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§ 90
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 4 maj 2004.

§ 91
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 4 mars – 2 april 2004 lades till handlingarna.

§ 92
Ärenden för kännedom
Förteckning den 15 april 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 93
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 15 april 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 94
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 4 den 14 april 2004 lades till handlingarna.

§ 95
Mottagande och förvaltning av gåva till Karolinska Univers itetssjukhuset, Solna
LS 0402-0391
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 mars 2004 med AB SLL Internfinans´ skrivelse den 20
februari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Karolinska Universitetssjukhuset, Solna att ta emot gåva från Elsa Varenius och bilda en
fond benämnd Elsa Varenius gåvofond
att Karolinska Universitetssjukhuset skall använda gåvan enligt stadgarna
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§ 96
Mottagande av donation samt inrättande av Stiftelsen Ragna och Paul Nybergs fond vid Karolinska sjukhuset
LS 0402-0392
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 mars 2004 med AB SLL Internfinans´ skrivelse den
20 februari och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 februari 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge Karolinska Universitetssjukhuset, Solna att ta emot gåva från Paul Nyberg och inrätta en
stiftelse benämnd Stiftelsen Ragna och Paul Nybergs fond vid Karolinska sjukhuset
att Karolinska Universitetssjukhuset skall använda donationen enligt stadgarna
att Stockholms läns landsting skall vara förvaltare av stiftelsen.

§ 97
Fastställande av direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan
2005-2009
LS 0403-0490
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april (reviderad sid 2 den 20 april) 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 mars 2004 och MBL-protokoll.
M-ledamöternas skrivelse den 20 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-förslaget (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 20 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-förslaget (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 20 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår la ndstingsfullmäktige besluta enligt kd-förslaget (bilaga).
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 20 augusti 2004 (bilaga).
Mp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 (bilaga).
Åke Askenstens skrivelse den 20 augusti 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, Bengt Cedrenius, Chris Heister, Stig Nyman och Brigitta Rydberg.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
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dels bifall till kd-ledamotens förslag.
forts.
forts. § 97
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan för 2005-2009 i
enlighet med landstingsrådsberedningens skrivelse samt i övrigt enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande direktiv som kan krävas
och i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av direktiven
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive budgetförslag enligt fastställda
direktiv
att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige senast i samband med budgetförslag 2005 rörande hur underskottet år 2003 skall regleras
att uppdra åt landstingsstyrelsen att pröva och besluta eventuella uppskov vad gäller kravet på att alla
förvaltningar och bolag skall certifiera sina miljöledningssystem under 2004
att avtalet mellan beställaren och Karolinska Universitetssjukhuset skall upprättas så att huvuddelen av
ersättningen är fast
att uppdra åt Locum AB att genomföra en redovisning av genomförda och planerande åtgärder med att
öka funktionshindrades tillgänglighet till landstingets lokaler
att uppdra åt samtliga verksamheter att i inlämnade investeringsplaner specificera åtgärder för handikappanpassning
att landstingskoncernens kostnader för inhyrd personal ej får överskrida 1,5 procent av de totala personalkostnaderna
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den 15 juni 2004 fastställa budgetdirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för budgetarbetet under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att åstadkomma en modell för personalkostnadsutvecklingen som tar hänsyn till skillnaden i besparingskrav mellan landstingets verksamheter
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utvärdera de administrativa resurserna inom Beställarkontor Vård
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att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att senast till den 1 juni 2004 redovisa en närmare analys
av SL-koncernens ekonomiska situation.
forts.
forts. § 97
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.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m- och kd-ledamöterna
dels av mp-ledamöterna
dels av Åke Askensten.

