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§ 93 - 112

Justerat den 20 maj 2003 i vad avser § 107 och 110 och i övrigt den 3 juni 2003.
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§ 93
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 3 juni 2003.

§ 94
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 2003 lades till handlingarna.

§ 95
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 maj 2003 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).
I ärendet yttrade sig Lars Joakim Lundquist.
Ordföranden meddelade att frågan borde hänskjutas till gruppledarna för diskussion.

§ 96
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 maj 2003 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Margareta Cederfelt och Gunilla Helmerson.

§ 97
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0301-0001
Rapport 6 den 9 maj 2003 lades till handlingarna.

§ 98
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/03 Pensionshanteringen inom Stockholms
läns landsting
LS 0302-0595
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 april 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
10 april 2003.
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forts.
forts. § 98
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 99
Bidrag till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar för verksamheten år 2003
LS 0303-1161
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 april 2003 med Stiftelsen Stockholms Museispårvägars
skrivelse den 12 mars 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 april 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 20 maj 2003 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna Stiftelsen Stockholms Museispårvägars förslag till budget för år 2003
att bevilja Stiftelsen Stockholms Museispårvägar ekonomiskt bidrag för verksamheten år 2003 med
1 900 000 kronor
att finansiera bidraget till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar genom att ianspråkta medel ur
landstingsstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 100
Förslag om medresenär vid färdtjänstresa
LS 0304-1410
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 april 2003.
I ärendet yttrade sig Anna Berger Kettner, Charlotte Broberg och Cecilia Carpelan.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att från och med den 1 augusti 2003 ge färdtjänstresenärer som inte har ledsagare möjlighet att ta
med en medresenär vid färdtjänstresa
att fastställa avgiften för medföljande till 20 kronor per enkel resa
att fastställa högkostnadsskydd till 500 kronor per månad samt 300 kronor per månad för pensionärer.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 6/2003
2003-05-20

4

Landstingsstyrelsen

Protokoll 6/2003
2003-05-20

5

§ 101
Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting
LS 0304-1453
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 april 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
22 april 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 16 maj 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återemittera ärendet till hälso- och sjukvårdsutskottet med ett uppdrag att utveckla handlingsprogrammet för läkemedel ytterligare enligt m- och fp-förslaget (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 16 maj 2003 (bilaga).
Pia Lidwall anmälde att hon instämde i m- och fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas 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.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastsälla strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns landsting för
perioden 2003-2006.
M-, fp- och kd-ledamöterna anmälde att de ej deltog i styrelsens beslut.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 102
Motion 2003:11 av Margareta Cederfeldt (m) om förebyggande av fallolyckor bland äldre
LS 0301-0129
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 april 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
18 mars 2003.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Chris Heister om bifall till motionen.
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 102
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 103
Inrättande av styrgrupp för genomförande av barnkonventionen i landstinget
LS 0305-1625
Ordförandens skrivelse den 5 maj 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt ordförandens förslag
att inrätta en styrgrupp för genomförande av barnkonventionen i landstinget
att bordlägga val av ledamöter till styrgruppen.

§ 104
Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 18 juni - 18 augusti 2003
LS 0305-1644
Ordförandens skrivelse den 8 maj (reviderad den 16 maj) 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att uppdra åt
Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Lars Joakim Lundquist under tiden den 18 – 29 juni
Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Gunilla Helmersson under tiden den 30 juni - 6 juli
Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Margareta Cederfeldt under tiden den 7 – 13 juli
Ingela Nylund Watz, Dag Larsson och Margareta Cederfeldt under tiden den 14 – 20 juli
Dag Larsson, Birgitta Sevefjord och Christer Wennerholm under tiden den 21 – 27 juli
Lars Dahlberg, Birgitta Sevefjord och Torbjörn Rosdahl under tiden den 28 juli – 3 augusti
Ingela Nylund Watz, Dag Larsson och Torbjörn Rosdahl under tiden den 4 – 10 augusti
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Ingela Nylund Watz, Dag Larsson och Chris Heister under tiden den 11 – 18 augusti
forts.
forts. § 104
att gemensamt besluta i frågor vilkas avgörande inte utan olägenhet kan anstå och som det eljest
ankommer på landstingsstyrelsen eller något av följande utskott - allmänna utskottet, arbetsgivarutskottet eller hälso- och sjukvårdsutskottet - att besluta om
att föreskriva att uppdraget inte omfattar frågor av principiell karaktär eller frågor med stor ekonomisk
betydelse för landstinget
att ovannämnda delegerade får fatta beslut i ärende utan att det först har beretts av landstingsrådsberedningen.

