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§ 25
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 2 mars 2004.

§ 26
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 8 januari - 3 februari 2004 lades till handlingarna.
I ärendet yttrade sig Chris Heister och Lars Joakim Lundquist.

§ 27
Äre nden för kännedom
Förteckning den 12 februari 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 28
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 12 februari 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 29
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 2 den 11 februari 2004 lades till handlingarna.

§ 30
Yttrande över utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88)
LS 0310-2741
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 16 januari 2004.
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forts.
forts. § 30
M-ledamöternas skrivelse den 12 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att därutöver anföra vad
m-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att la ndstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande, att till landstingsrådsberedningens text tillägga vad fp-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 12 februari 2004 (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
att avge yttrande till Finansdepartementet i 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.

§ 31
Avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård, Regionalt
ALF-avtal
LS 0402-0270
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 jämte (reviderad sid 2) avtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 februari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvård (Regionalt ALF-avtal).

Landstingsstyrelsen

Protokoll 2/2004
2004-02-17

4

§ 32
Budget 2004 för landstingskontoret och planering för 2005-2006 samt investeringsplan
2004-2008
LS 0312-3054
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 17 december 2003 (med reviderad sid 3 den 17 februari 2004) samt MBL-protokoll.
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa budget för år 2004 i enlighet med folkpartiets budgetförslag i landstingsfullmäktige (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 11 februari 2004 (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
att fastställa budget 2004 för landstingskontoret och planering 2005-2006 samt investeringsplan för
2004-2008
att fastställa plan för jämställdhet och mångfald 2004.
M-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 33
Budget 2004 för Skadekontot samt planering för åren 2005-2006
LS 0312-3053
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 17 december 2003 och MBL-protokoll.
M-ledamöternas skrivelse den 11 februari 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa budgeten för Skadekontot för 2004 samt planering för åren 2005-2006.
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M-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut och lät som särskilt uttalande
anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 34
Slutlig budget 2004 för hälso- och sjukvårdsutskottet
LS 0305-1742
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 27 januari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 januari 2004 samt MBL-protokoll.
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa budget för år 2004 i enlighet med folkpartiets budgetförslag i landstingsfullmäktige (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 11 februari 2004 (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
att fastställa slutlig budget 2004 för hälso- och sjukvårdsutskottet.
M- och kd-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 35
Slutlig budget 2004 och planering 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 för produktionsområdena
LS 0401-0260
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med ägarutskottets beslut den 20 januari
2004 och MBL-protokoll.
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa budget för år 2004 i enlighet med folkpartiets budgetförslag i landstingsfullmäktige (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 11 februari 2004 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 35
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa budget 2004 och planering 2005-2006 samt investeringsplan för 2004-2008 för norra länets, Stockholms och södra länets produktionsområden.
M- och kd-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 36
Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde
LS 0401-0244
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 jämte reglemente med ägarutskottets yttrande den 20 januari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 januari 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 11 februari 2004 (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att inrätta en styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde fr o m den 1 april 2004 bestående av högst
sju ledamöter
att välja högst sju ledamöter till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
att anta förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och landstingets nämnder
att revisionsuppgiften för sjukvårdsområdet hänförs till revisionsområde 2.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 37
Stiftelsernas årsredovisningar 2001 och 2002
LS 0304-1576, 0204-0182
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 3 november 2003.
forts.

forts. § 37
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna årsredovisningarna 2002 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna Clara, Stockholms Museispårvägar, Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Centrum för bioteknik i Huddinge, Centrum för Oral biologi, Centrum för Nutrition och toxikologi i Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Stockholm Information Service, Stockholms läns äldrecentrum samt Vira Bruk
att godkänna årsredovisningarna 2001 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna Clara, Stockholms Museispårvägar, Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Centrum för bioteknik i Huddinge, Centrum för Oral biologi, Centrum för Nutrition och toxikologi i Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Stockholm Information Service, Stockholms läns äldrecentrum samt Vira Bruk.

