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§ 252
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 25 november 2003.

§ 253
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 17 oktober – 27 oktober 2003 lades till
handlingarna.

§ 254
Ärenden för kännedom
Förteckning den 6 november 2003 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 255
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 6 november 2003 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 256
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0301-0001
Rapport 12 den 4 november 2003 lades till handlingarna.

§ 257
Delårsbokslut för landstingskontoret, Beställarkontor Vård, Landstingsfastigheter samt
Skadekontot
LS 0308-2305
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med landstingsdirektören tjänsteutlåtande
den 6 oktober 2003 jämte delårsbokslut.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsbokslut för landstingskontoret, Beställarkontor Vård, Landstingsfastigheter och
Skadekontot.
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§ 258
Delårsbokslut för Koncernfinansiering
LS 0308-2307
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med landstingsdirektören tjänsteutlåtande
den 19 september 2003 jämte delårsbokslut.
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsbokslut för Koncernfinansiering.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 259
Delårsbokslut 2003 för Stockholms läns landsting och bolag
LS 0305-1790
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med landstingsdirektören tjänsteutlåtande
den 7 oktober 2003 jämte delårsbokslut.
Fp-ledamöternas skrivelse den 6 november 2003 (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 11 november 2003 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa delårsrapport för augusti 2003
att godkänna Huddinge Universitetssjukhus AB inrapporterade budget för år 2003 med resultat om –
105 000 000 kronor
att godkänna Ambulanssjukvården i Stockholm AB inrapporterade budget för år 2003 med resultat om
–8 300 000 kronor
att godkänna Locum AB inrapporterade budget för år 2003 med resultat om 1 400 000 kronor
att godkänna S:t Eriks Ögonsjukhus AB inrapporterade budget för år 2003 med resultat om 2 100 000
kronor
att utställa en kapitaltäckningsgaranti till Landstingshuset i Stockholm AB om 110 000 000 kronor
motsvarande beräknad kostnad för nedskrivning av aktier i dotterbolag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m-ledamöterna
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dels av fp-ledamöterna
dels av kd-ledamöterna.
§ 260
Årsredovisning 2002 för landstingets donationsfonder/stiftelser
LS 0306-1984
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med AB SLL Internfinans´ skrivelse den 19
juni 2003 och landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 10 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga årsredovisning 2002 för landstingets donationsfonder/stiftelser till handlingarna.

§ 261
Motion 2001:27 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om personalens situation inom
Stockholms läns landsting
LS 0106-0357
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med yttranden av produktionsstyrelsen den
24 oktober, färdtjänstnämnden den 30 oktober, Locum AB:s styrelse den 20 september 2001 och
landstingskontorets tjänsteutlåtande den 25 oktober 2001.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 262
Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet och att personalen skall ges utbildning om sambandet fysisk
aktivitet – hälsa
LS 0103-0169
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 14 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 263
Motion 2002:3 av Janet Mackegård m fl (s) om arbetsmiljön och jämställdheten inom hälsooch sjukvården
LS 0205-0230
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande den 17 december 2002 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 21 oktober 2002.
forts.
forts. § 263
M-ledamöternas skrivelse den 1 november 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 anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 264
Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för
landstingspersonal
LS 9804-0385
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med yttranden av tandvårdsnämnden den 2
juni, omsorgsnämnden den 1 september, hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 september 1998, Locums
styrelse den 1 juli och SL den 15 september 1998 samt landstingskontorets tjänsteutlåtande den 4
augusti 1998.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 6 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att landstingets verksamheter ges i uppdrag att aktivt arbeta med att
erbjuda personer som är i pensionsåldern fortsatt tjänstgöring (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-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.
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att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.
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§ 265
Motion 2003:14 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att ta tillvara pensionerade läkares
kompetens
LS 0302-0727
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 10 maj 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 6 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att utarbeta ritlinjer för och informera läkare om möjligheten att arbeta
efter pensionsåldern (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 266
Yttrande över Stockholms stads utredning om flyktingmottagande, SFI-verksamhet samt
angränsande frågor
LS 0308-2279
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 21 oktober 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 september 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Stockholms stad enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.

