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§ 292
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt andre
vice ordföranden och Filippa Reinfeldt.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 2 december 2008.

§ 293
Ärenden för kännedom
Förteckning den 13 november 2008 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna (bilaga).

§ 294
Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation
Förteckning den 13 november 2008 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
lades till handlingarna (bilaga).

§ 295
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0801-0001
Ärendet utgick.

§ 296
Månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008
LS 0810-0917
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 oktober 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 13 november 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 13 november 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.
forts.
forts. § 296
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008
att i årsbokslut för Stockholm läns landsting år 2008 reservera 200 000 000 kronor för omstruktureringsåtgärder avseende Stockholms läns sjukvårdsområde, Folktandvården i Stockholms län AB samt Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje som påbörjats år 2008 och som
kommer att avslutas år 2009.
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.

§ 297
Månadsbokslut för september 2008, koncernfinansiering
LS 0810-0919
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna månadsbokslut för september 2008 för koncernfinansiering
att fastställa reviderad intern kontrollplan för koncernfinansiering.

§ 298
Månadsbokslut för september 2008 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna-förvaltningen
LS 0810-0930
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 13 november 2008 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solnaförvaltningen.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.
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§ 299
Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB
LS 0810-0897
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med allmänna utskottets respektive produktionsutskottets beslut den 23 oktober 2008.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Vivianne Gunnarsson om bifall till sina
reservationer i allmänna utskottet (s- och v-) respektive produktionsutskottet (s-, v- och mp).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att överlåtelse får ske av folktandvårdsklinik inom Folktandvården Stockholms län AB
att fastställa specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB gällande överlåtelse av folktandvårdsklinik
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om överlåtelse av enskild folktandvårdsklinik
inom Folktandvården Stockholms län AB, som framgår av delegationsordningen
att uppdra åt stämmoombuden att på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB
rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv
att uppdra åt Folktandvården Stockholms län AB att ta fram förslag på folktandvårdsmottagningar som kan säljas. I detta uppdrag ska beaktas vad landstingsrådsberedningen anfört
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att delegera till landstingsstyrelsens produktionsutskott att besluta om överlåtelse av enskild
folktandvårdsklinik inom Folktandvården i Stockholms län AB, som framgår av delegationsordningen
dels för egen del besluta
att avslå inkomna utmaningar på Folktandvården Stockholms län AB.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt förslag.
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§ 300
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för
pensionsmedel
LS 0810-0946
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 jämte finanspolicy med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 oktober 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel.

§ 301
Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing
LS 0810-0925
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 oktober 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 55 000 000 000
kronor
att uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning inom denna ram.

§ 302
Ersättningssystem för stroketeam
LS 0809-0864
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med allmänna utskottets beslut
den 9 oktober 2008 och Centrala samverkansgruppens minnesanteckningar den 13 oktober
2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förslag till ersättningssystem för rehabilitering med stroketeam
att införa ersättningssystemet från och med den 1 januari 2009
att fortlöpande utvärdera effekterna av ersättningssystemet.
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§ 303
Egenfinansiering av vissa behandlingar vid Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
LS 0712-1404
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med produktionsutskottets beslut
den 24 september 2008.
S-ledamöternas skrivelse den 13 november 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet i syfte att belysa praktiska och ekonomiska konsekvenser av möjligheten att infoga IVF-behandlingar i vårdgarantin, att uppvakta regeringen om att ett nationellt
gällande regelverk för rätten till IVF-behandlingar bör införas, liksom ett nationellt ekonomiskt stöd till infertila par (bilaga).
V-ledamotens skrivelse den 13 november 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt v-förslaget (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 18 november 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå förslaget att Fertilitetskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge mot
egenfinansiering skall få utföra sådana IVF-behandlingar som privata kliniker av medicinska
skäl inte kan utföra, att uppvakta regeringen om framtagande av en nationell policy kring IVFvårdens alla delar inklusive förebyggande åtgärder vad avser miljöexponeringar och levnadsvanor (bilaga).
I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-ledamöternas förslag om i första hand om återremiss av ärendet och i andra
hand om bifall till tilläggsförslaget
dels bifall till v-ledamotens 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-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner dels om bifall till landstingsrådsberedningens förslag, dels om bifall till v-ledamotens förslag och dels om bifall till mp-ledamotens förslag och
fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
V- och mp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
S-ledamöterna deltog ej i detta beslut med hänvisning till återremissyrkandet.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till s-ledamöternas tilläggsförslag och om
avslag därpå och fann att styrelsen avslagit s-ledamöternas tilläggsförslag.
forts.
forts. § 303
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Landstingsstyrelsen beslöt således
att Fertilitetsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge mot egenfinansiering
skall få utföra sådana IVF-behandlingar som privata kliniker av medicinska skäl inte kan utföra.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
s-ledamöternas tilläggsförslag.