§ 98
Månadsbokslut för februari 2004 samt prognos för helåret 2004
LS 0403-0650
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
24 mars 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa
månadsbokslut för februari 2004 (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 (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 fastställa månadsbokslut för februari 2004.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 99
Yttrande över delbetänkandet Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123)
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LS 0401-0151
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med regionplane- och trafiknämnden yttrande
den 23 mars 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 mars 2004.
forts.
forts. § 99
M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Fp ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Finansdepartementet enligt med vad fp-ledamöterna anfört (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 enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande och regionplaneoch trafiknämndens yttrande.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 100
Yttrande över departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds 2004:4)
LS 0402-0378
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
25 mars 2004.
Fp ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att tillstyrka
förslagen i departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-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 avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 101
Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om utvärdering av regionförsök och ansvar för regionala utvecklingsfrågor
LS 0401-0139
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att anse skrivelsen besvarad enligt med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels av Birgitta Rydberg om bifall till skrivelsen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att anse skrivelsen 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.

§ 102
Reviderat regionavtal med Gotlands kommun
LS 0402-0396
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 jämte avtal och arbetsordning med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna reviderat regionavtal med Gotlands kommun.
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§ 103
En modern nationell storstadspolitik - remissutfall om behovet av en storstadspolitik och om
fortsatt process samt förslag till ställningstagande
LS 0403-0605
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april (med reviderad sid 1 den 15 april) 2004 med regionplane- och trafiknämndens beslut den 18 februari 2004.
forts.
forts. § 103
M-, fp och kd-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att uttala att en sammanhållen nationell storstadspolitik behövs, att bifalla
landstingsrådsberedningens förslag till beslut i att-satserna 2-6.
Fp-ledamöterna skrivelse den 20 april 2004 (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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uttala att en ekonomiskt, ekologiskt och socialt uthållig och sammanhållen nationell storstadspolitik
behövs. Samarbetet mellan storstadsregionerna måste nu skyndsamt stärkas och utvecklas, både på
den politiska nivån och tjänstemannaplanet. Regionplane- och trafikkontoret och regionplane- och trafiknämnden skall ha en strategisk roll i det sammanhanget
att förklara att Stockholms läns landsting är villigt att i samverkan med företrädare för de andra två
storstadsregionerna utveckla ett förslag till en nationell storstadspolitik på grundval av En modern nationell storstadspolitik och remissvaren på den
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden tar upp diskussioner med företrädare för de två andra
storstadsregionerna kring storstadspolitiken
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden inbjuder Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och
Stockholms stad att delta i diskussionerna med företrädare för de andra två storstadsregionerna
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden tar upp diskussioner med kommuner och samverkansorgan i angränsande län kring utformningen av en nationell storstadspolitik
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden tar upp diskussioner med länsstyrelsen i Stockholms län
och med centrala statliga myndigheter om deras medverkan i utformningen av ett förslag till en nationell
storstadspolitik.
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M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 104
Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskor
LS 0304-1483
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
22 augusti 2003.
forts.
forts. § 104
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samarbete med Karolinska Institutet utreda möjligheten om utökning av antalet platser vid utbildningen för distriktssjuksköterskor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över behovet och de ekonomiska konsekvenserna av en utökning av antalet kliniska adjunkter
att anse motionen besvarad.

§ 105
Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om att möjliggöra arbetskraftsinvandring av vårdpersonal från Polen
LS 0306-1969
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med personalberedningens yttrande den 14 oktober 2004.
Fp-ledamöterna skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att påbörja ett
långsiktigt rekryteringsarbete av sjukvårdspersonal i Polen (bilaga).
M- ledamöterna skrivelse den 20 april 2004 (bilaga).
Christ Heister anmälde att m-ledamöterna instämde i fp-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
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att besvara skrivelsen med hänvisning till förvaltningens yttrande.
M- och 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.

§ 106
Yttrande över Socialstyrelsens skrivelse Uppdrag att utvärdera om regelverket kring höga
ljudnivåer ger avsedd effekt
LS 0401-0264
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9
mars 2004.
forts.
forts. § 106
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 107
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 6 april 2004 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
den 22 april 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att i samverkan med Färdtjänsten och Waxholms Ångfartygs AB samt berörda kommuner och andra aktörer utreda möjligheterna till samverkan mellan olika
trafikformer i landsbygdstrafiken enligt motionens intentioner.
att i övrigt anse motionen besvarad.

