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§ 224
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av förste vice ordföranden och
andre vice ordföranden samt Lars Dahlberg.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 11 november 2003.

§ 225
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 11 september – 15 oktober 2003 lades till
handlingarna.
Margareta Cederfelt anmälde att hon ej fått handlingar som sändes tillsammans med tilläggslistan.

§ 226
Ärenden för kännedom
Förteckning den 23 oktober 2003 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 227
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 23 oktober 2003 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 228
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0301-0001
Rapport 11 den 20 oktober 2003 lades till handlingarna.

§ 229
Riktlinje r för hyresrådet samt förändring av hyresrådets sammansättning
LS 0309-2408
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 oktober 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 15 september 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
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att samtliga nämnder och bolag inom landstingskoncernen skall vända sig till hyresrådet vid tvister
om hyresavtal med Locum AB
forts.
forts. § 229
att hyresrådet skall arbeta i enlighet med de riktlinjer som redovisas i tjänsteutlåtandet
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att tillsätta ett hyresråd i enlighet med vad som framgår av
tjänsteutlåtandet.

§ 230
Samverkan med AB SLL Internfinans för år 2004
LS 0309-2428
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 oktober 2003 jämte samverkansavtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 september 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna avtal om samverkan med AB SLL Internfinans
att kostnaden för ersättning till AB SLL Internfinans avseende år 2004 skall belasta Koncernfinansiering.

§ 231
Nya lokaler för Stockholms läns museum
LS 0306-1864
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 oktober 2003 med kulturnämndens yttrande den 16 september 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 oktober 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 23 oktober 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra
åt kulturnämnden att utreda hela den museiverksamhetssektor som finansieras av landstinget så att
verksamheten på sikt tryggas och blir mer ekonomiskt självbärande, att utredningen belyser möjliga
samordningseffekter av personal, utrymmen, marknadsföring, utställningar, uppdragsverksamhet och
ekonomi (bilaga).
I ärendet yttrade sig Cecilia Carpelan och Stig Nyman.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
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Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt kulturnämnden att utarbeta beslutsunderlag i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 232
Yttrande över Socialstyrelsens redovisning av uppdrag ang uppföljning av avvecklingen av
amalgam i barn- och ungdomstandvården
LS 0307-2120
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 oktober 2003 med yttranden från patientnämnden den
16 september och Folktandvården Stockholms län AB den 15 september 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 23 oktober 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att som
yttrande till Socialdepartementet avge landstingsdirektörens yttrande.
M-ledamöternas skrivelse den 23 oktober 2003 (bilaga).
Cecilia Carpelan och Stig Nyman anmälde att fp- och kd-ledamöterna instämde i m-ledamöternas
förslag och uttalande.
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 landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 233
Yttrande över betänkandet Dentala material och hälsa
(SOU 2003:53)
LS 0307-2142
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 oktober 2003 med yttranden från patientnämnden den
16 september, Folktandvården Stockholms län AB den 23 september 2003, länshandikapprådet den
25 september och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 september 2003.
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M-ledamöternas skrivelse den 23 oktober 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att som
yttrande till Socialdepartementet avge landstingsdirektörens yttrande.
M-ledamöternas skrivelse den 23 oktober 2003 (bilaga).
Cecilia Carpelan och Stig Nyman anmälde att fp- och kd-ledamöterna instämde i m-ledamöternas
förslag och uttalande.
forts.
forts. § 233
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 landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 234
Utvidgning av rehabiliteringsgarantin i Stockholms län – direktiv respektive överens kommelse
LS 0301-0060
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 oktober 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 23 september och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 23 oktober 2003 med förslag att landstingsstyrelsen – utöver
landstingsrådsberedningens förslag - beslutar att steg 2 av rehabiliteringsgarantin skall införas senast
den 1 januari 2005.
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp- och kd-ledamöternas förslag.
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna förslag till direktiv avseende utvidgning av rehabiliteringsgarantin
att för detta ändamål avsätta 3 500 000 kronor för detta år 2004 och 4 000 000 kronor år 2005
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att tillsammans med Försäkringskassan utarbeta detaljförslag till hur steg 2 i garantin skall utformas och utföras
forts.
forts. § 234
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att snarast återkomma med detaljförslag avseende utvidgning av rehabiliteringsgarantin
att godkänna förslag till överenskommelser med arbetsgivare.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 235
Förlängning av policy med riktlinjer om barn och ungdomar som behöver särskilt stöd
från såväl kommunen som landstinget, BUS-policyn
LS 0309-2318
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 oktober 2003 jämte policy med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 23 september och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 september 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 23 oktober 2003 (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 28 oktober 2003 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att förlänga gemensam policy med riktlinjer, om barn och ungdomar som behöver särskilt stöd av
såväl kommunen som landstinget, med Kommunförbundet Stockholms län och länets kommuner
med två år att gälla t o m 2005.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m- och fp-ledamöterna
dels av kd-ledamoten.
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§ 236
Motion 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för medicinsk revision
LS 0305-1695
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 september 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets
yttrande den 23 september 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
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§ 237
Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2004
LS 0310-2651
Ordförandens skrivelse den 17 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med styrelsen under 2004 med början kl 10.00
20
17
16
20
18
15

