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§ 207
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av förste vice ordföranden och
andre vice ordföranden samt Inger Ros.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 7 september 2004.

§ 208
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 3 juni 2004 – 12 augusti 2004 lades till handlingarna.

§ 209
Ärenden för kännedom
Förteckning den 19 augusti 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 210
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 19 augusti 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 211
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 7 den 19 augusti 2004 lades till handlingarna.

§ 212
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 18/03 Koncernperspektiv 2003 om ITområdet inom Stockholms läns landsting
LS 0402-0372
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
27 maj 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 19 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att
redovisa konsekvenser för utvecklingen på IT-området för samtliga typer av utförare inom Stockholms
läns landsting (bilaga).
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forts.
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forts. § 212
Birgitta Rydberg och Stig Nyman anmälde att fp-ledamöterna och kd-ledamoten instämde i m-ledamöternas förslag.
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.

§ 213
Motion 2003:36 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om balans i landstingets budget
LS 0304-1615
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 juni 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
29 april 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
Fp- ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag..
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
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dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.
§ 214
Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpas sning av Landstingshuset
LS 9810-0806
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 juni 2004 med Locums koncernlednings yttrande den
31 mars 1999 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 25 mars 1999.
M-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt Locum AB att utreda om det finns förutsättningar för att bygga en
hiss i östra flygeln på landstingshuset, att i övrigt anse motionen besvarad (bilaga).
Kd-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen 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.
Kd-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 215
Månadsbokslut för maj 2004 samt prognos för helåret 2004
LS 0406-1297
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 augusti 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 24 juni 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt mförslaget (bilaga).
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Birgitta Rydberg och Stig Nyman anmälde att fp-ledamöterna och kd-ledamoten instämde i m-ledamöternas förslag (bilaga).
forts.
forts. § 215
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 fastställa månadsbokslut för maj 2004 samt prognos för helåret 2004.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 216
Specifika ägardirektiv för Locum AB
LS 0402-0330
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 augusti 2004 med ägarutskottets och Landstingshuset i
Stockholm AB:s beslut den 15 juni 2004 och bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 maj
2004.
Ordföranden anmälde att i landstingsrådsberedningens skrivelse bilaga två, första stycket, första meningen efter orden ”avseende landstingets fastigheter” skall läggas till ”exklusive trafikfastigheter.”.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med ägarutskottets förslag
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Locum AB rösta för fullmäktiges beslut om
specifika ägardirektiv
att uppdra åt Locum AB att under 2004 framlägga förslag till vilka av landstingets fastigheter och externt inhyrda lokaler som skall anses som strategiska.

§ 217
Årsredovisning 2003 för landstingets stiftelser (donationsfonder)
LS 0406-1222
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 augusti 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 28 juni 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga årsredovisning 2003 för landstingets donationsfonder/stiftelser till handlingarna.
§ 218
Ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar
LS 0309-2381
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 augusti 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets förslag
den 15 juni 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-förslaget (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen ersättningsmodell för husläkarmottagningar med höjd andel besöksersättning
att införa ersättningsmodellen successivt i hela landstinget. Införandet skall ske från och med den
1 januari 2005 i samband med omförhandling eller förnyelse av avtal
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att fortsätta detaljutformningen av ersättningsmodellen
att anpassa detaljutformningen av modellen i avtal så att finansieringen ryms inom beslutade ramar och
att totalkostnadskontroll bibehålls
att uppföljning och utvärdering av ersättningsmodelle ns systemeffekter, ur såväl patientsynpunkt som
avseende ekonomiska och andra effekter, genomförs efter införandet och återrapporteras till hälso- och
sjukvårdsutskottet.
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.
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§ 219
Yttrande över departementspromemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella (Ds 2004:19)
LS 0404-0832
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 augusti 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 17 maj 2004.
forts.
forts. § 219
M-ledamöternas skrivelse den 19 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens förslag, att därutöver anföra vad mledamöterna föreslagit (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens förslag, att därutöver anföra vad fpledamöterna föreslagit (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt med vad kd-ledamoten anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till 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 Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens förslag
att därutöver anföra vad landstingsrådsberedningen föreslagit.
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.