§ 108
Motion 2003:58 av Leiph Berggre n (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobas erade nyckeltal
LS 0309-2409
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
den 16 december 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2004.
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Fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att remittera ärendet till ägarutskottet för yttrande (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Andres Käärik och Stig Nyman.
Landstingsstyrelsen beslöt
att återremittera ärendet.

§ 109
Skrivelse av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om att öka biljettkontrollerna och
höja straffavgiften för den som inte betalar färdavgift i SL:s trafik
LS 0311-2775
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
den 11-12 februari 2004.
forts.
forts. § 109
M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt m- förslaget (bilaga).
I ärendet yttrade sig Birgitta Rydberg.
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 anse skrivelsen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 110
Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som
har genetiska anlag för diabetes
LS 0306-1881
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 mars 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 17 februari 2004.
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M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att erbjuda diabetestest i Stockholms län till personer i åldern 45 till 70 år som är i riskzonen att få diabetes typ 2 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Birgitta Rydberg.
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 således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
forts.
forts. § 110
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 111
Motion 2003:57 av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blod
LS 0309-2406
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 mars 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 17 februari 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att Stockholms läns landsting snarast inför ett gemensamt blodgivarregister för
hela länet, att anse frågan om ett samordnat blodgivarregister besvarad (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.
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 112
Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation
LS 0301-0127
Landstingsrådsberedningens skrivelse den mars 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
18 november 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionens första och tredje att-sats besvarad, att avslå motionens andra attsats (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-ledamöternas förslag (bilaga).
forts.
forts. § 112
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 motionens första och tredje att-sats besvarade
att avslå motionens andra att-sats.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 113
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Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om rehabiliteringshem för vårdkrävande långtidssjuka
LS 0304-1484
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 17 mars 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
27 januari 2004, länshandikapprådets kanslis utlåtande den 16 september 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att tillsammans med kommunerna
starta en försöksverksamhet med rehabiliteringshem för vårdkrävande och långtidssjuks patienter (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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 114
Överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2004
LS 0401-0180, 0401-0094, 0402-0284, 0402-0412, 0402-0403, 0301-0255, 0301-0203
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
30 mars 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Lars Joakim Lundquist, Stig Nyman och Inger Ros.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna överenskommelse med Karolinska Universitetssjukhuset
att godkänna avtal med Danderyds sjukhus AB
att godkänna avtal med Södersjukhuset AB
att godkänna överenskommelse med Norrtälje sjukhus AB
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att godkänna överenskommelse med Södertälje sjukhus
att godkänna tillägg till avtal med S:t Eriks ögonsjukhus AB
att godkänna tillägg till avtal med S:t Görans sjukhus AB.
M- och fp-ledamöterna anmälde att de ej deltog i beslutet.
Kd-ledamoten anmälde att han ej deltog i beslutet med hänvisning till det särskilda uttalandet i hälsooch sjukvårdsutskottet.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m-ledamöterna
dels av fp-ledamöterna.

§ 115
Rapport Behovsanalys ungdom och missbruk med rekommendationer och förslag
LS 0307-2161
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
21 oktober 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 september 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
m- och fp-förslaget (bilaga).
forts.
forts. § 115
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 godkänna rapporten Behovsanalys ungdom och missbruk med rapportens rekommendationer och
förslag om långsiktig, strukturerad samverkan.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Kd-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad som anförts som särskilt uttalande i hälso- och
sjukvårdsutskottet.
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§ 116
Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2003
LS 0403-0715
Kansliets skrivelse den 29 mars 2004.
Fp- ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt
att lägga balanslistan till handlingarna.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 117
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
LS 0403-0728
Ordförandens skrivelse den 31 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 118
Inrättande av styrgrupp för länsövergripande vård- och behandlingsprogram för misshandlade kvinnor och barn
LS 0312-3077
Ordförandens skrivelse den 6 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att inrätta en politisk styrgrupp för länsövergripande vård- och handlingsprogram om hur misshandlade
kvinnor och barn skall bemötas inom vården
att till ledamöter i styrgruppen välja
(s) Christina Söderlund
(v) Gunilla Roxby Cromvall (sammankallande)
(mp) Esebelle Reshdouni
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(m) Gunilla Helmerson
(fp) Maria Wallhager
(kd) Pia Lidwall

