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§1
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden och andre vice
ordföranden samt Inger Ros.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 3 februari 2004.

§2
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 5 december 2003 – 7 januari 2004 lades till handlingarna.

§3
Ärenden för kännedom
Förteckning den 15 januari (reviderad den 19 januari) 2004 över ärenden som anmälts för kännedom
lades till handlingarna (bilaga).

§4
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 15 januari (reviderad den 19 januari) 2004 med anmälan av beslut som fattats med
stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga).

§5
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 1 den 14 januari 2004 lades till handlingarna.

§6
Förslag till personalpolicy för landstingskoncernen
LS 0309-2515
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2004 jämte personalpolicy med ägarutskottets beslut den 2 december 2003.
M- och fp-ledamöterna skrivelse den 15 januari 2004 med föreslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt m- och fp-förslaget (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 20 januari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att andra stycket under rubriken ”Mångfald och integration” skall lyda enligt kdförslaget (bilaga).
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forts.
forts. § 6
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag och därutöver till andra och tredje att-satsen i m- och fp-förslaget.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att göra följande ändring i ägarutskottets förslag (förändringar kursivt):
- andra stycket under rubrik Mångfald och integration skall lyda ”Landstingets medarbetare skall ha
kunskap om lagar och regler angående diskriminering, god kompetens att motverka och hantera följderna av diskriminering på grund av ålder, kön, religion, etnisk tillhörighet samt diskriminering relaterade till
homo- bi- och transfrågor (HBT). Personalen skall också ha god kunskap och kompetens om de
särskilda krav som ställs vid bemötandet av ovanstående grupper. Rutinerna vid rekrytering och
introduktion av nyanställda samt arbetsplatsens utformning och arbetsförhållanden skall främja mångfald och jämställdhet.”
att i övrigt anta ägarutskottets förslag till personalpolicy för landstingskoncernen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och fp-ledamöterna till förmån för m- och fp-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.

§7
Fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälsooch sjukvård och socialtjänst (SOCSAM) i Haninge kommun
LS 0310-2659
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
16 december 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att den politiska och finansiella samverkan enligt Socsam-lagstiftningen skall fortsätta i Haninge dock
längst t o m den 31 december 2005
att uttala att Stockholms läns landsting är berett att medverka till att samverkan i Haninge - när förutsättningar härför föreligger dock senast från år 2006 – skall utgå från den föreslagna nya lagstiftningen
om samverkan på rehabiliteringsområdet
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forts.
forts. § 7
att hemställa hos Socsamnämnden att senast den 30 juni 2005 utarbeta ett förslag till ny förbundsordning som kan underställas huvudmännen för beslut
att uppdra åt förvaltningen att utse representant för landstinget för arbetet att anpassa samverkan i
Haninge till den nya lagstiftningen och att därvid särskilt beakta Närsjukvårdsutredningen och Rehabiliteringsgarantin.

§8
Yttrande över betänkandet Etablering i Sverige möjligheter och ansvar för individ och samhälle (SOU 2003:75)
LS 0310-2730
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 15 december 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 15 januari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med förslag till tillägg till tjänsteutlåtandet (bilaga).
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i m-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 Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§9
Samordning för tandvårdspatienter med komplexa vårdbehov
LS 0307-2206
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2004 med yttranden av hälso- och sjukvårdsutskottet den 21 oktober och Folktandvården i Stockholms län AB den 22 oktober 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 september 2003.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som svar på patientnämndens skrivelse.
§ 10
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 17/03 om Miljöprestandarevision
LS 0310-2725
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 12 december 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt med vad landstingsdirektören anfört i sitt utlåtande.

§ 11
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över Löpande granskning av intern kontroll
2003 avseende landstingsstyrelsen
LS 0311-2871
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2004 med tjänsteutlåtanden av landstingsdirektörens den 12 december, direktörerna för norra länets respektive södra länets produktionsområde den 17
december och Stockholms produktionsområde den 19 december 2003.
Ordföranden anmälde att beslutet i landstingsrådsberedningens skrivelse skulle kompletteras med
”tjänsteutlåtanden från direktörerna för norra länets, södra länets och Stockholms produktionsområden”.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt tjänsteutlåtandena från landstingsdirektören samt direktörerna för norra länets produktionsområde, södra länets produktionsområde och Stockholms produktionsområde.

