PROTOKOLL 7/2004
Sammanträdesdag
2004-06-15
Kl 10.00 – 10.20

Landstingsstyrelsen

§ 167 - 206

Justerat den 22 juni 2004.

Ingela Nylund Watz
Närvarande
Ordföranden
Ledamöter

Övriga

Inger Ros

Nylund Watz, Ingela (s)
Almqvist, Måns (v)
Anding, Lena-Maj (mp)
Berger Kettner, Anna (s)
Carpelan, Cecilia (fp)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Cederfelt, Margareta (m)
Cedrenius, Bengt (mp)
Dahlberg, Lars (s)
Jörnehed, Håkan (v)
Käärik, Andres (fp)
Lundquist, Lars Joakim (m)
Lönnberg, Anders (s)
Nyman, Stig (kd)
Reinfeldt, Filippa (m)
Rohdin, Lennart (fp)
Ros, Inger (s)
Rosdahl, Torbjörn (m)
Rydberg, Birgitta (fp)
Sevefjord, Birgitta (v)
Wennerholm, Christer G (m)

Arvidsson, Lars-Bertil
Ek, Klas
Freme, Peter
Havrén, Klas
Johannessen Grå, Lars
Lönn, Anders
Melin, Ulf
Olofsson, Sören
Stenberg, Åsa
Stiernstedt, Göran
Weiss, Anna-Britt

Christer G Wennerholm
Ersättare
Askensten, Åke (mp)
Birgersson, Mia (v)
Buzaglo Penchansky, Mariana (s)
Carlsson, Boel (s)
Helmerson, Gunilla (m)
tjänstgörande
Ifvarsson, Carl-Anders (fp)
Jonsson, Håkan (s)
Lidwall, Pia (kd)
Lindquist, Olov (fp)
Ljungberg Schött, Marie (m)
Malmros, Hans-Erik (m)
Rudin, Tomas (s)
Rundberg, Brit (v)
Sellin, Marie-Louise (s)
Sjökvist, Kenneth (s)
Sjölander, Johan (s)
Söderlund, Kristina (s)
tjänstgörande
Wallhager, Maria (fp)

Landstingsstyrelsen

Protokoll 7/2004
2004-06-15

2

§ 167
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt Inger Ros och
Christer G Wennerholm.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 22 juni 2004.

§ 168
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 6 maj – 2 juni 2004 lades till handlingarna.

§ 169
Ärenden för kännedom
Förteckning den 10 juni 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 170
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 10 juni 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga).

§ 171
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 6 den 14 juni 2004 lades till handlingarna.

§ 172
Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram med anledning av att Europeiska
unionen utvidgas från den 1 maj 2004
LS 0311-2936
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 maj 2004 med regionplane- och trafiknämndens yttrande
den 23 mars 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.
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§ 173
Principbeslut om överförande av konst som omfattas av ädel- och psykreformerna till länets
kommuner
LS 0402-0388
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
20 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att återremittera ärendet till kulturnämnden för ytterligare beredning av frågan om överlåtande av konst
till primärkommunerna
att kulturnämnden påbörjar inventeringen av den landstingsägda konst som finns inom primärkommunal
verksamhet.

§ 174
Framställan från kulturnämnden angående överföring av huvudmannaskap för Länshe mslöjdskonsulenterna och Medicinhistoriska museet
LS 0111-0595
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 maj 2004.
Kd-ledamotens skrivelse den 9 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att besvara skrivelsen på så sätt att Kulturnämnden ges i uppdrag att samråda med Vänföreningen för Medicinhistoriska museet i syfte att finna en samverkanslösning för framtida drift och finansiering (bilaga).
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.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avslå kulturnämndens framställan.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 175
Uppdrag om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörsverksamheten i Stockholms läns landsting
LS 0405-1033
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 maj 2004.
forts.
forts. § 175
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att pröva huruvida landstinget idag tillämpar tillräcklig
leverantörskontroll samt därvid beakta erfarenheterna av de upphandlingsavtal som tillämpats i Stockholms stad.