januari
februari
mars
april
maj
juni

24
21
25
2
9
7

augusti
september
oktober
november
november
december

§ 238
Åtgärder angående lagstiftningens krav på budgetbalans
LS 0310-2587
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 oktober (med reviderad sid 1 och 3 den 24 oktober)
2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 oktober 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 28 oktober 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga en fullständig budget i balans
för budgetåret 2004 med planering för åren 2005-2006 (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 28 oktober 2003 (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 28 oktober 2003 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Stig Nyman.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-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 framlägga en budget i balans för budgetåret 2004 samt för planeringsåren 2005-2006
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att åberopa storleken på de ackumulerade underskotten som synnerliga skäl för att avstå från att reglera de negativa resultaten för åren 2000-2002.
forts.
forts. § 238
M- och kd-ledamöterna anmälde att de ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m-ledamöterna
dels av kd-ledamoten.

§ 239
Fastställande av skattesats för 2004
LS 0310-2710
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2003.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Chris Heister om oförändrad skatt.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2003 till 12:27 kronor per skattekrona.
Fp- och kd-ledamöterna anmälde att de ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 240
Förlängning av konsortialavtal avseende ALMI Företagspartner för år 2004
LS 0309-2501
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 oktober 2003 jämte överenskommelse om avtal och
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 september 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna förlängning av nuvarande konsortialavtal med ALMI Företagspartner AB för år 2004.
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§ 241
Yttrande över överklaganden av landstingsfullmäktiges beslut 2003-10-07 om åtgärder för
färdtjänstbudgeten
LS 0310-2627, 2678, 2715, 2716, 2726
Landstingsrådsberedningens skrivelse 22 oktober (reviderad sid 1 den 24 oktober) 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 oktober 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 28 oktober 2003 med förslag att landstingsstyrelsen
beslutar att avge yttrande enligt med vad m-, fp- och kd-ledamöterna anfört (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 avge yttrande enligt landstingsdirektörens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 242
Yttrande över Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård
LS 0305-1735
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 22 oktober (med reviderad sid 1 och 3 den 24 oktober)
2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den 23 september 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 28 oktober 2003 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förlag.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 243
Yttrande över förslag till lokal folkhälsoplan för Järfälla kommun
LS 0305-1679
Landstingsrådsberedningens skrivelse 22 oktober 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 23 september 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 28 oktober 2003 med förslag att landstingsrådsberedningen beslutar att
yttra sig i enlighet med vad som anförs i tjänsteutlåtandet (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 avge yttrande till Järfälla kommun enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande samt att Folkhälsoplanen kompletterad med ett förtydligat genusperspektiv är en bra plattform för kommunens
och landstingets gemensamma arbete med folkhälsofrågor och därmed också stöd för beredningens
arbete.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 244
Motion 2003:22 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om information om ultraljudsundersökning för
tidig upptäckt av höftledsdislokation
LS 0303-1147