§ 267
Generellt anställningsstopp inom Stockholms läns landsting
LS 0310-2734
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober (reviderad den 10 november) med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2003.
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Fp-ledamöternas skrivelse den 6 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget om att införa generellt anställningsstopp inom Stockholms läns landsting (bilaga).
forts.
forts. § 267
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med försla g att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget om anställningsstopp inom Stockholms läns landsting, att uppdra åt landstingets förvaltningar
och bolag att ta fram förslag samt genomföra minskningar av administrativa kostnader inom
verksamheten (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avslå
förslaget om att införa generellt anställningsstopp inom Stockholms läns landsting (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 tilläggsförslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag.
Ordföranden behandlade först frågan om m-, fp- och kd-ledamöternas avslagsyrkanden och fann att
styrelsen avslagit avslagsyrkandena.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Styrelsen beslöt härefter att avslå m-ledamöternas tilläggsförslag.
M-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att omedelbart införa generellt anställningsstopp för förvaltningar som ligger under landstingsstyrelsen
för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar över tre månader med undantag för
anställning av ST-läkare inom områden där uppenbar läkarbrist råder
att uppmana nämnder och styrelser att fatta motsvarande beslut om anställningsstopp
att rekommendera samtliga landstingsägda aktiebolag att fatta motsvarande beslut om anställningsstopp.
M- och fp-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 268
Yttrande över Socialstyrelsens riktlinjer för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) 2003
LS 0307-2207
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med yttranden av hälso- och sjukvårdsutskottet den 21 oktober, patientnämnden den 16 september 2003, Danderyds sjukhus AB den 28
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augusti, Södertälje sjukhus den 12 september, Norrtälje sjukhus den 18 september och Karolinska
sjukhuset den 29 september 2003.
forts.

forts. § 268
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 269
Yttrande över Socialstyrelsens riktlinjer för venös tromboembolism 2003
LS 0307-2127
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 21 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 270
Avtalsförslag för vård vid Regions jukhuset Karsudden
LS 0306-2079
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober (med reviderad sid 1 den 31 oktober) 2003 jämte
avtalsförslag med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 21 oktober 2003 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 29 augusti 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna avtalsförslag för vård vid Regionsjukhuset Karsudden.