§ 38
Mottagande av donation från Helga Larsson och bildande av fond vid Södertälje sjukhus geriatriska klinik
LS 0312-3131
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med AB SLL Internfinans´ skrivelse den 29
december 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 december 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Södertälje sjukhus att ta emot donationen från Helga Larsson och bilda en fond benämnd
Stiftelsen Helga Larssons fond vid Södertälje sjukhus geriatriska klinik
att Södertälje sjukhus skall använda donationen enligt stadgarna
att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av donationen.

§ 39
IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting
LS 0310-2623
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 jämte IT-policy med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 6 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa IT-policy för Stockholms läns landsting.
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§ 40
IT-strategi för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting
LS 0310-2622
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 jämte IT-policy med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den 27 januari 2004 och landstingsdirektörens utlåtande den 18 september 2003.
M-, fp- och kd-ledamöterna skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att anta IT-strategin för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting med tillägg vad m-, fpoch kd-ledamöterna föreslagit (bilaga).
I ärendet yttrade sig Andres Käärik och Stig Nyman.
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 anta IT-strategin för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 41
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november respektive 9 december 2003 om budget 2004 och sammanläggning av Karolinska sjukhuset och
Huddinge Universitetssjukhus AB samt landstingsstyrelsens beslut den 16 december 2003
om överlåtelseavtal mellan landstinget och Huddinge Universitetssjukhus AB
LS 0312-3091, 3092, 3093, 0401-0188
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med länsrättens förelägganden den 17 december 2003 och 21 januari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 42
Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november 2003 om
utjämningsavgift för kommuner och landsting
LS 0401-0093
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med länsrättens föreläggande den 15 januari
2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari 2004.
forts.
forts. § 42
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 (bilaga).
Chris Heister anmälde att m-ledamöterna instämde i fp-ledamöternas särskilda uttalande.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 43
Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 18 november
2003
LS 0312-3090
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med länsrättens föreläggande den 17 december 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 44
Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 16 december
2003, § 6 om remisstvång
LS 0401-0247
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med länsrättens föreläggande den 23 januari
2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 45
Utseende av pristagare till Stockholms läns landstings årliga pris för insatser mot främlingsfientlighet
LS 0310-2560
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 januari 2004.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att utse Annerstaskolan i Huddinge, Emerichfonden och författaren Gellert Tamas till mottagare av
Stockholms läns landstings pris mot Främlingsfientlighet. Prissumman 50 000 kronor delas, Annerstaskolan 20 000 kronor, Emerichfonden 20 000 kronor och Gellert Tamas 10 000 kronor.
§ 46
Motion 2003:59 av Andres Käärik m fl (fp) om bemanning av T-banestation Hägerstensåsen
LS 0309-2410
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med SL:s yttrande den 18 november 2003.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
tillstyrka motionen samt införa bemanning och slutna spärrar vid samtliga pendeltågs- och T-banestationer (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt SL att bemanna T-banestationen Hägerstensåsens uppgång från Personnevägen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-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.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och kd-ledamöterna till förmån för m- och kd-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 47
Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan
mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken
LS 0210-0431
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med SL:s yttrande den 22 april 2003.
Kd-ledamotens skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 47
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 48
Riksavtal för utomlänsvård
LS 0306-1979
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 27 januari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 januari 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att godkänna riksavtalet för utomlänsvård med giltighet från den 1 mars 2004, att bibehålla den hittillsvarande tillämpningen av riksavtalet i Stockholms läns landsting (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 godkänna riksavtalet för utomlänsvård med giltighet från den 1 mars 2004 med tillämpning som föreslås i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 49
Yttrande över departementspromemorian Transplantationer räddar liv (Ds 2003:57)
LS 0312-3035
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 27 januari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att därutöver anföra
vad m- och fp- ledamöterna föreslagit (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister och Stig Nyman.
forts.
forts. § 49
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 Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag.
M- och fp-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.

§ 50
Yttrande över betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande (SOU 2003:89)
LS 0312-2991
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 27 januari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Utrikesdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 51
Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort och körkortstillstånd
LS 0303-1150
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med yttrande från länshandikapprådets arbetsutskott den 15 september 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 augusti 2003.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 2/2004
2004-02-17

14

Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.