§ 176
Yttrande över departementspromemorian Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro (Ds
2004:16)
LS 0404-0789
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 maj 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
7 maj 2004.
Kd-ledamotens skrivelse den 9 juni 2004 (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av fp-ledamöterna
dels av kd-ledamoten.

§ 177
Yttrande över departementspromemorian Kommunal medverkan i landstingets sjuktransporter (Ds 2004:18)
LS 0404-0835
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24
maj 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 178
Yttrande över departementspromemorian Diskriminering inom det sociala området på grund
av sexuell läggning (Ds 2004:20)
LS 0405-0922
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27
maj 2004.
forts.
forts. § 178
Fp-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 179
Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2003 avseende landstingsstyrelsen
LS 0403-0721
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26
maj 2004.
Kd-ledamotens skrivelse den 9 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande
enligt med vad kd-ledamoten anfört (bilaga).
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt med vad m- och fp-ledamöterna anfört (bilaga).
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 enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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.

§ 180
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Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 15/04 SLL Upphandling – enhetens roll och
uppdrag
LS 0403-0679
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 13 maj 2004.
forts.
forts. § 180
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens försla g.

§ 181
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 14/04 Akutsjukhusens kostnads - och produktivitetsutveckling 1998-2002 – Jämförelser mellan sjukhusen
LS 0403-0671
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med ägarutskottets beslut den 25 maj 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till landstingsrevisorerna 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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 182
Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB, AISAB
LS 0402-0332
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 jämte förslag till specifika ägardirektiv samt bolagsordning med ägarutskottets beslut den 25 maj 2004 och AISAB:s yttrande den 20 april 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2004 (bilaga).
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Ambulanssjukvården i Stockholm AB rösta för
fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 183
Tidplan för att införa ett nytt miljöledningsystem för Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0405-0952
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17
maj 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa föreslagen tidplan för att införa ett nytt miljöledningssystem för Karolinska Universitetssjukhuset
att godkänna uppskov vad gäller kravet på att Karolinska Universitetssjukhuset skall ha infört och certifierat miljöledningssystem senast vid utgången av 2005.

§ 184
Yttrande över remissen Förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län till åtgärdsprogram för
att klara miljökvalitetsnormen för partiklar
LS 0403-0704
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med regionplane- och trafiknämndens yttrande
den 18 maj 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 maj 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 9 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
tillstyrka landstingsdirektörens tjä nsteutlåtande med undantag av förslaget om trängselskatter (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 Miljödepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 185
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer
LS 0312-2997
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 jämte modell för samverkan med la ndstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2004.
forts.
forts. § 185
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet för ny beredning med iakttagande av vad m-, fp- och kd-ledamöterna anfört (bilaga).
I ärendet yttrade sig Stig Nyman.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag därpå och fann
att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig

mot detta beslut.

Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta den modell för landstingets samverkan med handikapporganisationerna i Stockholms län som
redovisas i bilaga till landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt nämnder och styrelser att införa samverkansmodellen från 1 oktober 2004
att sammanträdesarvoden respektive ersättning till sakkunniga för uppdrag inom ramen för samverkan
utgår enligt bilagda förslag samt finansieras inom ramen för respektive förvaltning/bolag
att ge särskilt kanslibidrag årligen till handikapporganisationerna enligt förslag
att samverkansmodellen efter två år utvärderas av landstinget tillsammans med berörda handikapporganisationer
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dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att länshandikapprådet skall upphöra från den 1 oktober 2004
att för beredning av bidragen till handikapporganisationerna inrätta ett särskilt organ i enlighet med den
modell som beskrivs i bilagan.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
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§ 186
Förslag till landstingets handikapprogram 2004-2006
LS 0302-0728
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 jämte förslag till handikapprogram med länshandikapprådets beslut den 16 december 2002.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna förslag till landstingets handikapprogram 2004 - 2006.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 187
Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken
LS 0210-0434
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med AB Storstockholms yttrande den 22 april
2003.
Kd-ledamotens skrivelse den 9 juni 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.
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 la ndstingsrådsberedningens förslag.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 188
Motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya Djurgårdsfärjor
LS 9710-0891
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med WÅAB:s yttrande den 17 december 1998
och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 11 mars 1998.
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Fp-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-förslaget (bilaga).
forts.
forts. § 188
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.

