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§ 177
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 16 september 2003.

§ 178
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 7 - 20 augusti 2003 lades till handlingarna.

§ 179
Ärenden för kännedom
Förteckning den 29 augusti 2003 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 180
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 29 augusti 2003 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 181
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0301-0001
Rapport 9 den 25 augusti 2003 lades till handlingarna.

§ 182
Yttrande över betänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar (SOU 2002:97)
LS 0304-1413
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 augusti med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26
juni 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
§ 183
Yttrande över Utredningen om samordning av informationsförsörjningen vid kris (SOU
2003:11)
LS 0306-1891
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 augusti 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 184
Förslag till ombyggnad och upprustning av Södertälje sjukhus i enlighet med fastighetsutvecklingsplanen
LS 0204-0163
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 12 juni 2003.
I ärendet yttrade sig Dag Larsson och Stig Nyman.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att överlämna förslag om fastighetsutvecklingsplan för Södertälje sjukhus till 3S-projektet, Stockholms
Sjukvårdsstruktur.

§ 185
Yttrande över Nationalkommitténs slutbetänkande En hållbar framtid i sikte (SOU 2003:31)
LS 0305-1670
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 6 augusti 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 29 augusti 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt med vad m-, fp- och kd-ledamöterna anfört (bilaga).
Ordföranden anmälde att regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande bifogas protokollet (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 185
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt landstingsdirektörens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 186
Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till minneshandikappade genom ett
fördubblat antal demensutredningar
LS 0212-0569
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 4 juni 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 29 augusti 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 29 augusti 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till 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 anse motionen besvarad enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp- och kd-ledamöterna för fp- och kd-förslaget.
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§ 187
Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka
och andra utsatta patientgrupper
LS 0212-0570
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 23 april 2003.
forts.
forts. § 187
M-ledamöternas skrivelse den 29 augusti 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera ärendet till hälso- och sjukvårdsutskottet för att få en definition på
gruppen som har störst nytta av kostnadsfritt influensavaccin (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 29 augusti 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att biffalla motionen (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-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- och kd-ledamöterna reserverade sig mot styrelsens beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och fann att
styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för fpförslaget.

§ 188
Motioner 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om stockholmarnas rätt till vård inom EU
samt 2003:19 av Christer G Wennerholm m fl (m) om europeisk vårdgaranti
LS 0211-0531, 0302-0733
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 4 juni 22003.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 29 augusti 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionerna (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 188
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionerna.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 189
Förslag om framställan till Landstingsförbundet och regeringen om regional differentiering
av den nationella taxan
LS 0307-2095
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 15 augusti 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 29 augusti 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget med ansökan om differentiering av de nationella vårdtaxorna (bilaga).
I ärendet yttrade sig Lars Dahlberg.
Stig Nyman anmälde att han instämde i fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således enligt landstingsrådsberedningens förslag
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§ 190
Yttrande över remissen Meddelande om en europeisk strategi för miljö och hälsa KOM
(2003) 338 slutlig
LS 0307-2156
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 20 augusti 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Miljödepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 191
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 14/03 Översiktlig granskning av repre sentation inom Stockholms läns landsting år 2002
LS 0306-1960
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 augusti 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 20 augusti 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 192
Fyllnadsval
LS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299
Bordlagt den 20 maj, 17 juni och 19 augusti.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Susann Ronström (s) från uppdraget som ledamot i sjukvårdsberedning sydost
att bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedning nordväst, ledamot i arvodesberedningen respektive
arvodesutskottet, ägarutskottet och ledamot i sjukvårdsberedning sydost.

§ 193
Medgivande för heltidsanställt landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat
uppdrag
LS 0308-2297
Ordförandens skrivelse den 28 augusti 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
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att lämna landstingsrådet Chris Heisters anmälan av uppdrag som ledamot i styrelsen MOA AB (ingår
i Prolivakoncernen) utan erinran.
Chris Heister deltog ej i styrelsens beslut.
§ 194
Anmälan av skrivelse
Skrivelse från Birgitta Rydbergs (fp) om att kalla in fullmäktige till ett extra möte.
LS 0308-2203
Skrivelse den 29 augusti 2003.

§ 195
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 23 september 2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 17 september 2003.
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Bilaga LS §
179/2003

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 2 september 2003

1

Locum AB:s anmälan den 16 juni 2003 om efterlevnad av principöverenskommelse om ändrat
huvudmannaskap inom omsorgsnämnden
LS 9711-1029

2

Locum AB:s beslut den 22 maj 2003 om förgävesinvesteringar föranledda av utredningen om ett
nytt universitetssjukhus
LS 0306-1810

3

Rörelsehinderföreningarna i samverkan skrivelse den 18 augusti 2003 om kollektivtrafikens och
taxebestämmelsernas betydelse för de rörelsehindrade
LS 0308-2259

4

Länsrätten dom den 22 augusti 2003 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges
beslut den 18 december 2002 ang budget för år 2003 och plan för åren 2004-2005
LS 0306-1819
Överklagandet bifallet
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Bilaga LS §
180/2003

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Rese- och representationsutskottet
Beslut 48-50/2003