§ 304
Yttrande över landstingsrevisorerna rapport 10/2007 ökad mångfald och nya driftsformer i hälso- och sjukvården - lägesrapportering
LS 0803-0246
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 april 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 13 november 2008 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med s- och v-ledamöternas förslag (bilaga).
Mp-ledamotens skrivelse den 18 november 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till landstingsrevisorerna i enlighet med vad mp-ledamoten anfört (bilaga).
I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord.
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 avge yttrande enligt landstingsdirektörens utlåtande.
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.
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§ 305
Mottagande av gåva och inrättande av Reumatologklinikens gåvofond vid Karolinska
Universitetssjukhuset
LS 0807-0699
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 oktober 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 september 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Karolinska Universitetssjukhuset att ta emot gåvan och bilda en gåvofond med benämningen ”Reumatologklinikens gåvofond vid Karolinska Universitetssjukhuset” där 25% av
kvarlåtenskapen tillförs den nya gåvofonden
att tillföra resterande 75% av kvarlåtenskapen Gunnar Grimfors gåvofond för hematologisk
forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset
att Karolinska Universitetssjukhuset skall använda den nya gåvofonden enligt tillämpningsföreskrifterna
att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av gåvofonden.

§ 306
Yttrande över förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkarnas specialiseringstjänstgöring
LS 0810-0961
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 oktober 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 307
Uppdrag till AB Storstockholms Lokaltrafik om förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar
LS 0712-1398
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteteutlåtande den 17 oktober 2008.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 13 november 2008 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att i tilläggsavtal till 1990 års avtal tydliggöra att
den förslagna samverkansgruppen har en kontinuerlig rapporteringsskyldighet till landstingsstyrelsen eller den instans som på landstingsstyrelsens/landstingsfullmäktiges uppdrag utövar
ägarstyrningen av AB SL (bilaga).
Vivianne Gunnarsson anmälde att hon instämde i s- och v-ledamöternas tilläggsförslag.
forts.
forts. § 307
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall landstingsrådsberedningens förslag och om
avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit s-, v- och mp-ledamöternas
tilläggsförslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att svara för förvaltningen av de landstingsägda
kollektivtrafikanläggningarna
att ålägga AB Storstockholms Lokaltrafik ansvar att bekosta nödvändigt underhåll samt ny-,
till- och ombyggnader av kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt landstingsstyrelsen och AB Storstockholms Lokaltrafik att separat ta fram ett
tilläggsavtal till avtalet från 1990 mellan Stockholms läns landsting och AB Storstockholms
Lokaltrafik angående samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet inom
Stockholms län och att ett sådant tilläggsavtal skall bygga på de principer som framgår av
utkastet till Avtal om kollektivtrafikanläggningar.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda om specifika ägardirektiv eller om konsekvensändringar ska göras i avtalet från 1990 mellan landstinget och AB Storstockholms Lokaltrafik för
att reglera ansvaret för kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att med medverkan från landstingsstyrelsen där
så erfordras tillse att nödvändiga ändringar och tillägg görs i dokument och bolagshandlingar –
däribland bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik – för att AB Storstockholms
Lokaltrafik skall kunna svara för förvaltningen av de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt landstingsstyrelsen att till AB Storstockholms Lokaltrafik utfärda fullmakt att
företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna
dels för egen del - under förutsättning av fullmäktiges beslut - besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att utfärda en fullmakt för AB Storstockholms Lokaltrafik
att företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningar.
S-, v- och mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för
sitt tilläggsförslag.
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§ 308
Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om hantering av mänskliga
vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning
LS 0810-0872
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2008 med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 16 oktober och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 27 oktober 2008.
Mp-ledamotens skrivelse den 18 november 2008 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande enlighet med vad mp-förslaget, att förorda att regeringen ger Läkemedelsverket förlängd handläggningstid för att omarbeta och förtydliga förslagen till föreskrifter 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 Läkemedelsverket enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltnings tjänsteutlåtande.
Mp-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.

§ 309
Yttrande över remissen PM information, råd och stöd till barn med föräldrar som har en
psykisk störning eller en allvarlig fysisk sjukdom
LS 0810-0911
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 310
Motion 2007:37 av Håkan Jörnhed m fl (v) om det ökade khatmissbruket i Stockholms
län och landstingets insatser
LS 0709-0932
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 med yttranden från hälso- och
sjukvårdsnämnden den 2 september och Stockholms läns sjukvårdsområde den 11 juni 2008
och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 oktober 2008.
forts.
forts. § 310
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen
att en utredning om khatmissbrukets utbredning, orsaker och konsekvenser ska göras och utgöra en bas för upprättande av en åtgärdsplan.