§ 271
Yttrande över departementspromemorian Läkare i allmän tjänst (DS 2003:30)
LS 0307-2130
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 12 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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§ 272
Budget för Stockholms läns landsting för 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008
LS 0304-1498
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2003 (med reviderad sid 1 den 3 november) 2003
jämte förslag till budget och MBL-protokoll den 28-30 oktober och 3 november 2003.
forts.
forts. § 272
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 4 november 2003 med förtydliganden av budgettext för
Norrtälje och Södertälje sjukhus (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 4 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppta
överläggningar med regeringen om den ekonomiska situationen i och konsekvenserna av skatteutjämningssystemet för Stockholms läns landsting, att inte anta någon budget för Stockholms läns landsting
för år 2004 med flerårsberäkningar för åren 2005-2006 i avvaktan på resultatet av överläggningarna
med regeringen (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 4 november 2003 (bilaga).
Bordlagt den 4 november 2003, § 249.
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt kd-ledamotens budgetförslag (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Åke Askensten, 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.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa landstingsrådsberedningens förslag till budget för Stockholms läns landsting för år 2004
samt flerårsberäkningar för åren 2005-2006
att fastställa landstingsskatten till 12,27 kronor per skattekrona
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att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2004 i enlighet med landstingsrådsberedningens förslag till landstingsbidrag/tillskott, resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse
och bolag
att fastställa taxor och avgifter enligt bilaga samt uppdra åt styrelsen för WÅAB att i motsvarande
grad besluta om höjning av övriga taxor samt uppdra åt styrelsen för AB SL att besluta om motsvarande höjning av övriga delar av sortimentet av periodkort och kuponger utifrån en genomsnittlig höjning
om maximalt 20 procent
forts.
forts. § 272
att bemyndiga landstingsstyrelsen att fastställa justeringar av teknisk art avseende denna budget
att förvaltningar och bolag senast den 31 januari 2004 överlämnar nämnd/styrelse behandlade budgetar
till landstingskontoret i enlighet med de anvisningar som koncernledningen utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra till landstingsstyrelsen att senast vid fullmäktigesammanträdet i mars 2004 anmäla
nämnders/styrelsers och bolags budgetar för perioden 2004-2006
att uppdra till förvaltningar och bolag att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser,
delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och i övrigt erforderliga underlag
för landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar koncernledningen
utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att fastställa investeringsplan för Stockholms läns landsting för perioden 2004-2008 enligt vad som
föreslås i bilagan
att fastställa utlåningsvolymer för AB Storstockholms lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB
avseende år 2004 enligt bilagan
att lägga samman Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB fr o m den 1 januari
2004
att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av fullmäktiges beslut, att besluta om överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB, innebärande att
verksamheten vid sjukhuset överförs till förvaltningsform
att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av fullmäktiges beslut, att i övrigt till fullmäktige
förbereda de övriga beslut som krävs med anledning av sammanläggningen
att uppdra åt styrelserna för Norrtälje sjukhus AB respektive Södertälje sjukhus att utveckla närsjukvårdskonceptet i samråd med landstingsstyrelsen
att upphäva vårdgarantin fr o m den 1 januari 2004
att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av fullmäktiges beslut, att utforma förslag till
vårdgaranti fr o m 1 januari 2005
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att införa generellt anställningsstopp inom Stockholms läns landsting fr o m den 1 januari 2004 för
tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställningar över tre månader (inkl nya ST-anställningar, där
uppenbar brist inte föreligger och rekrytering inte kan ske inom landstingskoncernen)
att uppmana samtliga landstingsägda aktiebolag att fatta motsvarande beslut om anställningsstopp
att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av fullmäktiges beslut, att genomföra de åtgärder
som krävs med anledning av beslutet om anställningsstopp och som framgår av landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att införa remiss/hänvisningskrav fr o m den 1 januari 2004 på sätt som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
forts.
forts. § 272
att uppdra till förvaltningar och bolag som inte har certifierat sitt miljöledningssystem att göra det före
utgången av år 2004
att överföra ansvaret för ”Kultur i vården” till kulturnämnden inom föreslagen ekonomisk ram
att arbetstagare på begäran skall anmäla bisyssla och lämna de uppgifter arbetsgivaren anses behövs
för bedömning av bisysslan
att godkänna inriktningen på redovisade förändringar i bilagan ”Beslutade, föreslagna och planerade
verksamhetsförändringar inom HSU: s budgetram från 22 april” och uppdra till hälso- och sjukvårdsutskottet/Beställarkontor Vård att i det fortsatta arbetet med verkställandet av budget för 2004 genomföra förändringarna inom ramen för fastställd beslutsordning
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att dels utreda förutsättningarna för en samlad organisation för la ndstingets
hälso- och sjukvård i Norrtälje samt dels förutsättningarna att samverka med den primärkommunala omsorgen
och vården inom en samlad organisation
att uppdra åt landstingsdirektören att inom ramen för Närsjukvårdsutredningen utreda placering av en
lättakut i anslutning till Karolinska sjukhuset
att uppdra åt landstingsdirektören att undersöka förutsättningarna för ett samlat högkostnadsskydd för
kroniker, multisjuka och funktionshindrade samt att undersöka hur vården/omsorgen för dessa grupper
kan göras mer tillgänglig
att uppdra åt landstingsdirektören att med förtur utreda frågan om att infoga avgift för inkontinensartiklar i ett högkostnadsskydd
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda den framtida katastrofmedicinska organisationen och
därvid beakta landstingsrådsberedningens förslag till nya uppdrag för Norrtälje Sjukhus AB och
Södertälje sjukhus
att uppdra åt landstingsdirektören att ytterligare analysera akutsjukhusens ekonomiska situation och
återkomma till landstingsstyrelsen med därav eventuellt föranledda förslag.
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Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.

