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§ 74
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 6 maj 2003.

§ 75
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 20 mars – 9 april 2003 lades till handlingarna.

§ 76
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 april 2003 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 77
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 april 2003 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 78
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0301-0001
Rapport 5 den 11 april 2003 lades till handlingarna.

§ 79
Fastställande av direktiv för budget 2004 och planering för 2005-2006 samt
investeringsplan 2004-2008
LS 0303-1394
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1
april 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 april 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera budgetdirektiven till landstingsrådsberedningen med uppdrag att presentera nya direktiv som
bygger på en budget i balans, att budgetdirektiven utvecklas enligt av fp-ledamöterna föreslagna
riktlinjer (bilaga).
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forts.

forts. § 79
Kd-ledamotens skrivelse den 16 april 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att nämnder och
styrelser får i uppdrag att bereda sina respektive budgetar och investeringsplaner med hänvisning till de
budgetramar m m som anges i kristdemokraternas förslag till budget för 2003 och planering för 20042005, att följande frågor skall behandlas i en särskild debatt i landstingsfullmäktige den 10 eller 11 juni i
år i enligt kd-ledamotens förslag (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 22 april 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att utgångspunkt för budgetdirektiven ska vara en budget i balans 2004 samt i planeringen för 2005-2006, att
återremittera ärendet till landstingskontoret, att omarbeta ärendet utifrån nedan angivna utgångspunkter
samt Moderata Samlingspartiets förslag till budget 2003 och planering 2004-2005 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister, Stig Nyman och Birgitta Rydberg.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-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.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och fann att
styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa direktiv för budget 2004 och planering för 2005 – 2006 samt investeringsplan för
2004 – 2008 enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt nämnder och bolagsstyrelser att utforma sina budgetförslag enligt fastställda direktiv
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet respektive ägarutskottet att besluta om de eventuella
kompletterande direktiv som kan krävas och i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av direktiven
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta åtgärder för att fullfölja de uppdrag som ges i direktiven
att uppdra till landstingsdirektören att utarbeta anvisningar med anledning av budgetdirektiven.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
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§ 80
Yttrande över remissen Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och
kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens behov
LS 0301-0254
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2003 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den
4 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingskontorets förslag.

§ 81
Yttrande över betänkandet EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (SOU 2002:116)
LS 0302-0585
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
28 mars 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 april 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Utrikesdepartementet enligt fp-förslaget (bilaga).
Chris Heister anmälde att m-ledamöterna instämde i fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Utrikesdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 82
Årsredovisning/årsbokslut för produktionsstyrelsen 2002
LS 0209-0403
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2003 med ägarutskottets förslag den 7 mars 2003 och
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att överföra produktionsstyrelsens negativa resultat 2002 om 177 902 000 kronor i ny räkning.
§ 83
Ändring av bolagsordningar
LS 0303-1358
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2003 jämte bolagsordning med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 26 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att ändra bolagsordningar enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 84
Ändring av bolagsordning avseende Västra Service Gruppen AB
LS 0303-1342
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2003 med Västra Service Gruppen AB skrivelse den
25 februari 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att ändra bolagsordning för Västra Service Gruppen AB enligt förslag.

§ 85
Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av stiftelsestadgar
LS 0210-0424
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 april 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
10 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 86
Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2002
LS 0303-1389
Landstingskontorets skrivelse den 2 april 2003.
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Landstingsstyrelsen beslöt
att lägga balanslistan till handlingarna.
§ 87
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
LS 0304-1398
Ordförandens skrivelse den 1 april 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 88
Utvecklad uppföljning av landstingskoncernens verksamhet och ekonomi
LS 0304-1456
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 april 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
7 april 2003.
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, Margareta Cederfelt och Chris Heister.
Ordföranden informerade om att landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som efterlysts var inskriven och
identisk med sidan två i landstingsrådsberedningens skrivelse.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att utveckla uppföljningen av landstingskoncernens verksamhet och
ekonomi.
M- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 89
Medel för fortsatt internetbaserad distansutbildning för sjuksköterskor med examen före
1993 års studiegång
LS 0303-1118
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 april 2003 med ägarutskottets förslag den 1 april 2003 och
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avsätta medel motsvarande 9 600 000 kronor från landstingsstyrelsens budget för kurskostnader
avseende fortsatt kompletteringsutbildning för sjuksköterskor.
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§ 90
Kollektivavtal om tillägg och ändringar i landstingets samverkansavtal
LS 0301-0008
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 april 2003 jämte tillägg och ändringar i kollektivavtal med
ägarutskottets förslag den 1 april 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 mars 2003.
forts.
forts. § 90
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna tillägg och ändringar enligt kollektivavtal den 31 januari 2003 i landstingets samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande.

§ 91
Delägarskap i Samtrafiken i Sverige AB
LS 0302-0907
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 april 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
1 april 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna att Waxholms Ångfartygs AB skall bli delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

§ 92
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 20 maj
2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 7 maj 2003.
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Bilaga LS § 76/2003

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 22 april 2003

1

Ägarutskottet beslut den 1 april 2003 om uppföljning av sjukfrånvaron inom Stockholms läns
landsting 2002
LS 0209-0370

2

Landstingsdirektörens skrivelse den 8 april 2003 om samråd kring analys och urval av
förslag på åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Stockholms län
LS 0303-1381

3

Landstingsdirektörens skrivelse den 21 mars 2003 ang promemoria om stödperson och
sakkunnig enligt smittskyddslagen
LS 0303-1159

4

Haninge kommuns beslut den 9 april respektive 14 mars 2003 om årsredovisning SOCSAM i
Haninge år 2002 och om revisionsberättelse för beställarförbundet SOCSAM i Haninge år 2002
LS 0304-1499
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Bilaga LS § 77/2003

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Ägarutskottet
Protokoll 3/2003

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 17-21, 23-29/2003

3

Upphandling
Avd.chef
Beslut 22-23, 27-28, 34, 36-38, 41/2003

4

Södra länets produktionsområde
Ekonomichef, avd.chef/verksamhetschef
Beslut 27-31/2003

