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§ 124
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 1 juni 2004.

§ 125
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 3 april – 5 maj 2004 lades till handlingarna.

§ 126
Ärenden för kännedom
Förteckning den 13 maj 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 127
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 13 maj 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga).

§ 128
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 5 den 12 maj 2004 lades till handlingarna.

§ 129
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/04 Riskanalys avseende strukturförändringar i vården
LS 0402-0383
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
6 april 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till landstingsrevisorerna enligt med vad m- och fp-ledamöterna anfört (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande
till landstingsrevisorerna enligt med vad kd-ledamoten anfört (bilaga).
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forts.
forts. § 129
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och 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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.
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.

§ 130
Hemställan om överföring av överskott åren 2002 och 2003 till kulturnämndens budget 2004
LS 0312-2987
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
23 januari 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avslå kulturnämndens hemställan.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 131
Fortsatta åtgärder för att trygga framtida behov av blodförsörjning
LS 0401-0124
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8
mars 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 13 maj 2004 (bilaga).
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I ärendet yttrade sig Chris Heister.
forts.
forts. § 131
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avsätta medel för uppföljning och fortsättning av påbörjade kommunikations- och förändringsinsatser med 1 000 000 kronor inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings budget 2004
att medlen skall föras över till Karolinska Universitetssjukhuset
att ansvaret för det fortsatta projektet skall föras över till Karolinska Universitetssjukhuset
att medel för 2005 och 2006 skall prövas i budgetarbetet för respektive år
att i övrigt lägga rapporten till handlingarna.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 132
Motion 2003:45 av Anita Hagelbeck och Mats Larsson (fp) om representation från de regionala beredningarna i hälso- och sjukvårdsutskottet
LS 0306-1880
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 18 november 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 13 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad enligt med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med vad fp-ledamöterna anfört (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
del 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

Landstingsstyrelsen

Protokoll 5/2004
2004-05-18

5

att avslå motionen.
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.
§ 133
Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting samt riktlinjer för intern kommunikation, webbplatser och pressarbete
LS 0404-0775
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 jämte policy med riktlinjer med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 april 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 13 maj 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer som skall gälla samtliga nämnder, styrelser,
förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att upprätta förslag till riktlinjer för kommunikation avseende funktionshinder, klarspråk, minoritetsspråk och andra språk än svenska språket samt riktlinjer för krissituationer och plan för katastrofberedskap.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 134
Specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landstings Internfinans
LS 0402-0331
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 jämte ägardirektiv med ägarutskottets beslut den
20 februari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande inklusive ägarutskottets komplettering
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för AB Stockholms läns landsting Internfinans rösta
för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

§ 135
Skrivelse från Birgitta Rydberg m fl (fp) om uppföljning av landstingets budget
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LS 0312-3058
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
26 april 2004.
Fp-ledamöterna skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att träffa avtal
med Socialstyrelsen om att följa genomförandet och effekterna av landstingets olika budgetbeslut ur ett
patientperspektiv (bilaga).
forts.
forts. § 135
Chris 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
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 136
Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om landstingets konstinnehav
LS 9911-0615
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med kulturnämndens och konstnämndens gemensamma yttrande den 20 februari 2001, yttranden från SL den 7 november 2000 och Locum AB den
12 januari 2001 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 22 november 2000.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 137
Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets kons tsamlingar
LS 9910-0548
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med kulturnämndens och konstnämndens gemensamma yttrande den 20 februari 2001,
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 138
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/04 Den nya investeringsprocessen inom fastighetsförvaltningen och vården - granskning av Locums roll i tillämpningen
LS 0403-0661
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
21 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till la ndstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 139
Yttrande över betänkandet Tolkförmedling – kvalitet, registrering, tillsyn (SOU 2004:15)
LS 0402-0465
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
14 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 140
Borgensåtagande inför bolagens tecknande av kollektivavtalet AGF-KL
LS 0403-0558
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med personalberedningens yttrande den 6 april
och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att landstingets helägda bolag genom borgensutfästelse erhåller tryggande av förmåner enligt kolle ktivavtalet AGF-KL
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att denna utfästelse förutsätter att bolagen tecknar samma centrala kollektivavtal och anlitar samma
administratör som landstinget
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.