§ 273
Sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB
LS 0310-2752
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 jämte reglemente och ägardirektiv med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 november 2003.
forts.
forts. § 273
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget om sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge
Universitetssjukhus AB (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB inte skall slås
samman, att Huddinge sjukhus drivs vidare som aktiebolag (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels av Stig Nyman om avslag på landstingsrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att det sammanlagda universitetssjukhusets namn skall vara Karolinska Universitetssjukhuset
att utse en styrelse för det sammanlagda universitetssjukhuset bestående av sju ledamöter
att rekommendera styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset att medge närvarorätt vid styrelsens
sammanträden för en representant för Karolinska Institutet i enlighet med vad som framgår av KL 6
kap 19 §
att anta reglemente samt ägardirektiv i enlighet med vad som framgår av bilaga
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dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut om att lägga samman Karolinska sjukhuset och
Huddinge Universitetssjukhus AB fr o m den 1 januari 2004 - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att bilda en projektorganisation med uppgift som framgår av
direktörens tjänsteutlåtande.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 274
Motion 2000:34 av Mehdi Oguzsoy (v) om långtidssjukskrivningar inom landstinget samt
införande av kortare arbetstid med bibehållen lön
LS 0006-0406
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med yttranden av tandvårdsnämnden den
21 november, hälso- och sjukvårdsnämnden respektive produktionsstyrelsen den 28 november 2000 och
landstingskontorets tjänsteutlåtande den 10 oktober 2000.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att besvara motionen med hänvisning till att de centrala kollektivavtalen möjliggör lokala överenskommelser om arbetstiden.

§ 275
Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar 2004
LS 0310-2648
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 14 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att gå i borgen som för egen skuld för landstingets helägda bolag vid leasingfinansiering av
investeringar om maximalt 500 000 000 kronor
att ingen borgensavgift skall utgå.

§ 276
Motion 2003:21 av Michael Stjernström m fl (kd) om villkor för flexlinjer och servicelinjer
inom färdtjänsten
LS 0302-0735
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med färdtjänstnämndens yttrande den
29 april 2003 och SL:s yttrande den 17 juni 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att förorda att SL skall överta färdtjänstnämndens ansvar för färdtjänst och
därmed ges ett ansvar för all kollektivtrafik i Stockholms län (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
forts.
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forts. § 276
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens 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 landstingsrådsberedningens förslag
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.

§ 277
Motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta
LS 0303-1154
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med färdtjänstnämndens yttrande den
27 maj 2003 och SL:s yttrande den 17 juni 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att landstinget uppdrar åt SL och färdtjänstnämnden i samarbete att utreda
förutsättningarna för att inrätta en servicelinje i Årsta (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i fp-ledamöternas förslag .
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 avslå motionen.
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Fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 278
Motion 2003:35 av Maria Wallhager (fp) om läckande regnskydd
LS 0303-1486
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med SL:s yttrande den 26 augusti 2003,
förslag från länshandikapprådets arbetsutskott den 22 september och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 augusti 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt SL att utreda hur regnskydd skall vara beskaffade och skapa en
policy så att man inte upprepar misstagen, att uppdra åt SL att ta fram ett utbytesprogram för de regnskydd som läcker (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 la ndstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad i enlighet med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 279
Motion 2003:17 av Maria Wallhager (fp) om pendeltågstation i Uttran
LS 0302-0731
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med SL:s yttrande den 17 juni 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt SL att uppföra en pendeltågsstation i Uttran (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.
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 280
Motion 2001:24 av Marie -Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet
LS 0105-0320
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med produktionsstyrelsens yttrande den 24
oktober 2001 och hälso- och sjukvårdsutskottets förslag den 17 juni 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, att därutöver anföra vad m-ledamöterna föreslagit
(bilaga).
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna anser att det skall stå landstingsstyrelsen istället för produktionsnämnden i motionens att-sats och i övrigt tillstyrka motionen.
Stig Nyman anmälde särskilt uttalande i hälso- och sjukvårdsutskottet som särskilt uttalande även i
styrelsen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas 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 enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.
Kd-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 281
Motion 2003:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utbyggnad av de n avancerade
hemsjukvården
LS 0301-0119
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets förslag
den 17 juni 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att utöka den avancerade hemsjukvårdens omfattning (bilaga).
forts.
forts. § 281
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 landstingsrådsberedningens 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.

