

Länsrätten i Stockholms läns dom den 19 september 2008 i mål nr 10663-08 med anledning av överklagande av undertecknat överlåtelseavtal mellan SLL och Huvudsta Vårdcentral AB den 19 maj 2008. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0806-0632

5

Länsrätten i Stockholms läns dom den 19 september 2008 i mål nr 10665-08 med anledning av överklagande av undertecknat överlåtelseavtal mellan SLL och S:t Eriks Vårdbolag AB den 19 maj 2008. Länsrätten beslutade avslå överklagandet.
LS 0806-0633

6

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 3 oktober 2008 i mål nr 14643-07-08 med anledning av landstingsstyrelsens beslut den 22 maj 2007 § 152 ”Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 21/06 om det lokala akuta mottagandet av patienter med psykiska besvär”. Länsrätten beslutade avvisa överklagandet.
LS 0810-0894
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Socialdepartementets skrivelse den 6 oktober 2008 angående ett särtryck ur UNICEFS:s
handbok om barnkonventionen
LS 0810-0899
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Bilaga LS § 257/2008

Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
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Allmänna utskottet
Protokoll 8-10/2008
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Produktionsutskottet
Protokoll 7/2008
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Strategiska utskottet
Protokoll 7/2008