§ 12
Inrättande av Södersjukhusets gåvofond för forskning och utveckling
LS 0312-2996
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2003 med AB SLL Internfinans´ och landstingsdirektörens skrivelser den 4 december 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge sjukhusledningen vid Södersjukhuset inrätta en gåvofond enligt sjukhusledningens förslag till
stadgar
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§ 13
Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2004
LS 0312-3078
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 16 december 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna fördelning av ALF-medel och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning.

§ 14
Förslag till policy och regler för representation, resor, kurser och konferenser inom Stockholms läns landsting
LS 0309-2339
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari (reviderad den 14 januari) 2003 jämte policy och
regler med landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 30 september 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 20 januari 2004 (bilaga).
Ordföranden anmälde följande korrigeringar i bilagan om regler för resor i tjänsten under avsnittet bokning av resa: ordet ”resebyrå” skulle ersättas av ordet ”reseföretag” samt ordet tre (...har avtal med
tre resebyråföretag för resor...) skulle strykas.
Chris Heister yrkade om tillägg till bilagan om regler för resor i tjänsten under avsnittet hotell och att
avsnittet inleds med: landstinget skall vid tjänsteresor, kurser och konferenser anlita de hotell- och konferensanläggningar som med hänsyn till läge, kostnad och övriga omständigheter är mest effektivt och
ger skattebetalarna mest valuta för pengarna.
Landstingsstyrelsen enades om att anta m-ledamöternas förslag som tillägg till bilagan om regler för
resor i tjänsten under avsnittet hotell.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta förslag till policy för representation och resor i tjänsten samt för kurser och konferenser inom
Stockholms läns landsting enligt bilagan
att anta förslag till regler för representation enligt vad som föreslås i bilagan
att anta förslag till regler för resor i tjänsten enligt vad som föreslås i bilagan
att anta förslag till regler för kurser och konferenser enligt vad som föreslås i bilagan
att uppdra åt nämnder och styrelser att med den centrala policyn och de centrala reglerna som grund
vid behov utforma lokala riktlinjer för representation, resor i tjänsten samt kurser och konferenser.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 15
Vårdavtal med specialistläkare avseende rituell omskärelse av pojkar
LS 0305-1702
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 januari 2003 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
18 november 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 15 januari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget om vårdavtal (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 godkänna att vårdavtal ingås med specialistläkare avseende rituell omskärelse av pojkar
att avgiften för föräldrarna fastställs till 1 000 kronor
att avgiften ej skall omfattas av högkostnadsskyddet.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 16
Månadsbokslut för november 2003 samt prognos för helåret 2003
LS 0312-3085
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 januari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 22 december 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 20 januari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
begära överläggningar med regeringen om skatteutjämningssystemet (bilaga).
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
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att fastställa månadsprognos för november 2003 samt prognos för helåret 2003.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 17
Remisskrav för vård hos vissa specialistläkare samt sjukgymnaster
LS 0311-2953
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 januari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 16 december 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 december 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 20 januari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå förslaget att införa remisskrav för vård hos vissa specialistläkare samt sjukgymnast.
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 remiss från läkare eller tandläkare skall vara en förutsättning för landstingsfinansierad behandling av
sjukgymnast från och med den nionde behandlingen i en behandlingsserie
att remisskravet för sjukgymnastik skall gälla från och med den 1 april 2004
att remiss inte skall krävas vid sjukgymnasts behandling av barn och ungdomar under 18 år
att remisskravet avseende specialistläkare införs successivt under 2004 med start tidigast den 1 april
och på sätt som senare kommer att fastställas
att det fortsatta arbetet med att utarbeta förslag till regler för remisskrav vid behandling hos vissa specialistläkare skall bedrivas med den allmänna inriktning som anges i tjänsteutlåtandet
att erbjuda specialister i allmänmedicin med ersättning enligt nationella vårdtaxan vårdavtal.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 18
Fyllnadsval
LS 0312-3025, 3026, 3037, 3055
Ordförandens skrivelse den 15januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
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att medge befrielse för Sune Rosdahl (s) från uppdraget som ersättare i sjukvårdberedning nordost.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedning södra Stockholm, ledamot i personalberedningen, ledamot i sjukvårdberedning nordost och ersättare i sjukvårdsberedning nordost.
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§ 19
Arvodering av styrelseuppdrag i Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0401-0016
Arvodesberedningens beslut den 13 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt arvodesberedningens förslag föreslå fullmäktige besluta
att årsarvodet till ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset skall motsvara fem basbelopp
att årsarvodet till vice ordförande i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset skall motsvara 75 %
av ordförandens arvode
att årsarvodet till ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset skall motsvara tre basbelopp.