§ 282
Motion 2003:4 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla närsjukvården
LS 0301-0122
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets förslag
den 17 juni 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Fp-ledamöterna skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att förhandlingar tas upp med vårdenheter som snabbt kan utveckla närsjukvårdskonceptet (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels bifall till m-ledamöternas 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 enligt landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 282
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 283
Motion 2003:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ersättningssystem som understödjer vårdutvecklingen
LS 0303-1149
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 november 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets förslag
den 2 september 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 11 november 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att översynen av ersättningssystemen skall ta hänsyn till den medicinska
utvecklingen och kvalitetsaspekter (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas 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 enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
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dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 284
Fyllnadsval
LS 0308-2299, 0309-2396, 0310-2552, 2555, 2586,2615, 2633, 2676, 2723, 2733
Ordförandens skrivelse den 6 november 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Helena Almér (s) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning syd
forts.
forts. § 284
att medge befrielse för Anneli Silverstolpe (kd) från uppdragen som ledamot i sjukvårdsberedning nord
och som ledamot i Medicinska programberedningen 1 – Närsjukvård.
att intill utgången av 2006 välja
Peter Lundberg (m) som representant i samrådsorganen rörande gymnasieutbildningen inom naturbruksprogrammet
Jamile Ismail (s) som ledamot i beredning för rehabilitering, hjälpmedel, habilitering, tandvård och
alternativ/komplementärmedicin
Olof Pontusson (s) som representant i Landstingsförbundets förhandlingsdelegation rörande tandläkarutbildningen
Camilla Thorstensson (kd) som ersättare i Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och Museum
Margareta Ling Vannerus (m) som ersättare i Luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsala län
Raymond Wigg (mp) som ordförande i sydvästra sjukvårdsberedningen fr o m den 1 januari 2004
Sonia Lunnergård (kd) som ledamot i sjukvårdsberedning nord
Stig Nyman (kd) som ledamot i Medicinsk programberedning 1 – Närsjukvård.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ledamot i sjukvårdsberedning sydost, Mälarens Vattenvårdsförbund,
ledamot i Skärgårdshavets samarbetsråd, ersättare i beslutsgruppen för Interreg III A, Skärgården,
ersättare i sjukvårdsberedning syd samt ersättare i sjukvårdsberedning nord.
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§ 285
Nominering av ledamot i styrelsen för Karolinska Institutet respektive ledamot i styrelsen
för Södertörns Högskola
LS 0311-2778
Ordförandens skrivelse den 11 november 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att nominera Ingela Thalén som ledamot i styrelsen för Karolinska Institutet
att nominera Ingela Nylund Watz som ledamot i styrelsen för Södertörns Högskola.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 286
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
16 december 2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 11 november i vad avser § 285 och i övrigt den
26 november 2003.
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Bilaga LS § 253/2003

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 11 november 2003

1

Socialdepartementet, Socialminister Lars Engqvist svar den 9 oktober 2003 ang framställan till
Landstingsförbundet och regeringen om en regional differentiering av den nationella taxan om
ersättning till vissa privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster
LS 0307-2095

2

Landstingsstyrelsens ordförandes beslut den 5 november 2003 om överklagande av länsrättens i
Stockholms län domar i mål nr 11658-03 och mål nr 11815-03
LS 0306-2078, 0307-2145

3

Kammarrättens beslut den 24 oktober 2003 med anledning av länsrättens beslut den 20 oktober
2003 i mål nr 19053-03 beträffande inhibition i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen;
fråga om prövningstillstånd
LS 0302-0980
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

4

Landstingsrevisorernas skrivelse den 24 oktober 2003 om information om revisorernas höstrapport
till landstingsfullmäktige
LS 0310-2727
Bilaga
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Bilaga LS §
254/2003

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 5/2003

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 68, 70-74/2003