§ 141
Motion 2003:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för patientarbete för sjuksköterskor och läkare
LS 0306-1877
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
27 januari 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 oktober 2003.
forts.
forts. § 141
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att rekommendera att varje arbetsgivare inom sjukvården gör en genomgång av arbetstidens fördelning mellan direkt patientarbete och administrativa sysslor för läkare och
sjuksköterskor, att varje arbetsgivare utifrån resultatet av denna kartläggning genomför åtgärder som
väsentligt ökar tiden för direkt patientarbete (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 anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 142
Motion 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) att uppmuntra läkare under specialistutbildning till utlandspraktik
LS 0306-1886
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med personalberedningens yttrande den 14 oktober 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 september 2003.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Stig Nyman om bifall till motionen.
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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.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 143
Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre pe rsonal inom landstinget
LS 0209-0376
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
27 april 2003.
forts.
forts. § 143
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att närmare utreda konsekvenserna av att erbjuda äldre
medarbetare arbetstidsförkortning med viss kompensation för lönebortfall
att anse motionen besvarad.

§ 144
Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare
LS 0306-1885
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med personalberedningens yttrande den
14 oktober 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att närmare utreda konsekvenserna av att erbjuda äldre
medarbetare arbetstidsförkortning med viss kompensation för lönebortfall
att anse motionen besvarad.

§ 145
Förslag till samverkansavtal med försäkringskassan om utvidgning av rehabiliteringsgaranti i Stockholms län
LS 0301-0060
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 jämte samverkansavtal med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den 27 april 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna bilagda villkorligt tecknat samverkansavtal med försäkringskassan.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 146
Motion 2001:36 av Johan Sjölander (s) om att återinföra generell rätt till ledsagare i färdtjänsten
LS 0111-0631
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med färdtjänstnämndens yttrande den
2 december 2003.
forts.
forts. § 146
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 13 maj 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 147
Motion 2002:15 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att SL-upplysningen får
dygnet-runt-öppet
LS 0210-0428
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande
den 22 april 2004.
Kd-ledamotens skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag.
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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.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 148
Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om att landstinget skall utöka sitt
arbete för att minska rökningen, i synnerhet bland de grupper där rökning är vanligast
LS 0104-0221
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april 2004 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
den 29 januari 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen
§ 149
Motion 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggare
LS 0305-1693
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april (med reviderad sid 1den 12 maj) 2004 med hälsooch sjukvårdsutskottets yttrande den 17 februari 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att landstinget snarast utvecklar ett vårdprogram för vård av kroppsbyggare som missbrukar läkemedel och andra preparat (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 150
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Motion 2003:54 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om gemensamma vårdenheter inom missbrukarvården
LS 0309-2403
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 28 april (reviderad sid 1den 12 maj) 2004 med hälso- och
sjukvårdsutskottets yttrande den 27 januari 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att landstinget och Stockholms stad tar upp överläggningar om att gemensamt besluta om inrätta en vårdenhet för missbrukare i syfte att förbättra motivationen till fortsatt vård
(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 anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 151
Förslag till folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
LS 0403-0592
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 27
april 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 april 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att ta fram förslag till folkhälsopolicy för Stockholms läns
landsting.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m-ledamöterna
dels av fp- och kd-ledamöterna.