§ 311
Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional
nivå
LS 0808-0754
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2008 jämte deklaration med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2008.
V-ledamotens skrivelse den 18 november 2008 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att redovisa de resurser
som behövs för att fullfölja landstingets åtagande enligt deklarationen.
Mp-ledamotens skrivelse den 13 november 2008 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord, Ingela Nylund Watz och Birgitta Rydberg.
Ingela Nylund Watz anmälde att s-ledamöterna instämde i v-förslaget.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till v- och s-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och
om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till v- och s-ledamöternas tilläggsförslag
och om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit v- och s-ledamöternas tilläggsförslag.
Votering begärdes och skulle verkställas enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsrådsberedningens förslag om avslag röstar ja. Den det ej vill röstar
nej. Vinner nej har landstingsstyrelsen beslutat enligt v- och s-förslaget.
Omröstningen utföll med elva ja-röster (ordföranden och ledamöterna Andersson, Larsson,
Ljungberg Schött, Lundquist, Nyman, Reinfeldt, Rosdahl, Rydberg, Sandström och Wallhager) och åtta nej-röster (andre vice ordföranden och ledamöterna Gunnarsson, Jogell, Kettner,
Larsson, Ros, Sjölander och Sevefjord).
forts.
forts. § 311
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att underteckna CEMR:s deklaration för jämställdhet
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en gemensam handlingsplan för både hur deklarationen och den regionala strategin ska efterlevas och följas upp.
V- och s-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt
förslag.
Mp-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad hon anfört i sin skrivelse.

§ 312
Ansökan från Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva GUCH-kirurgi som rikssjukvård
LS 0809-0818
Landstingsrådsberedningen skrivelse den 5 november 2008 med produktionsutskottets beslut
den 24 september 2008.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bifalla Karolinska Universitetssjukhusets ansökan om att bedriva GUCH-kirurgi (Grown
Up Congenital Hart disease) som rikssjukvård.

§ 313
Avskrivning av motioner
LS 0811-1046
Ordförandens skrivelse den 12 november 2008.
I ärendet yttrade sig Ingela Nylund Watz.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avskriva motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik
av Downs syndrom
att avskriva motion 2003:47 av Carl-Anders Ifvarsson och Lena Huss (fp) om bristande smärtlindring för cancerpatienter
att avskriva motion 2004:06 av Pia Lidwall m fl (kd) om kompensation för inställda operationer
att avskriva motion 2004:08 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av centralt belägen mottagning för unga vuxna
forts.
forts. § 313
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att avskriva motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid
Stockholms läns landstings lesbiska hälsomottagning
att avskriva motion 2004:22 av Christer G Wennerholm m fl (m) om den havererade psykiatrin
att avskriva motion 2004:23 av Pia Lidwall m fl (kd) om behovet av musikterapi för barn,
att avskriva motion 2004:37 av Margareta Ling-Vannerus (m) om införande av skriftlig patientinformation vid sjukbesök
att avskriva motion 2004:38 av Christina Berlin (fp) om sammanhållen vård vid bröstcancer
att avskriva motion 2004:42 av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättande av rullande vårdcentraler i Stockholm
att avskriva motion 2005:05 av Maria Wallhager m fl (fp) om att ge landstinget det formella
ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet
att avskriva motion 2005:17 av Marie Ljungberg Schött (m) om guldkort till organdonatorer
att avskriva motion 2005:18 av Birgitta Rydberg (m) om barnsjukvården
att avskriva motion 2005:21 av Cecilia Carpelan (fp) om funktionshindrades möjlighet att
själv upphandla hjälpmedel
att avskriva motion 2005:22 av Aram El Khoury (kd) om att inrätta ett kunskapscentrum för
psykisk sjukdom i samband med barnafödande
att avskriva motion 2005:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om bättre vård för kvinnor
att avskriva motion 2005:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla primärvården
att avskriva motion 2005:26 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om en bättre personalpolitik i Stockholms läns landsting
att avskriva motion 2005:27 av Gunilla Helmersson (m) om ersättning till blodgivare i form av
rabattkort till SL
att avskriva motion 2005:28 av Stig Nyman m fl (kd) om psykiskt stöd till tsunamidrabbade
att avskriva motion 2005:29 av Cecilia Carpelan (fp) om uppföljning av läkemedelsanvändning
att avskriva motion 2005:31 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Karolinska Universitetssjukhuset
att avskriva motion 2005:32 av Christer G Wennerholm m fl (m) om vårdvisare
forts.
forts. § 313
att avskriva motion 2005:35 av Pia Lidwall m fl (kd) om larm för döva
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att avskriva motion 2005:36 av Pia Lidwall m fl (kd) om nya typer av föräldrautbildning på
BVC
att avskriva motion 2006:01 av Pia Lidwall m fl (kd) om att alla politiker involveras mer i
revisionens arbete
att avskriva motion 2006:02 av Sonia Lunnergård och Inga-Britt Backlund (kd) om ett tobaksfritt landsting
att avskriva motion 2006:03 av Stig Nyman m fl (kd) om nya alkoholtester
att avskriva motion 2006:05 av Åke Holmström m fl (kd) om mobil vårdcentral i skärgården
att avskriva motion 2006:06 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Barnens vårdgaranti
att avskriva motion 2006:07 av Stig Nyman m fl (kd) om att göra Södersjukhuset till ett kvinnosjukhus
att avskriva motion 2006:09 av Bo Lantz och Maria Piotrowski-Halkiewicz (fp) om hälsokontroller för blod-, vävnads- och organdonatorer
att avskriva motion 2006:10 av Shadi Larsson (-) om att kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i primärvården utbildas i att tillämpa ett genusperspektiv
att avskriva motion 2006:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om informationsfilm för patienter
inför operation
att avskriva motion 2006:14 av Rolf Bromme (fp) om inrättande av ett Allergicenter i Stockholms län
att avskriva motion 2006:15 av Monica Karlsson och Åke Holmström (kd) om äldrevårdcentraler i Haninge och Nynäshamn
att avskriva motion 2006:16 Stig Nyman m fl (kd) om teckenspråkig ungdomsmottagning
att avskriva motion 2006:17 av Aram El Khoury (kd) om en förbättrad läkemedelsanvändning
i hemmet
att avskriva motion 2006:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämlik vård för homo-, bi- och
transsexuella personer.