§ 220
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Förslag till övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting
LS 0404-0819
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 augusti 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets respektive ägarutskottets beslut den 15 juni 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen modell som grund för den övergripande uppföljningen av hälso- och sjukvården
i Stockholms läns landsting
forts.
forts. § 220
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att beskriva en process för att i samverkan med representanter för offentligt finansierad vård och de politiska partierna ta fram indikatorer och mått för respektive uppföljningsdimension
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag på var
ansvaret för vidareutveckling av uppföljningsmodellen skall placeras långsiktigt.

§ 221
Förslag till koncentration av högspecialiserad vård
LS 0407-1411
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 augusti 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 16 augusti 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera förslaget om att inarbeta en koncentration av den högspecialiserade vården i budgetdirektiven (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister, Stig Nyman och Birgitta Rydberg.
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.
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M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att i koncernle dningens förslag till budget för 2005 och
planering för 2006-2007 inarbeta de förslag till koncentration av hörspecialiserad vård m m som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 222
Yttrande över betänkandet Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)
LS 0405-0918
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 augusti 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 26 juli 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 223
Yttrande över betänkandet Ny sekretesslag (SOU 2003:99)
LS 0403-0562
Landstingsrådsberedningens skrivelse den med landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 9 juli 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Justitiedepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 224
Försök med ny ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid landstingsfullmäktiges sammanträden
LS 0310-2550
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 augusti 2004 jämte förslag till ny ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden.
Ordföranden anmälde att i första att-satsen i landstingsrådsberedningens skrivelse i stället för
”...förslag till ny ordning för...” skall stå ”...förslag till försöksverksamhet för...”.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt ordförandens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla förslag till försöksverksamhet för interpellationer, frågor och beslutsärenden
att fastställa förslag till förändrad lydelse av landstingsfullmäktiges arbetsordning.

§ 225
Yttrande över promemoria om överlämnande av ansvaret för driften av sjukhus till privata
entreprenörer
LS 0406-1384
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 augusti 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 16 augusti 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 24 augusti 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt med vad m-, fp- och kd-ledamöterna anfört (bilaga).
forts.
forts. § 225
I ärendet yttrade sig Chris Heister, Stig Nyman och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag
dels bifall till v- och mp-ledamöternas reservation i landstingsrådsberedningen (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Då omröstning begärdes skulle först avgöras om m-, fp- och kd-ledamöternas eller v- och mp-ledamöternas förslag skulle utgöra kontraproposition i huvudvoteringen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa förslag och fann att styrelsen antagit m-, fp- och
kd-förslaget som kontraproposition i huvudvoteringen.
V- och mp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Härefter ägde huvudvotering rum enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsrådsberedningens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
landstingsstyrelsen beslutat enligt m-, fp- och kd-förslaget.
Omröstningen utföll med tolv ja -röster (förste vice ordföranden och ledamöterna Almqvist, Anding,
Berger Kettner, Cebrian, Cedrenius, Dahlberg, Jörnehed, Lönnberg, Ros, Sevefjord och Söderlundund)
och elva nej-röster (andre vice ordföranden och ledamöterna Broberg, Carpelan, Cederfelt, Käärik,
Lundquist, Nyman, Rosdahl, Rydberg, Wallhager och Wennerholm).
Landstingsstyrelsen beslöt således
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att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
V- och mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin reservation i landstingsrådsberedningen.

§ 226
Fyllnadsval
LS 0406-1146, 1307, 1314, 1375
Ordförandens skrivelse den 18 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Gabrielle Gjerswold (mp) från uppdraget som ledamot i beredning för jämlikt
fördelad sjukvård
att medge befrielse för Karin Melinder (mp) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning syd
forts.
forts. § 226
att medge befrielse för Ingemar Jansson från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet
att intill utgången av 2006 välja
Caisa Ekstrand som ersättare i landstingets pensionärsråd.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i personalberedningen, ledamot i beredning för jämlikt fördelad sjukvård och ersättare i sjukvårdsberedning syd.

