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Justerat den 17 september 2002 vad avser § 177 och i övrigt den 1 oktober 2002.

Ralph Lédel
Närvarande
Ordföranden
1:e vice ordföranden
2:e vice ordföranden
Ledamöterna

Elwe Nilsson

Lédel, Ralph (m)
Nilsson, Elwe (m)
Nylund Watz, Ingela (s)
Almqvist, Måns (v)
Berger Kettner, Anna (s)
Broberg, Charlotte (m)
Ehlin, Bo (m)
Freimuth, Mikael (m)
Karlsson, Monica (kd)
Kull, Per-Erik (s)
Nilsson, Nils Oskar (m)
Nyman, Stig (kd)
Rydberg, Birgitta (fp)
Sevefjord, Birgitta (v)
Sjökvist, Kenneth (s)
Söderlund, Kristina (s)

Ersättarna

Andersson, Conny (s)
Askensten, Åke (mp)
Boström, Karl-Axel (m)
Käärik, Andres (fp)
Larsson, Anne-Marie (m)
Linderoth, Curt (m)
Pettersson, Kerstin (v)
Sellin, Marie-Louise (s)
Sjölander, Johan (s)
Stjernström, Michael (kd)
von Uexküll, Boris (m)
Uebel, Ulf (fp)
Wanngård, Christina (s)

Landstingsrådet

Schött, Folke (m)

Landstingets
1:e vice ordförande

Tallberg, Christina (s)

Övriga

Ingela Nylund Watz

Ek, Klas
Freme, Peter
Hellmers, Stig
Holmstedt, Helena
Håfström, Dan
Johannessen Grå, Lars

Lindblom, Anne
Lönn, Anders
Olofsson, Sören
Rohdén, Agnetha
Stiernstedt, Göran
Weiss, Anna-Britt

Landstingsstyrelsen

Protokoll 9/2002
2002-09-17

Kressner Jönson, Karin

2

Wennerholm, Christer
Widmark, Leif

§ 169
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 1 oktober 2002.

§ 170
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 9 augusti - 4 september 2002 lades till
handlingarna.

§ 171
Ärenden för kännedom
Förteckning den 13 september 2002 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 172
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 17 september 2002 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 173
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0201-0001
Rapport 8 den 12 september 2002 lades till handlingarna.

§ 174
Förlängning av färdtjänstavtal med länets kommuner
LS 0201-0041
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 21 augusti 2002 jämte överenskommelse med
färdtjänstnämndens yttrande den 18 juni 2002.
S-ledamöternas skrivelse den 17 september 2002 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt s-förslaget (bilaga).
V-ledamöternas skrivelse den 17 september 2002 (bilaga).
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Birgitta Sevefjord anmälde att v-ledamöterna instämde i s-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 174
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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att förlänga nuvarande färdtjänstavtal med två år, d v s till och med utgången av år 2004
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingskontoret inför förhandling om eventuellt nytt färdtjänstavtal gemensamt med
färdtjänstförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms län (KSL) utreda de ekonomiska
förutsättningarna och konsekvenserna för en samordnad verksamhet för de samhällsbetalda resorna i
länet enligt överenskommelse den 21 maj 2002.
S- och v-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
V-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 175
Bildande av gåvofond vid norra länets produktionsområde
LS 0207-0318
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 september 2002 med AB SLL Internfinans skrivelse
respektive landstingskontorets tjänsteutlåtande den 16 juli 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att norra länets produktionsområde bildar en gåvofond enligt stadgarna
att gåvofondens namn skall vara Gåvofond för PAH i Järfälla - Upplands Bro, Hemsjukvård
att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av gåvofonden.