§ 52
Motion 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp) om en fullvärdig äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i Solna
LS 0303-1152
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 16 december 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 december 2003.
forts.
forts. § 52
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att tillsammans med Solna stad snarast inrätta en äldrevårdscentral i Hallen, att i övrigt bifalla motionen (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
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 anse motionen besvarad.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 53
Motion 2001:33 av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av äldrevårdscentraler
LS 0111-0627
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med yttranden från patientnämnden den
11 juni 2002, hälso- och sjukvårdsutskottet den 16 december 2003, länshandikapprådets arbetsutskott 29
augusti 2002 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 december 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
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att bifalla motionen.

§ 54
Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldre
LS 0302-0730
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 4 februari 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 17 juni 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 juni 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
§ 55
Medgivande för landstingsråd samt bitr. landstingsdirektören att med sitt uppdrag förena
tjänst eller annat uppdrag
LS 0401-0262
Ordförandens skrivelse den 29 januari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att lämna landstingsrådens och bitr. landstingsdirektörens anmälan om innehav av nedan angivet uppdrag utan erinran
Bengt Cedrenius - styrelsesuppleant i Coated Screens Scandinavia AB
- VD i Gröna Råd i Sollentuna AB
Chris Heister

- ledamot i styrelsen MOA AB, ingår i Prolivakoncernen

Stig Nyman

- styrelseledamot i Nära Personlig Assistans och Utbildning AB i Vallentuna
kommun

Maria Wallhager - styrelseuppdrag i Dr Wallhagers Läkargrupp AB
Göran Stiernstedt

- styrelsemedlem i Akers Universitetssjukhus, Oslo, Norge

Bengt Cedrenius, Chris Heister, Stig Nyman och Maria Wallhager anmälde att de ej deltog i beslutet.

§ 56
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
LS 0108-0422
Arvodesberedningens beslut den 13 januari 2004.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt arvodesberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) inklusive övergångsbestämmelser gäller fr o m den 1 januari 2003 för förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid
som innehar uppdrag från den 31 december 2002
att PBF skall gälla istället för PRF-KL fr o m tillträdet för förtroendevald som nytillträder pensionsgrundande uppdrag efter 2002 års landstingsval
att PRF-KL upphör att gälla fr o m den 31 december 2002 för förtroendevald som omfattas av PBF
från den 1 januari 2003
att med betydande del av heltid avses minst 40% av heltidsuppdrag
att bestämmelserna avseende samordning med socialförsäkringsförmåner kompletteras sedan pågående förhandlingar på central nivå avslutats
forts.
forts. § 56
att texten avseende § 10 mom. 3 första stycket skall ha följande lydelse: ”Har den förtroendevalde
förvärvsinkomst skall visstidspensionen minskas med 75% av sådan inkomst multiplicerad med tidsfaktorn. Från minskningen undantas dock dessförinnan ett belopp som för månad räknat motsvarar en
tolftedel av tre gånger det prisbasbelopp som gäller för det år utbetalningen av visstidspensionen avser”
att övergångsbestämmelser avseende rätten till visstidspension endast gäller de förtroendevalda som
omfattas av rätt till visstidspension i PRF-KL per den 31 december 2002.

§ 57
Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2004
LS 0312-3094
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 februari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 6 februari 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa budget för år 2004 i enlighet med folkpartiets budgetförslag i landstingsfullmäktige (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 (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
dels - för egen del - besluta
att till landstingsfullmäktige anmäla nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2004
att godkänna besparingar vid Norrtälje sjukhus AB som reducerar resursbehovet med
25 000 000 kronor enligt vad som föreslås i bilaga
att godkänna besparingar vid Södertälje sjukhus som reducerar resursbehovet med 50 000 000 kronor
enligt vad som föreslås i bilaga
att bemyndiga hälso- och sjukvårdsutskottet att besluta om besparingar för den samlade sjukvården
uppgående till 30 000 000 kronor
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar 2004 till handlingarna
forts.
forts. § 57
att godkänna justering av Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget för 2004 enligt bilagan
att godkänna justering av 2004 års investeringsbudgetar för Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus AB
samt landstingsstyrelsen enligt bilagan.
M- och kd-ledamöterna anmälde att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
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§ 58
Uppdrag om att inleda förhandlingar med staten angående avtal om särskilt ekonomiskt stöd
LS 0402-0326
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 februari 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 februari 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att inleda förhandlingar med regeringen om dels förändringar av skatteutjämningssystemet, dels förutsättningar för utvecklingsarbete och infrastruktursatsningar (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 uppdra åt landstingsstyrelsens ordförande att inleda förhandlingar med staten angående avtal om
särskilt ekonomiskt stöd.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 59
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna
LS 0312-2997
Ärendet utgick.