§ 152
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Yttrande över departementspromemorian Sprutbytesverksamhet för inje ktionsmissbrukare
(Ds 2004:6)
LS 0402-0428
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
27 april 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 april 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 13 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt m- och fp-förslaget (bilaga).
Mp-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 (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.
Begärd omröstning verkställdes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som vill att landstingsrådsberedningens förslag antas röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har landstingsstyrelsen beslutat avslå landstingsrådsberedningens förslag.
Omröstningen utföll med tretton ja -röster (ordföranden, förste vice ordföranden och ledamöterna Almqvist, Anding, Cebrian, Cedrenius, Dahlberg, Jörnehed, Nyman, Ros, Sellin, Sevefjord och Söderlund)
och tio nej-röster (andre vice ordföranden och ledamöterna Cederfelt, Huss, Lindquist, Lundquist, Reinfeldt, Rohdin, Rosdahl, Rydberg och Wennerholm).
forts.
forts.§ 152
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 153
Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3/04 Sjukvårdens beredningar söker
sina roller
LS 0402-0371
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 maj (med reviderad sid 1 den 12 maj) 2004 med hälso- och
sjukvårdsutskottets yttrande den 27 april 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 31 mars
2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
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avge yttrande över revisionsrapporten Sjukvårdens beredningar söker sina roller enligt med vad m-, fpoch kd-ledamöterna anfört (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 avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att fram till senast den 31 december 2004 genomföra en utvärdering
av beredningarnas arbete, funktion och roll i den politiska organisationen.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 154
Delegering av landstingsstyrelsens beslutanderätt under tiden 16 juni - 23 augusti 2004
LS 0405-0945
Ordförandens skrivelse den 5 maj 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att uppdra åt
Ingela Nylund Watz , Dag Larsson och Stig Nyman under tiden den 16 juni – 18 juni
forts.
forts. § 154
Ingela Nylund Watz , Dag Larsson och Chris Heister under tiden den 19 juni – 27 juni
Ingela Nylund Watz, Dag Larsson och Lars Joakim Lundquist under tiden 28 juni – 4 juli
Dag Larsson, Birgitta Sevefjord och Lars Joakim Lundquist under tiden 5 juli – 11 juli
Dag Larsson, Birgitta Sevefjord och Charlotte Broberg under tiden 12 – 18 juli
Ingela Nylund Watz, Dag Larsson och Margareta Cederfeldt under tiden 19 – 25 juli
Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord och Stig Nyman under tiden 26 juli – 8 augusti
Ingela Nylund Watz, Dag Larsson och Hans-Erik Malmros under tiden 9 – 15 augusti
Ingela Nylund Watz, Dag Larsson och Chris Heister under tiden 16 – 23 augusti
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att gemensamt besluta i frågor vilkas avgörande inte utan olägenhet kan anstå och som det eljest
ankommer på landstingsstyrelsen eller något av följande utskott - allmänna utskottet, arbetsgivarutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet eller utskottet för forskning, utveckling och utbildning - att besluta om
att föreskriva att uppdraget inte omfattar frågor av principiell karaktär eller frågor med stor ekonomisk
betydelse för landstinget
att ovannämnda delegerade får fatta beslut i ärende utan att det först har beretts av landstingsrådsberedningen.

§ 155
Val av ledamöter i utskottet för forskning, utveckling och utbildning under landstingsstyre lsen
LS 0402-0407
Ordförandens skrivelse den 5 maj 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att utse landstingsstyrelsen presidium att ingå i utskottet för forskning, utveckling och utbildning
att fastställa antalet ledamöter i utskottet för forskning, utveckling och utbildning
att uppdra åt landstingsdirektören att förordna sekreterare i utskottet
att intill den 31 oktober 2006 välja
ledamöter
(s) Inger Ros
(v) Birgitta Sevefjord
(mp) Lena-Maj Anding
(m) Bordlagt
(fp) Birgitta Rydberg
(kd) Pia Lidwall
forts.
forts. § 155
presidium
(s) Ingela Nylund Watz ordförande
(s) Dag Larsson
(m) Chris Heister
andre vice ordförande

förste vice ordförande

§ 156
Överenskommelse med staten om särskilt ekonomiskt stöd
LS 0402-0326
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 maj 2004 jämte överenskommelse med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 maj 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återuppta förhandlingarna med regeringen enligt med vad m-, fp- och kd-ledamöterna anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och staten om särskilt ekonomiskt
stöd
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om vilka omställningskostnader som bidraget 2004 skall
finansiera
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att till regeringen insända den redovisning 2004 som överenskommelsen förutsätter.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 157
Månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004
LS 0404-0871
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
6 maj 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 18 maj 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
m- och fp-förslaget (bilaga).
forts.
forts. § 157
Kd-ledamotens skrivelse den 18 maj 2004 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och 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 fastställa månadsbokslut för mars 2004 samt prognos för helåret 2004
att uppdra åt Locum AB att återkomma med beslutsunderlag för fastighetsförsäljningar motsvarande
realisationsvinster på 200 000 000 kronor år 2004.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Kd-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.
§ 158
Yttrande över betänkandet Innovativa processer (SOU 2003:90)
LS 0402-0473
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
27 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
§ 159
Fyllnadsval
LS 0403-0551, 0698, 0404-0736, 0740, 0828, 0405-0933
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Emma Henriksson (kd) från uppdraget som ersättare i Stockholms läns bildningsförbunds styrelse
att medge befrielse för Hans Christer Johansson (v) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning
syd
att intill utgången av 2006 välja
Kenneth Sjökvist (s) som ersättare i hälso- och sjukvårdsutskottet
Torhild Lamo (v) som ledamot i styrkommittén för Interreg III A, Skärgården
forts.
forts. § 159
Tomas Ammizböll (mp) som ersättare i nordvästra sjukvårdsberedningen
Sonia Lunnergård (kd) som ersättare i Stockholms läns bildningsförbunds styrelse
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Styrelsen beslöt att bordlä gga val av ersättare i Stockholmsregionens Europakommitté samt ersättare i
sjukvårdsberedning syd.

