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§ 121
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt Bo Ehlin och
Inger Ros.
Protokollet skulle justeras måndagen den 24 juni 2002.

§ 122
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 7 - 29 maj 2002 lades till handlingarna.

§ 123
Ärenden för kännedom
Förteckning den 6 juni (reviderad den 2 juni) 2002 över ärenden som anmälts för kännedom lades till
handlingarna
(bilaga).

§ 124
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 10 juni 2002 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 125
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0201-0001
Rapport 6 den 30 maj 2002 lades till handlingarna.

§ 126
Bildande av gåvofond för avancerad sjukvård i hemmet, Långbro Park
LS 0201-0050
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 maj 2002 med SLL Internfinans skrivelse respektive
landstingskontorets tjänsteutlåtande den 1 mars 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att södra länets produktionsområdet bildar en gåvofond i enlighet med förslag till stadgar
att fondens namn skall vara Gåvofond för avancerad sjukvård i hemmet, Långbro Park
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att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av gåvofonden.
§ 127
Permutation av fonder vid hälso- och sjukvårdsnämnden
LS 0201-0059
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 maj 2002 med SLL Internfinans skrivelse respektive
landstingskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att begära permutation hos Kammarkollegiet om ändring av ändamålsbestämmelser för Stiftelsen
Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfond, Stiftelsen
Ihrfeltska barn- och ungdomsfonden samt Stiftelsen Lungsjukas donationsfond
att ändra Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sofias jubileumsfonds ändamålsbestämmelser till
att disponibel avkastning skall användas för lungsjuka personer från i första hand Stockholms kommun
och i andra hand Stockholms län. I första hand i anslutning till öppen eller sluten vård vid landstingets
lungmedicinska kliniker och i andra hand vid klinik där personer med lungsjukdom får vård
att ändra Stiftelsen Ihrfeltska barn- och ungdomsfondens ändamålsbestämmelser till att disponibel
avkastning skall användas till ekonomiskt eller med hänsyn till hem- och familjeförhållanden
behövande barn och ungdomar i åldern 3 – 18 år. I första hand barn och ungdomar bosatta i
Stockholms kommun, vilka är i behov av vård eller hjälp till följd av sjukdom, fysiskt handikapp eller
annan därmed jämförlig orsak, allt i den mån utgiften för vården eller hjälpen inte skall bestridas av
allmänna medel eller eljest i särskild ordning
att ändra Stiftelsen Lungsjukas donationsfonds ändamålsbestämmelser till att disponibel avkastning skall
användas för kvinnor boende i Stockholms län. I första hand lungsjuka kvinnor i behov av ekonomisk
hjälp och i andra hand kvinnor lidande av annan sjukdom och i behov av ekonomisk hjälp
att fonderna skall förvaltas av Stockholms läns landsting
att uppdra åt AB SLL Internfinans att vidta åtgärder för genomförandet av landstingsstyrelsens
beslut.

§ 128
Yttrande över betänkandet Strategier och åtgärder för att bredda användningen av
telemedicin och distansöverbryggande vård (Ds 2002:3)
LS 0204-0175
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 maj 2002 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 21
maj 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 129
Öppnande av bankkonto i S:t Petersburg – Landstinget förebygger aids
LS 0204-0187
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 maj 2002 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 26
april 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att öppna ett bankkonto i S:t Petersburg, Ryssland avsett att användas i projektet ”Att förebygga
sexuellt överförda sjukdomar inklusive hiv/aids och oönskade graviditeter bland ungdomar i
S:t Petersburg, Ryssland”
att maximalt belopp som får finnas på bankkontot sätts till 50 000 kronor
att största uttagsbelopp är 10 000 kronor per tillfälle
att uttagstillfällena begränsas till en gång per vecka
att bankkontot kopplas till särskild person
att bankkontot är i funktion till dess projektet i sin helhet är slutfört, dvs. under 2004.

§ 130
Handläggning av externa lån och finansiella risker inom landstingskoncernen
LS 0205-0242
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 maj 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att delegationsordningens punkt 1 b, 1 c, och 2 vad gäller lån skall upphöra att gälla
att den föreslagna ordningen för handläggning av externa lån och hantering av finansiella risker skall
gälla tills vidare
att enligt landstingskontorets förslag tillsvidare ge fullmakt åt förtecknade personer att med bindande
verkan för landstinget företa där angivna rättshandlingar, dock längst till och med den 31 december
2002.

§ 131
På- och ombyggnad av Radiumhemmet samt programarbete avseende ADR-logistik,
Karolinska sjukhuset
LS 0205-0251
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 maj 2002.
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forts.
forts. § 131
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna investering i på- och ombyggnad av Radiumhemmet på Karolinska sjukhuset till en total
investeringsutgift på 59 000 000 kronor inkl utrustning
att rekommendera produktionsstyrelsen godkänna att programarbete avseende ADR-logistik vid
Karolinska sjukhuset genomförs till en investeringsutgift på 8 000 000 kronor.

§ 132
Värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande grundläggande värderingar och principer
inom ramen för en etisk plattform
LS 0205-0254
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 maj (med reviderad bilaga 2 till hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande) 2002.
Mp-ersättarens skrivelse den 10 juni 2002 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anta en värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande en hälso- och sjukvårdsetisk vision,
grundläggande värderingar och hälso- och sjukvårdsetiska principer inom ramen för en hälso- och
sjukvårdsetisk plattform.
Mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 133
Informationskampanj till allmänheten om vårdgarantin
LS 0206-0273
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni 2002.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2002 (bilaga).
Mp-ersättarens skrivelse den 10 juni 2002 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingskontoret att genomföra en informationskampanj riktad till allmänheten om
vårdgarantin
att finansiera kampanjkostnaden på 6 000 000 kronor genom att ianspråkta medel ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
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att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden att förstärka informationen till berörda vårdproducenter om vårdgarantin.
forts.
forts. § 133
Särskilda uttalanden antecknades
dels av s- och v-ledamöterna
dels av mp-ersättaren.