§ 60
Fyllnadsval
LS 0312-3025, 3026, 3037, 3055, 0402-0279, 0296
Ordförandens skrivelse den 10 februari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Maj-Britt Wallhorn (kd) från uppdraget som ersättare i landstingets pensionärsråd
att medge befrielse för Hans Enroth (v) från uppdraget som ledamot i Karsuddens samarbetsnämnd
att intill utgången av 2006 välja
Lars Åstrand (m) som ledamot i personalberedningen
Jan-Olof Schill (s) som ledamot i sjukvårdberedning nordost
Rosita Palmberg-Olsson (s) som ersättare i sjukvårdsberedning nordost
Elisabeth Toller (kd) som ersättare i landstingets pensionärsråd.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedning södra Stockholm, ersättare i sjukvårdsberedning nordost och ledamot i Karsuddens samarbetsnämnd.

§ 61
Redovisning om kostnader för sammanläggning av universitetssjukhusen i Huddinge och
Solna
LS 0402-0362
Landstingsrådet Birgitta Rydbergs (fp) skrivelse den 13 februari 2004 (bilaga).
Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) skrivelse den 16 februari 2004 (bilaga).
Bitr. landstingsdirektören Göran Stiernstedt gav en kort redovisning om kostnaderna för sammanläggningen av universitetssjukhusen.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Åke Askensten, Chris Heister, Andres Käärik, Dag Larsson, Anders
Lönnberg, Stig Nyman och Brigitta Rydberg.
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§ 62
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 16 mars
2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 17 februari i vad avser § 58 och i övrigt den 2 mars
2004.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 2/2004
2004-02-17

22

Bilaga LS § 27/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 17 februari 2004

1

Mälardalstrafik AB skrivelse den 19 januari 2004 ang återbetalning till ägarna av överskott avseende verksamhetsåret 2002 med anledning av det nya så kallade TIM-avtalet mellan Mälab och SJ
LS 0401-0215

2

Länsrättens beslut den 22 januari 2004 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges
beslut den 25-26 november 2003, § 331 att höja priset på SL:s 30 dagars kort till 600 kr (reducerat
pris 360 kr) samt att till styrelsen för AB SL överlämna att besluta om taxehöjningar i övrigt
LS 0401-0234
Överklagandet ej bifallet

3

Länsrättens beslut den 28 januari 2004 med anledning av överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 16 december 2003, § 15 att godkänna föreliggande samverkansplan för Stockholms läns landsting och Ekerö kommun ang barn och ungdomar som behöver särskilt stöd
LS 0401-0261
Överklagandet ej bifallet

4

Länsrättens beslut den 3 februari 2004 med anledning av överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 21 oktober 2003, (dnr 10/2003, § 9) att inte förlänga ett avtal avseende studentpsykologmottagning
LS 0402-0293
Överklagandet ej bifallet

5

Länsrättens beslut den 3 februari 2003 med anledning av överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 16 december 2003, §§ 8, 9, 11, 12-14, 22-24 och 43
LS 0402-0294
Överklagandet ej bifallet

6

Reumatikerdistriktet i Stockholms län skrivelse den 6 februari 2004 ang samverkan med landstingsstyrelsen, förvaltningar och bolag
LS 0311-2892
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Bilaga LS § 28/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 8/2003, 1/2004

2

Ägarutskottet
Protokoll 1/2004

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 1-8, 10-12/2004
Anmälan av utövad representation fjärde kvartalet 2003

4

Juridik- och kansli
Chefjuristen
Beslut 1/2004

5

Upphandling
Avd. chefen
Beslut 158-159/2003, 2/2004