§ 20
Översyn av arbetsordning för fullmäktige
LS 0310-2550
Ordförandens skrivelse den 12 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppgift att se över fullmäktiges arbetsordning enligt vad som
framgår i skrivelsen från fullmäktiges ordförande och att lägga fram de förslag till ändringar som översynen kan föranleda
att slutligt förslag i ärendet skall föreläggas fullmäktige senast under våren 2005
att utse fullmäktiges presidium att ingå i fullmäktigeberedningen
att utse en representant från varje parti till fullmäktigeberedningen.

§ 21
Anmälan av skrivelser
LS 0401-0131, 0401-0139
Anmäldes skrivelser av
landstingsfullmäktiges ordförande om rättelse av landstingsfullmäktiges justerade protokoll avseende
budgetsammanträdet den 25-26 november 2003, § 331, vilken kommer att behandlas av fullmäktige i
kommande sammanträde
Birgitta Rydberg m fl (fp) om utvärdering av regionförsök och ansvar för regionala utvecklingsfrågor.
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§ 22
Fråga av Chris Heister om besparingskrav för Norrtälje och Södertälje sjukhus
Fråga av Chris Heister om arbetets fortskridande när det gäller besparingskraven för Norrtälje och
Södertälje sjukhus.
I ärendet yttrade sig ordföranden och Åke Askensten.
Föreslogs att ärendet skulle beredas i allmänna utskottet.
Landstingsdirektör Sören Olofsson informerade i ärendet.

§ 23
Information av ordföranden
Ordföranden informerade om sitt sammanträffande med statsrådet Lövdén.
I ärendet yttrade sig Chris Heister, Andres Käärik, Hans-Erik Malmros och Stig Nyman.

§ 24
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 17 februari 2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 4 februari 2004.
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Bilaga LS § 3/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 20 januari 2004

1

Lena-Maj Anding (mp) svarsskrivelse den 9 december 2003, till Reumatikerdistriktet i Stockholms
län, ang representation för samverkan med landstingsstyrelsen, förvaltningar och bolag
LS 0311-2892

2

Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord, svarsskrivelse den 17 december 2003, till landstingets
pensionärsråd om försöksverksamhet med äldrevårdscentraler
LS 0311-2780

3

Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros, svarsskrivelse den 22 december 2003, till Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län ang arbetet med hjälpmedelsguide
LS 0304-1495

4

Länsrättens beslut den 17 december 2003 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut 9 december 2003, § 335 om sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge
Universitetssjukhus AB, nu fråga om inhibition
LS 0312-3091
Överklagandet ej bifallet

5

Länsrättens beslut den 17 december 2003 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november 2003, § 331 om budget för Stockholms län landsting för 2004 och
plan för åren 2005 –2006 samt investeringsplan 2004-2008, nu fråga om inhibition
LS 0312-3092
Överklagandet ej bifallet

6

Regeringsrättens underrättelse av beslut den 8 december 2003 med anledning av inte meddela
prövningstillstånd i mål om rätt att ta del av allmän handling, i vilket mål Kammarrätten i Stockholm
meddelat dom den 17 juli 2003, mål nr 3977-03.
LS 0304-1520
Kammarrättens avgörande står därför fast.

7

Landstingsrevisorernas skrivelse den 10 december 2003 ang PM: Egenvärdering av den interna
kontrollen (EVIK) 2003 – SLL övergripande sammanställning
LS 0312-3095
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forts.
forts. Bilaga § 3
8

Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz skrivelse den 9 januari 2004 till statsrådet Lars-Erik
Lövdén ang statligt omstruktureringsbidrag för Stockholms läns landsting
LS 0401-0054
Bilaga

9

Styrelsen för Medicinhistoriska museets vänners beslut den 14 januari 2004 om museets framtid
LS 0401-0091
Protokoll och uttalande till protokollet bifogas
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Bilaga LS § 4/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 12/2003

2

Ägarutskottet
Protokoll 12-13/2003

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 78, 83/2003

4

Stockholms Produktionsområde
Produktionsdirektören
Beslut Spserv 41/2003