§ 160
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 15 juni
2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 2 juni 2004.
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Bilaga LS §
126/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 18 maj 2004
1

Landstingsrevisorernas beslut den 20 april 2004 angående PM: Granskningen av Stockholms läns
lanstings miljöredovisning 2003
LS 0404-0878

2

Haninge kommuns beslut den 29 mars 2004 angående årsredovisning SOCSAM i Haninge 2003
LS 0404-0854

3

Länsrättens dom den 23 april 2004 med anledning av överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 27 januari 2004, § 2 Slutlig budget 2004,
§ 3 Fortsatt arbete med översyn av den psykiatriska vården inom norra länet och rapport om hittills
genomförd uppföljning,
§ 4 Förslag till modell för vårdsamordning för vissa hemlösa samt förslag på gemensam inventering och utredning av samfinansiering av vårdplatser,
§ 5 Lokalt grundavtal om samverkan med Norrtälje kommun, Täby kommun samt Vaxholms stad,
§ 6 Riksavtal för utomlänsvård,
§ 7 Regler för remisskrav vid sjukgymnastisk behandling,
§ 8 Överenskommelse om Barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård, mellanvård och länsgemensam öppenvård för år 2004-2005,
§ 9 Vårdöverenskommelse avseende Psykoterapiinstitutet och öppen psykiatrisk vård för finsktalande för 2004-2005,
§ 10 Tecknande av överenskommelser gällande asylsjukvård,
§ 11 Samverkansavtal om lokal BUS-samverkan i Botkyrka,
§ 12 Upphandling av rehabiliteringstjänster i Sverige – godkännande av kravspecifikation och anbudsförfrågan,
§ 14 Förnyat avtal med H20 Humor, Hälsa & Ork om sjukgymnastisk verksamhet,
§ 15 Förnyat avtal med FeelGood Medical AB om sjukgymnastisk verksamhet,
§ 16 Förlängning av vårdavtal med Södra Sjukgymnastinstitutet,
§ 18 Avtal om drift av hemrehabilitering för äldre inom Botkyrka kommun,
§ 21 IT-strategi för hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting
LS 0404-0883
Överklaganden ej bifallna

4

Kammarrättens beslut den 22 april 2004 med anledning av länsrättens beslut den
1 mars 2004 i mål nr 2899-04 beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900; fråga om prövningstillstånd
LS 0403-0499
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.
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forts.

forts. Bilaga 126/2004
5

Landstingsrådet Stig Nyman (kd) skrivelse den 7 april 2004 till landstingsstyrelsen om psykia trins
framtid i Stockholms län – ett förslag
Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz svarsskrivelse den 30 april 2004
LS 0405-0935

6

Sveriges Pensionärsförbunds SPF, Stockholmsdistriktets uttalande vid årsstämma den 14 april
2004 i Norrtälje gällande äldrevårdscentraler (ÄVC)
LS 0405-0934

7

De Handikappades Riksförbund, DHR, Stockholms läns distrikts uttalande
den 24 april 2004 om fritt resande med färdtjänst
LS 0405-0982

8

De Handikappades Riksförbund, DHR, Stockholms läns distrikts uttalande
den 24 april 2004 om samverkan med handikapporganisationerna
LS 0405-0983

9

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Stockholms län uttalande
den 29 april 2004 om funktionshindrades tillgång till färdtjänst
LS 0405-0943

10 Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Stockholms län uttalande
den 29 april 2004 om kostnadsfria hjälpmedel till funktionshindrade
LS 0405-0944
11 Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, Stockholms län uttalande
den 29 april 2004 om tillgänglig habilitering/rehabilitering för funktionshindrade
LS 0405-0946
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Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 4/2004

2

Ägarutskottet
Protokoll 4/2004

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 33-39, 41-43/2004

4

Upphandling
Direktören
Beslut 43-44/2004