§ 119
Bordlagt val av styrgrupp för att förbättra tillgängligheten inom primärvården
LS 0402-0273
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 mars 2004
Bordlagt den 16 mars 2004 § 82.
Landstingsstyrelsen beslöt
att till ledamöter och andre vice ordförande i styrgruppen välja
(m)
(m)

Filippa Reinfeldt
Marie Ljungberg-Schött

(m)

Filippa Reinfeldt

2:e vice ordförande

§ 120
Uppdrag med anledning av ny skatteintäktsprognos
LS 0404-0791
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 april 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra till
landstingsstyrelsens förvaltning att i samband med månadsbokslut för mars lämna förslag på resultatförbättrande åtgärder med anledning av den försämrade skatteintäktsprognosen, att snarast inleda förhandlingar med regeringen avseende en betydande lindring under 2004 av de kostnader som Stockholms läns landsting har för det nuvarande mellankommunala utjämningssystemet (bilaga).
forts.
forts. § 120
Fp-ledamöternas skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att lägga anmälan av ny skatteintäktsprognos till handlingarna(bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 20 april 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra till
landstingsstyrelsens förvaltning att i samband med månadsbokslut för mars 2004 lämna förslag på resultatförbättrande åtgärder dels med anledning av den försämrade skatteintäktsprognosen, dels med
anledning av i den s.k. vårpropositionen aviserade indragningar från kommuner och landsting (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag

Landstingsstyrelsen

Protokoll 4/2004
2004-04-20

19

dels bifall till kd-ledamotens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att i samband med månadsbokslut för mars lämna förslag
på resultatförbättrande åtgärder med anledning av den försämrade skatteintäktsprognosen.
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.

§ 121
Fyllnadsval
LS 0312-3025, 0403-0551, 0683, 0698, 0404-0736, 0740
Ordförandens skrivelse den 14 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Renée Höglin från uppdraget som ersättare i länshandikapprådet
att medge befrielse för Fredrik Lann (mp) från uppdraget som ersättare i Stockholmsregionens Europakommitté
att medge befrielse för Catarina Wahlgren (v) från uppdraget som ledamot i styrkommittén för Interreg
III A, Skärgården
att medge befrielse för Helen Hammarqvist (mp) från uppdraget som ersättare i nordvästra sjukvårdsberedningen
forts.
forts. § 121
att intill utgången av 2006 välja
Pekka Koskenvoima (mp) som ersättare i sjukvårdsberedning södra Stockholm.
Styrelsen beslöt att bordlägga val av ersättare i ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet, ersättare i
Stockholmsregionens Europakommitté, ledamot i styrkommittén för Interreg III A, Skärgården, ersättare i nordvästra sjukvårdsberedningen.

§ 122
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Arvodering av styrelseuppdrag i Stockholms läns sjukvårdsområde
LS 0403-0652
Arvodesberedningens beslut den 13 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt arvodesberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att årsarvodet till ordföranden i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde skall motsvara fem
prisbasbelopp
att årsarvodet till vice ordförande i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde skall motsvara 75 %
av ordförandens arvode
att årsarvodet till ledamot i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde skall motsvara tre prisbasbelopp
att det i likhet med villkoren för styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset inte skall utgå sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 123
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 18 maj
2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 5 maj 2004.
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Bilaga LS § 92/2004

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

1

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län beslut den 4 mars 2004 angående investeringsbehov 2005 2006 samt långsiktiga ekonomiska behov
LS 0403-0651

2

Landstingsdirektörens beslut den 23 mars 2004 angående permutation av Finsta Lantbruksskolas
stipendiefond
LS 0403-0632