§ 227
Utseende av ledamöter i styrgruppen för koncernövergripande folkhälsopolicy
LS 0403-0592
Ordförandens skrivelse den 19 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att till styrgruppen för koncernövergripande folkhälsopolicy utse
ledamöter
(s)
(s)
(v)

Inger Ros
Dag Larsson
Birgitta Sevefjord
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Håkan Jörnehed
Bengt Cedrenius
Torbjörn Rosdahl
Marie Ljungberg Schött
Cecilia Carpelan
Jan Stefansson

Birgitta Sevefjord
Bengt Cedrenius
Torbjörn Rosdahl

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§ 228
Nominering av ledamot i styrelsen för Karolinska Institutet
LS 0408-1506
Ordförandens skrivelse den 19 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att till regeringen nominera Inger Ros som ledamot i styrelsen för Karolinska Institutet.

§ 229
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 21 september 2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 8 september 2004.
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Bilaga LS §
209/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 24 augusti 2004

1

Landstingets konstnämnds verksamhetsberättelse för år 2003
LS 0406-1241

2

Gruppledare Lena-Maj Anding (mp) svarsskrivelse den 8 juni 2004, till Peter Bodlund, ordförande,
PRO, Turinge och Lennart Leander, ordförande, SPF, Nykvarn, om kostnader för hjälpmedel
LS 0403-0699

3

Gruppledare Lena-Maj Anding (mp) svarsskrivelse den 8 juni 2004, till landstingets pensionärsråd,
om support till nyttjare av hörselhjälpmedel
LS 0404-0908

4

Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros svarsskrivelse den 22 juni 2004, till landstingets pensionärsråd,
om demensvården inom Stockholms läns landsting
LS 0404-0907

5

Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros svarsskrivelse den 18 juni 2004, till landstingets pensionärsråd,
om uppsagda samarbetsavtal med kommunerna
LS 0402-0360

6

Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz svarsskrivelse den 14 juni 2004, till landstingets pensionärsråd, om bidrag till pensionärsorganisationerna
LS 0406-1201

7

Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros svarsskrivelse den 21 juni 2004, till Mikael Freimuth, kommunstyrelsens ordförande, Vaxholms stad ang. ambulanssituationen i Vaxholm
LS 0404-0852

8

Länsrättens dom den 21 juni 2004 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut
den 13 april 2004, § 113 -114, 127-130, 132-133
LS 0406-1320
Överklagandet ej bifallet

9

Länsrättens dom den 21 juni 2004 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut
den 11 maj 2004, § 160
LS 0406-1321

Landstingsstyrelsen

Protokoll 8/2004
2004-08-24
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Överklagandet ej bifallet

forts.
forts. Bilaga § 209
10 Kammarrättens beslut den 3 augusti 2004 med anledning av överklagande av Länsrättens dom den
25 november 2003 i mål nr 18470-03 beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) – KL; fråga om prövningstillstånd
LS 0310-2715
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

11 Landstingsstyrelsens ordförande Ingela Nylund Watz beslut den 7 juli 2004 i yttrande till länsrätten,
mål nr 10654-15, laglighetsprövning enligt kommunallagen av HSU:s beslut den 30 mars 2004, §
10, om hanteringsordning för förnyade avtal om primärvård
LS 0406-1276

12 Landstingsrevisorernas skrivelse den 11 juni 2004 om formerna för finansiering av bolags- och
stiftelserevision
LS 0406-1319

13 Anmälan av Landstingets hedersbelöningar år 2004
LS 0309-2383

Landstingsstyrelsen

Protokoll 8/2004
2004-08-24
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Bilaga LS §
210/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 6/2004

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 5-6/2004

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 48-52, 54, 56/2004
Anmälan av utövad representation andra kvartalet 2004

4

Beställarkontor Vård
Staben
Beställardir.
Beslut BKVsk 168/04, BKVsta 17/04