§ 134
Instruktion för landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvården
LS 0205-0253
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni 2002 jämte förslag till instruktion.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2002 (bilaga).
Mp-ersättarens skrivelse den 10 juni 2002 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Inger Ros och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels om avslag på landstingsrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Lands tingsstyrelsen beslöt således
att anta instruktion för kommittén för ägarfrågor inom sjukvården enligt landstingskontorets förslag
att utse sju ledamöter och sju ersättare i kommittén samt ordförande och förste och andre vice ordförande
att intill utgången av den 31 oktober 2002 välja
ledamöter

ersättare

m
m
kd
fp

m
m

Birgitta Eijenmark
Ramsey Brufer

fp

Carl-Anders Ifvarsson

Ralph Lédel
Hans G Mattsson
Stig Nyman
Gabriel Romanus

att till ordförande välja Ralph Lédel och till förste vice ordförande Stig Nyman
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att i övrigt bordlägga valet till ägarkommittén.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
forts.

forts. § 134
Särskilda uttalanden antecknades
dels av s- och v-ledamöterna
dels av mp-ersättaren.

§ 135
Samarbetsavtal med Karolinska Institutet om utveckling av sjukvårdens organisation och
ledarskap
LS 0205-0245
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni 2002 jämte samarbetsavtal med landstingskontorets
tjänsteutlåtande den 29 maj 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna samarbetsavtal med Karolinska Institutet om utveckling av sjukvårdens organisation och
ledarskap
att ersättningen 300 000 kronor per år för utnyttjad utbildningsplats finansieras inom hälso- och sjukvårdsnämndens budget.

§ 136
Yttrande över betänkandet Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3)
LS 0202-0118
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni 2002 med yttranden från patientnämnden den 27 maj,
hälso- och sjukvårdsnämnden respektive produktionsstyrelsen den 28 maj 2002 och landstingskontorets
tjänsteutlåtande den 27 maj 2002.
Mp-ersättarens skrivelse den 10 juni 2002 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingskontorets tjänsteutlåtande och hälso- och
sjukvårdsnämndens beslut.
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Mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 137
Yttrande över Kammarkollegiets skrivelse om formerna för auktorisation av
teckenspråkstolkar och förutsättningar för auktorisation när det gäller dövblindtolkning och
vuxendövtolkning
LS 0204-0173
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni 2002 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den
28 maj och produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande den 29 maj 2002, länshandikapprådets kanslis
tjänsteutlåtande den 31 februari och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingskontorets tjänsteutlåtande och hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande.

§ 138
Ökad kapacitet inom förlossningsvård och strålbehandling
LS 0206-0270
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni 2002.
S- och v-ledamöterna föreslår i skrivelse att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att lämna förslag om hur förlossnings- och kvinnosjukvården samt strålbehandlingsverksamheten kan förstärkas med utgångspunkt i vad som anförs enligt s- och v-förslaget (bilaga).
Mp-ersättarens skrivelse den 10 juni 2002 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Åke Askensten.
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

Landstingsstyrelsen

Protokoll 7/2002
2002-06-10

10

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda hur förlossnings- och kvinnosjukvården samt
strålbehandlingsverksamheten kan förstärkas genom samarbete med privata vårdgivare enligt vad
som anförts i skrivelsen.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag.
Mp-ersättaren lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 139
Fyllnadsval
LS 0205-0250
Ordförandens skrivelse den 27 maj 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Ingrid Sandqvist (fp) från uppdraget som ledamot i landstingets pensionärsråd.
Val av ledamot i landstingets pensionärsråd utgick.

§ 140
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 20 augusti 2002, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme

Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 25 juni 2002.
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Bilaga LS §
123/2002

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 10 juni 2002

1

Landstingsdirektörens beslut den 6 juni 2002 om att utse Hendry Andersson till konstansvarig inom
landstingskontoret
LS 0205-0257

2

Styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB har den 14 mars 2002 beslutat att anmäla
bolagsordningen gällande Bildandet av ett dotterbolag av verksamhet som bedrivs inom
Genterapicentrum vid Huddinge Universitetssjukhus AB
LS 0203-0151
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Bilaga LS §
124/2002

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
1

Arbetsgivarutskottet
Protokoll 2-3/2002

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 11-12/2002
Anmälan av representation första kvartalet 2002

3

Ingela Nylund Watz
Beslut 16/2002

4

Landstingsdirektören
Beslut 162-173 /2002

5

Administrativa direktören
Beslut 19-27/2002

6

Finansdirektören
Beslut 19-22/2002

7

Administration
Intern ekonomi
Enhetschefen
Beslut 2/2002

8

Arbetsgivarfrågor
Personaldirektören
Beslut 39-44/2002

9

IT-strategi
IT-chefen
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Beslut 11-14, 16-22, 24-36/2002
forts.

forts. Bilaga § 124
10

Kansliet
Juridiska enheten
Chefjuristen
Beslut 2/2002

11

Upphandling
Avd.chefen
Beslut 60-77/2002