§ 314
Svar på skrivelse ”Forskningsprojektet HASTA vid SOS Alarm” från Vivianne
Gunnarsson och Lena-Maj Anding (mp)
LS 0810-0935
Ordförandens skrivelse den 11 november 2008.
forts.
forts. § 314
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson.
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Landstingsstyrelsen beslöt
att anse skrivelsen besvarad.

§ 315
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
2 december 2008, kl 10.00.
Vid protokollet

Jan Vikenhem
Justeringen har genom anslag tillkännagivits 3 december 2008.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 13/2008
2008-11-18

16

Bilaga LS § 293/2008

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 18 november 2008

1

Sveriges Kommuner och Landsting har den 17 oktober 2008 överlämnat styrelsens beslut
nr 12 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa
ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2009
LS 0810-1008

2

Sveriges Kommuner och Landsting har den 17 oktober 2008 överlämnat styrelsens beslut
nr 13 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om
pilotstudie för förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa och psykiskt sjukdom
LS 0811-1019

3

Svar på Socialdemokraternas skrivelse till regeringen den 23 september 2008 angående
Södertörns högskolas ansökan om generell rätt att utfärda doktorsexamen och rätten att
benämnas universitet
LS 0805-0525

4

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 24 oktober 2008 i mål nr 21343-08 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU; nu fråga om interimistiskt beslut. Länsrätten, som senare kommer att avgöra målet slutligt, förordnar att upphandlingen tills vidare inte för avslutas. Beslutet gäller omedelbart och till
dess annat förordnas.
LS 0712-1364

5

Länsrätten i Stockholms läns dom den 4 november 2008 i mål nr 21344-08 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU. Länsrätten avslår ansökan om ingripande enligt LOU.
Länsrättens beslut den 24 oktober 2008 upphör därmed att gälla.
LS 0712-1364

6

Länsrätten i Stockholms läns beslut den 30 oktober 2008 i mål nr 21821-08 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU; nu fråga
om beslut att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats.
LS 0801-0049

7

Länsrätten i Stockholms läns dom den 4 november 2008 i mål nr 18176-08 med anledning av överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Länsrätten avslår ansökan om ingripande enligt LOU.
Länsrättens beslut den 9 september 2008 att upphandlingen inte får avslutas innan något
annat har beslutats upphör därmed att gälla.
LS 0702-0198

8

FoUU-utskottet har den 23 oktober 2008 överlämnat Patientsäkerhetskommitténs kvartalsrapporter nr 2-3:2008
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Anmälan av beslut som har fattats med stöd av delegation

1

Strategiska utskottet
Protokoll 8/2008

2

Rese- och representationstskottet
Beslut 35/2008