§ 189
Skrivelse från Maria Wallhager och Andres Käärik (fp) om medfinansiering av Mälartunneln
LS 0403-0627
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
uttala att någon regional medfinansiering genom landstingets försorg av Mälartunneln (Älvsjö-Kallhäll)
inte kan komma i fråga, att därmed anse skrivelse besvarad (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 anse skrivelsen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§190
Yttrande över Socialdepartementets remiss Högspecialiserad vård – Kartläggning och förslag (Ds 2003:56)
LS 0402-0398
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets respektive
ägarutskottets yttrande den 25 maj 2004.
forts.
forts. § 190
M-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i huvudsak
instämma i förvaltningens förslag till yttrande över departementets förslag till yttrande över departementspromemoria 2003:56, att därutöver anföra vad m-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutat att avge landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som yttrande till Socialdepartementet, att samt med vad fpledamöterna anfört (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 15 juni 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 Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 191
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 2/04 Beställarstyrning av primärvården
LS 0403-0680
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
25 maj 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt med vad fp-ledamöterna anfört (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2004 (bilaga).
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Kd-ledamotens skrivelse den 15 juni 2005 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 191
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m-ledamöterna
dels av kd-ledamoten.

§ 192
Yttrande över pensionärsrådets skrivelse om samarbetet mellan kommunerna och landstinget
LS 0402-0359
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
25 maj 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 april 2004.
Kd-ledamotens skrivelse den 9 juni 2004 med försla g att landstingsstyrelsen beslutar att besvara pensionärsrådets brev på sådant sätt att dras framställan bifalles (bilaga).
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.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till pensionärsrådet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 193
Hanteringsordning för förnyade avtal om primärvård
LS 0403-0638
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 30
mars 2004
forts.
forts. § 193
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att införa etableringsfrihet för husläkare och införa ett länsgemensamt
ersättningssystem för husläkarverksamhet, att träffa direktavtal med de husläkarmottagningar som
tidigare upphandlats och där avtalet går ut, att upphandla vård vid offentligt drivna vårdcentraler eller
privata där vården inte fungerar (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 10 juni 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 fastställa den av hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade hanteringsordningen vid förlängning av
avtal inom primärvården.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 194
Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer
LS 0403-0567
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
27 april 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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§ 195
Motion 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka antalet organdonationer
LS 0301-0128
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 2 juni 2004 med Hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
21 oktober 2003.
forts.
forts. § 195
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 10 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (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 bifalla motionens första, andra och fjärde att-satser
att avslå motionens tredje att-sats.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 196
Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigberedda
LS 0406-1150
Ordförandens skrivelse den 2 juni 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avskriva motion 1996:10 av Dick Erixon (c) om sjukvårdsstyrelsernas roll
att avskriva motion 1998:2 av Ove Lundgren (c) om utveckling av högkostnadsskyddet för pensionärer
utan ATP eller mycket låg ATP-inkomst.
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§ 197
Bordlagt val av ledamot i utskottet för forskning, utveckling och utbildning under landstingsstyrelsen
LS 0402-0407
Ordförandens skrivelse den 5 maj 2004.
Bordlagt den 18 maj 2004, § 155.
Landstingsstyrelsen beslöt
att intill den 31 oktober 2006 välja
ledamot
Christer G Wennerholm.
§ 198
Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Stockholms
Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen
LS 0406-1198
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2004 jämte avtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Stig Nyman, Lars Joakim Lundquist, Birgitta Rydberg och Christer G
Wennerholm.
Ordföranden lade förslag om reviderat avtal. Övriga partier instämde i ordförandens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt ordförandens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet (KI), Stockholms Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 199
Månadsbokslut för april 2004 samt prognos för helåret 2004
LS 0405-1062
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1
juni 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
fastställa månadsbokslutet för april 2004, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att i nästa månadsbokslut resovisa de besparingar i Stockholms läns landsting som föranleds av skatteutjä mningssystemet (bilaga).
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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 enligt således
att fastställa månadsbokslut för april 2004 samt prognos för helåret 2004.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 200
Forum för kunskap och utveckling – ny enhet inom landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0406-1119
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8
juni 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 15 juni 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt följande
tillägg: att det skall vara konkurrensneutralitet i den nya organisationen, att uppdra åt landstingsdirektören att utreda hur Samhällsmedicin kan bli en uppdragsfinansierad enhet (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag
dels bifall till m-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner dels om bifall till landstingsrådsberedningens förslag dels om
bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens
förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till m-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag
därpå och fann att styrelsen avslagit m-ledamöternas förslag.
M-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt tilläggsförslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsdirektören att utforma detaljorganisation för Forum för kunskap och utveckling i
enlighet med den tidplan och de principer som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde att utreda samordning av kunskapscentra
avseende psykiatri och äldrevård.