Landstingsstyrelsen

Protokoll 13/2003
2003-10-28

13

Landstingsrådsberedningens skrivelse 22 oktober 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 23 september 2003.
forts.
forts. § 244
Fp-ledamöternas skrivelse den 28 oktober 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att erbjuda föräldrar i Stockholms län möjlighet att låta deras nyfödda barn
genomgå ultraljudsundersökning för tidig upptäckt av höftledsdislokation (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-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 i enlighet med hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 245
Fyllnadsval
LS 0304-1502, 0305-1675, 0308-2299, 0309-2396, 2485, 0310-2552, 2555, 2586 2615, 2633, 2676
Ordförandens skrivelser den 20 maj, 17 juni, 2 september och 22 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Bo Ehlin (m)) från uppdragen som ledamot i Kultur i vården och vården som
kultur och som representant i samrådsorganen rörande gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet
att medge befrielse för Anita Hallberg Egervall (kd) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning innerstaden
att medge befrielse för Jan Bergvall (v) från uppdraget som ledamot i Mälarens Vattenvårdsförbund
att medge befrielse för Ann-Kristin Särnbrink (s) från uppdragen som ledamot i beredning för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och alternativ /komple mentärmedicin och som representant i
Landstingsförbundets förhandlingsdelegation rörande tandläkarutbildningen
att medge befrielse för Miguel de Paula (kd) från uppdraget som ersättare i Stiftelsen Sveriges
invandrarinstitut och Museum
att medge befrielse för Margareta Cederfelt (m) från uppdraget som ersättare i Luftvårdsförbundet i
Stockholms och Uppsala län
att medge befrielse för Ralph Lédel från uppdragen som ledamot i Skärgårdshavets samarbetsråd
och som ersättare i beslutsgruppen för Interreg III A, Skärgården
att medge befrielse för Peter Renblad (mp) från uppdraget som ordförande i sydvästra sjukvårdsberedningen fr o m den 1 januari 2004
att intillutgången av 31 oktober 2006 välja
Lars Joakim Lundquist (m) som ledamot i arvodesutskottet
Hans-Erik Malmros (m) som ersättare i ägarutskottet
att intill utgången av 2006 välja
Eva Klingström (m) som ersättare i sjukvårdsberedning nordväst
Lars-Erik Salminen (m) som vice ordförande i arvodesberedningen
Marianne Watz (m) som ledamot i styrgruppen för Kultur i vården och vården som kultur
Rut Andersson (kd) som ersättare i sjukvårdsberedning innerstaden.
forts.
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forts. § 245
Styrelsen beslöt bordlägga val av ledamot i sjukvårdsberedning sydost, representant i samrådsorganen
rörande gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet, ledamot i Mälarens Vattenvårdsförbund,
ledamot i beredning för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och
alternativ/komplementärmedicin, representant i Landstingsförbundets förhandlingsdelegation rörande
tandläkarutbildningen, ersättare i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och Museum, ersättare i
Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län, ledamot i Skärgårdshavets samarbetsråd, ersättare
i beslutsgruppen för Interreg III A, Skärgården samt ordförande i sydvästra sjukvårdsberedningen
fr o m den 1 januari 2004.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 246
Anmälan av skrivelse
LS 0310-2736
Anmäldes skrivelse av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förslag till kompletterande utredningsuppdrag
med anledning av landstingskontorets budgetförslag för år 2004.

§ 247
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 4 november 2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 28 oktober i vad avser § 241 och 245 och i övrigt den
12 november 2003.
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Bilaga LS § 226/2003

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens
sammanträde den 28 oktober 2003

1

Södertälje sjukhus, styrelseordföranden Lena Östman skrivelse den 29 september 2003 om
besparingar inför 2004 – budget i balans
LS 0309-2529

2

Datainspektionens beslut den 11 september 2003 Begäran om yttrande över klagomål samt
begäran om redogörelse av rutiner vid utlämnande av registerutdrag
LS 0308-2276

3

Justitieombudsmannen beslut den 29 september 2003 i ärende om anmälan mot Karolinska
sjukhusets angående brister i handläggningen av en begäran om utlämnande av allmänna
handlingar
LS 0309-2528
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Länsrättens dom den 6 oktober 2003 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens
ägarutskotts beslut den 2 september 2003, § 3 angående beslutet att uppdra åt
produktionsdirektören för Norra länets produktionsområde att genomföra med beställaren
överenskomna förändringar under förutsättning att landstingsstyrelsen beslutar om
strukturförändringar
LS 0302-0980
Överklagandet ej bifallet

5

Länsrättens beslut den 20 oktober 2003 med anledning av landstingsstyrelsens beslut den 23
september 2003, §209, om övergripande struktur för den psykiatriska vården inom Norra länet –
förslag till inriktning och samtidigt yrkat att länsrätten snarast inhiberar beslutet.
Överklagandet ej bifallet

6

Kammarrättens beslut den 14 oktober 2003 med anledning av överklagande av länsrättens dom
den 6 oktober 2003, beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu fråga
om inhibition och muntlig förhandling
LS 0302-0980
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
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Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz svar den 15 september 2003 med anledning av
ansökan om bidrag till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)
LS 0309-2483

8

Infomedica AB protokoll från ordinarie bolagsstämma den 22 maj 2003, samt ändringsbevis för
aktiebolag från PRV reg. datum 10 september 2003
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Bilaga LS § 227/2003

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 4/2003

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 9/2003

3

Ägarutskottet
Protokoll 4-10/2003

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 54-67, 69/2003

5

Upphandling
Avd.chefen
Beslut 80, 86, 101, 112-113, 116-117, 119, 123-124, 126/2003