§ 176
Årsredovisning 2001 för landstingets donationsfonder/stiftelser
LS 0207-0327
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 september 2002 jämte årsredovisning med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 18 juli 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga årsredovisning 2001 för donationsfonderna/stiftelserna till handlingarna.
§ 177
Ändrad delegationsordning för landstingsstyrelsen
LS 0209-0373
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 september 2002 jämte landstingskontorets tjänsteutlåtande den 10 september 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa förslag till delegationsbestämmelser inom landstingsstyrelsen och verkställighet inom
kontoret att gälla fr o m den 18 september 2002
att godkänna landstingsdirektörens vidaredelegering av sin beslutanderätt till annan anställd inom
landstingskontoret.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 178
Överflyttning av verksamhet och personal från produktionsstyrelsens IT-avdelning till
landstingsstyrelsen
LS 0209-0369
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 september 2002 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 9 september 2002 och MBL-förhandling den 30 augusti 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att överta från produktionsstyrelsen den 1 oktober 2002 dels den verksamhet dels den personal som
styrelsen bedriver inom IS/IT-området
att uppdra åt landstingskontoret att genomföra de tekniska budgetjusteringar m m som följer av
beslutet.

§ 179
Skrivelse med förslag om att möjliggöra arbetskraftsinvandring av vårdpersonal
LS 0208-0347
Andres Kääriks och Birgitta Rydbergs skrivelse den 26 augusti 2002 med förslag om att möjliggöra
arbetskraftsinvandring av vårdpersonal.

§ 180
Val till landstingsstyrelsens kommitté för ägarfrågor inom sjukvården
LS 0205-0253
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 juni 2002.
S- och v-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2002.
Mp-ersättarens skrivelse den 10 juni 2002.
Bordlagt den 10 juni och 20 augusti, § 134 och 155.
Landstingsstyrelsen beslöt
att bordlägga valet till ägarkommittén.

§ 181
Yttrande över betänkandet Patientjournallagen – en översyn med förslag till
författningsändringar
LS 0206-0292
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 september 2002 med yttranden från hälso- och sjukvårdsnämndens respektive produktionsstyrelsen den 27 augusti 2002 och landstingskontorets tjänsteutlåtande
den 23 augusti 2002.
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forts.
forts. § 181
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdnämndens yttrande samt produktionsförvaltningens och landstingskontorets tjänsteutlåtanden.

§ 182
Kärns jukvårdsprojektet i Södertäljeområdet - utvärderingsrapport
LS 0207-0316
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 10 september 2002 jämte utvärderingsrapport.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 183
Fyllnadsval
LS 0208-0350
Ordförandens skrivelse den 28 augusti 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt
att bordlägga val av ledamot i Samarbetsnämnden vid ostkustens örlogsbas intill utgången av 2002 efter
Per-Eric Rosenkrantz (fp) som avlidit.

§ 184
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
22 oktober 2002, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 17 september i vad avser § 177 och i övrigt den
1 oktober 2002.

Bilaga LS §
171/2002

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 17 september 2002

1

Länsrättens underrättelse den 10 september 2002 med anledning av Stiftelsen Stolta Stads
överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 14 maj över Regional
Utvecklingsplan 2002 för Stockholmsregionen, RUFS
LS 0207-0317
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Bilaga LS §
172/2002

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
1.

Ingela Nylund Watz
Beslut 17-24/2002

2

Rese- och representationsutskottet
Anmälan av representation andra kvartalet 2002

3

Landstingsdirektören
Beslut 216-231/2002

4

Administrativa direktören
Beslut 31, 50-57/2002

5

Finansdirektören
Beslut 28-29/2002

6

Administration
Avd.chefen
Beslut Ape 14, 10-13/2002
Intern ekonomi
Enhetschefen
Beslut 3/2002
Intern IT
Avd.chefen
Beslut 30-41/2002

7

Arbetsgivarfrågor
Personaldirektören
Beslut P 10, 50-57/2002

8

Vårdersättningar
Avd.chefen
Beslut 12-18/2002

Landstingsstyrelsen

11

Berga naturbruksgymnasium, rektor
Beslut 12 -14/2002
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