§ 105
Bidrag till Operation Kvinnofrids fjärde kampanj hösten 2003
LS 0303-1320
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
7 maj 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 16 maj 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avstyrka
ansökan (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att bevilja projektbidrag om 1 400 000 kronor till styrgruppsmyndigheterna för Operation Kvinnofrid
att finansiera detta ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 106
Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida struktur
LS 0305-1667
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2003 jämte rapport med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 22 april 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 20 maj 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att ej godkänna rapporten (bilaga).
forts.
forts. § 106
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna rapporten om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida struktur.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.
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§107
Månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för helåret 2003
LS 0304-1563
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
28 april 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 16 maj 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa
månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för helåret 2003, att uppdra åt landstingskontoret att ta
fram förslag till åtgärder som eliminerar eller minimerar årets negativa resultat, att åtgärderna
redovisas för beslut vid ett extra sammanträde med landstingsstyrelsen den 27 maj kl 10.00 (bilaga).
Birgitta Rydberg och Pia Lidwall anmälde att fp- respektive kd-ledamöterna instämde i m-ledamöternas
förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för helåret 2003
att vid extra sammanträde med landstingsstyrelsen den 27 maj 2003, kl 10.00 besluta om åtgärder med
anledning av månadsbokslutets prognos för helåret.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad
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§ 108
Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa miljömärkt el
LS 0112-0693
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2003 med skrivelse från Locums koncernledning den
25 april 2002 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 26 april 2002.
M-ledamöternas skrivelse den 16 maj 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med kommande upphandlingar av elektricitet, uppdra åt
samliga landstingets förvaltningar och bolag, att övergå till miljömärkt el förutsatt att kraftiga
kostnadsökningar kan undvikas
att anse motionen besvarad.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 109
Yttrande över betänkandet Åldersgränser och ersättningsetablering (SOU 2003:7)
LS 0303-1135
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
23 april 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 20 maj 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Socialdepartementet enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.
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M-, fp- kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 110
Uppdrag att tillskriva regeringen om Stockholms läns landstings möjligheter att efterleva
gällande lagstiftning om budgetbalans
LS 0305-1677
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 maj 2003 jämte finanslandstingsrådets skrivelse.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 maj 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
till regeringen överlämna skrivelse från samtliga gruppledare angående Stockholms läns landstings möjligheter att efterleva gällande lagstiftning om budgetbalans enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att till regeringen överlämna skrivelsen om Stockholms läns landstings möjligheter att efterleva gällande
lagstiftning om budgetbalans.
M-, fp- och kd ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 111
Fyllnadsval
LS 0304-1502, 1534, 1600, 0305-1675
Ordförandens skrivelser den 12 och 19 maj 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Gunilla Rökke (m) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedningen
nordväst
att medge befrielse för Måns Almqvist (v) från uppdraget som ledamot i styrgruppen för Interreg III A,
Skärgården
att medge befrielse för Peter Linnstrand (v) från uppdraget som ledamot i beredningen för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ komplementärmedicin
att medge befrielse för Elwe Nilsson (m) från uppdragen som ledamot i arvodesutskottet och ägarutskottet
att intill utgången av 2006 välja Lotten von Hofsten (v) till ledamot i beredningen för rehabilitering,
hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ komplementärmedicin.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedningen nordväst, ledamot i styrgruppen för
Interreg III A Skärgården, ledamot i arvodesutskottet och ledamot i ägarutskottet.

§ 112
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 27 maj
2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 20 maj 2003 i vad avser § 107 och 110 och i övrigt den
4 juni 2003.
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Bilaga LS § 95/2003

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 20 maj 2003

1

Södra länets produktionsområdes anmälan av delegationsordning
LS 0304-1558

2

De Handikappades Riksförbunds, Stockholms läns distrikts årsmöte den 26 april 2003 angående
uttalande om mångfald på arbetsplatser
LS 0305-1624
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Bilaga LS § 96/2003

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 3/2003

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 30-37/2003
Anmälan av representation första kvartalet 2003

3

Juridik och kansli
Chefjuristen
Beslut 1-3/2003

4

Upphandling
Avd.chefen
Beslut 43-46, 51, 55-58/2003