§ 201
Redovisningsperiod 2004 för Stockholms läns sjukvårdsområde
LS 0403-0646
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2004 med ägarutskottets beslut den 30 mars 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
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att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att upprätta månads-, delårs- och årsbokslut omfattande perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2004.
§ 202
Yttrande över FOI rapport Acceptabla elavbrott? Fyra strategier för säker elförsörjning
(FOI-R-1163-SE)
LS 0405-1004
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Energimyndigheten enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 203
Ombyggnad av lokaler för dagkirurgisk verksamhet vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB
LS 0405-1046
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 9 juni 2004 med
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna investering i lokaler för dagkirurgisk verksamhet vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB för
1 700 000 kronor under 2004.

§ 204
Fyllnadsval
LS 0403-0698, 0405-0933, 0406-1146
Ordförandens skrivelse den 9 juni 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt framlagt förslag
att medge befrielse för Jenny Salaj (s) från uppdraget som ersättare i personalberedningen
att intill utgången av 2006 välja
Bengt Cedrenius (mp) som ersättare i Stockholmsregionens Europakommitté
Tahvo Jauhojärvi (v) som ersättare i sjukvårdsberedning syd.
Styrelsen beslöt att bordlägga val av ersättare i personalberedningen.
Bengt Cedrenius deltog ej i styrelsens beslut.

§ 205
Anmälan av skrivelse
LS 0406-1240
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Anmäldes skrivelse av Birgitta Rydberg (fp) om att förstärka cancersjukvården.

§ 206
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 24 augusti 2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 22 juni 2004.
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Bilaga LS § 169/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 15 juni 2004

1

Landstingsrevisorernas beslut den 18 maj 2004 angående PM avseende HSU:s beslut om förlängda primärvårdsavtal
LS 0406-1171

2

Janne Larssons skrivelse den 3 juni 2044 angående rapport om amfetamin till vuxna
LS 0406-1178

3

Medicinhistoriska museets Vänförening skrivelse den 13 maj 2004 om Medicinhistoriska museet
Eugenia
LS 0405-1047

4

Landstingsstyrelsens förvaltning, avd. Juridik och kansli, svarsskrivelse den 1 juni 2004, till Riksförbundet PensionärsGemenskap Stockholms läns distrikt angående anhållan om representation i
landstingets pensionärsråd
LS 0404-0823

5

Länsrättens dom den 28 maj 2004 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut
den 25-26 november 2003, § 331 avseende budget för
Stockholms läns landsting 2004 och plan för åren 2005-2006 samt investeringsplan 2004-2008
sammanfattningsvis bl.a. beslutat att fastställa landstingsskatten till 12,27 per skattekrona
LS 0401-0093
Överklagandet ej bifallet

6

Koncernledningens tjänsteutlåtande den 24 maj 2004 angående yttrande över Kemikalieinspektionens rapport ”Kvicksilver – utredning av ett generellt nationellt förbud”
LS 0405-1082
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Bilaga LS §
170/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 5/2004

2

Ägarutskottet
Protokoll 5-6/2004

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 40, 44-48/2004