3

Landstingsrevisorernas beslut den 16 mars 2004 angående rapport 13/04 Effektiviseringsmöjligheter i landstingets lokalanvändning
LS 0403-0660

4

Landstingsrevisorernas beslut den 16 mars 2004 angående PM 18/04 Centralisering för en budget i
balans – Om ägarstyrning och beställarstyrning i landstingets nya ledningsorganisation
LS 0403-0670

5

Landstingsrevisorernas beslut den 18 mars 2004 angående rapport 17/04 Investeringsprocessen
vid AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0403-0732

6

Länsrättens domar den 19 och 22 mars 2004 med anledning av överklaganden av landstingsstyrelsens beslut den 23 september 2003, § 209 Övergripande struktur för den psykiatriska vården inom
norra länet förslag till inriktning,
den 20 januari 2004, § 7 Fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (SOCSAM) i Haninge kommun,
§ 11 Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över löpande granskning av intern kontroll 2003
avseende landstingsstyrelsen,
§ 13 Fördelning av ALF- och SLL-medel för forskning, utveckling och utbildning för 2004,
§ 16 Månadsbokslut för november 2003 samt prognos för helåret 2003,
§ 17 Remisskrav för vård hos vissa specialistläkare samt sjukgymnaster,
samt den 17 februari 2004, § 31 Avtal mellan Stockholms läns lansting och Karolinska Institutet
om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och
sjukvård, Regionalt ALF-avtal,
§ 32 Budget 2004 för landstingskontoret och planering för 2005-2006 samt invest-eringsplan 20042008,
§ 34 Slutlig budget 2004 för hälso- och sjukvårdsutskottet,
§ 35 Slutlig budget 2004 och planering 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008 för produktionsområdena,
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§36 Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde,
§ 39 IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting,
§ 40 IT-strategi för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting,
§ 41 Yttrande över överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 25-26 november respektive
9 december 2003 om budget 2004 och sammanläggning av KS och HS, samt landstingsstyrelsens
beslut den 16 december 2003 om överlåtelseavtal mellan landstinget och Huddinge Universitetssjukhus AB,
§ 47 Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda samverkan
mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken,
§ 61 Redovisning om kostnader för sammanläggning av universitetssjukhusen i Huddinge och Solna
LS 0403-0674
Överklaganden ej bifallna

7

Länsrättens dom den 23 mars 2004 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges
beslut den 25 - 26 november 2003, § 331 Budget för Stockholms läns landsting för 2004 och plan
för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008
LS 0312-3092
Överklagandet ej bifallet

8

Länsrättens dom den 23 mars 2004 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges
beslut den 9 december 2003, § 355 Sammanläggning av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB, samt anhållan om inhibition angående förslag att lägga samman Karolinska
sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus
LS 0312-3091
Överklagandet ej bifallet

9

Länsrättens dom den 23 mars 2004 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens beslut
den 16 december 2003, § 310 om överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge
Universitetssjukhus AB
LS 0401-0188
Överklagandet ej bifallet

10 Kammarrättens beslut den 24 mars 2004 med anledning av överklagande av länsrättens dom den
23 juni 2003 i mål nr 10544-03 angående beslut i landstingsfullmäktige den 29 april 2003 att vägra
ansvarsfrihet åt ledamöter i den tidigare landstingsstyrelsen
LS 0306-2062
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
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11 Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros svarsskrivelse den 17 mars 2004, till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR Stockholms län, angående remisskrav för vård hos vissa specialistläkare
och sjukgymnaster
LS 0402-0298
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Bilaga LS § 93/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 2-3/2004

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 3/2004

3

Ägarutskottet
Protokoll 3/2004

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 19-20, 22-32/2004
Anmälan av utövad representation första kvartalet 2004

5

Upphandling
Avd. chefen
Beslut, 23, 26-28, 32-33/2004

6

Stockholms produktionsområde
Handikapp & Habilitering
Verksamhetschefen
Beslut HOH 16-18, 20-30/2004

