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§ 230
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och Christer G Wennerholm.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 5 oktober 2004.

§ 231
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 13 augusti – 8 september 2004 lades till handlingarna.

§ 232
Ärenden för kännedom
Förteckning den 16 oktober 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 233
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 16 oktober (reviderad den 21 september) 2004 med anmälan av beslut som fattats med
stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga).

§ 234
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 8 den 14 september 2004 lades till handlingarna.

§ 235
Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked
LS 0312-3044
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 16 augusti 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 16 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 16 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
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forts.
forts. § 235
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
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 avslå motionen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och kd-ledamöterna
dels av fp-ledamöterna.

§ 236
Yttrande över Regionalt miljöhandlingsprogram 2004
LS 0405-1073
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 1 juli 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 237
Yttrande över departementspromemorian Legitimation och skyddad yrkestitel (Ds 2004:28)
LS 0406-1291
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 2 september 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 238
Månadsbokslut för juli 2004 samt prognos för helåret 2004
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LS 0408-1505
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 26 augusti 2004.
forts.
forts. § 238
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt m-, fp- och kd-förslaget (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 fastställa månadsbokslut för juli 2004 samt prognos för helåret 2004.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 239
Ökat utnyttjande av MediCarriers tjänster
LS 0406-1145
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att i samverkan med MediCarrier AB och bolagets kunder studera hur de senare i ökad utsträckning
skall nyttja bolagets tjänster.

§ 240
Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning
av eventuellt försök med trängselskatt
LS 0405-0949
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 augusti 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 21 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avslå hemställan från AB Storstockholms Lokaltrafik om borgen för bussfinansiering (bilaga).
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 september 2004 (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-ledamöternas förslag.
I ärendet yttrade sig Christer G Wennerholm.
forts.
forts. § 240
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 uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik (och/eller annat bolag inom dess koncern, nedan koncernbolag) och AB Stockholms läns landstings Internfinans att i samråd undersöka garantier, upphandla och
välja förmånligaste form av finansiering avseende bussar under förutsättning att statliga garantier ställs
för att samtliga kostnader för försöket med trängselskatt blir kompenserade
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning när AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår
avtal om finansiering avseende bussar inom en totalram om 800 000 000 kronor
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning om AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår
avtal om internationell leasing avseende bussar
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 241
Yttrande över anmälan till Riksdagens Ombudsmän (JO) om utlämnande av allmän handling
LS 0406-1337
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 28 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO) enligt landstingsdirektörens utlåtande.
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§ 242
Yttrande över överklagande av landstingsstyrelsens beslut den 20 april 2004 § 114 om
överenskommelse och avtal med akutsjukhusen för år 2004
LS 0406-1327
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 augusti 2004.
forts.
forts. § 242
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till länsrätten enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 243
Inrättande av ett regionalt biobankscentrum (RBC)
LS 0408-1571
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 25 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att inrätta ett regionalt biobankscentrum (RBC)
att införa den nationella informations- och samtyckesordning i Stockholms läns landsting. Vid information till personal och patienter skall det nationella informationsmaterialet som landstingens biobanksprojekt arbetat fram användas
att bemyndiga sjukhusdirektör/VD/eller motsvarande och sjukvårdsdirektör att inrätta lokala biobanker
och utse lokala biobanksansvariga
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ansvara för det regionala biobanksregistret inkluderande ansvar för samordning av inventering och registrering av befintliga biobanker i Stockholms läns
landsting, samt sörja för samordning med KI och övriga intressenter.

§ 244
Uppdrag att uppta förhandlingar med S:t Görans sjukhus AB om nytt vårdavtal
LS 0409-1635
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 3 september 2004.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att uppta förhandlingar med S:t Görans sjukhus AB
om vårdavtal i enlighet med de riktlinjer som m-, fp- och kd-ledamöterna föreslagit (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 september 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Christer G Wennerholm.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 244
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att uppta förhandlingar med S:t Görans sjukhus AB om
nytt vårdavtal med syfte att ingå ett nytt vårdavtal med löptid t o m utgången av år 2008 eller 2009
att avtala med S:t Görans sjukhus AB att endast landstingsfinansierade patienter skall kunna erbjudas
vård vid sjukhuset
att omförhandla hyresavtalen med S:t Görans sjukhus AB så att dessa löper ut samtidigt med samarbets-/vårdavtalet samt avtala bort all vidare besittningsrätt till fastigheten
att villkor ställs för tillgång till information från företaget i en eventuell framtida konkurrensupphandling.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 245
Upphävande av beslut om generellt anställningsstopp samt skrivelse om att snarast upphäva
anställningsstoppet
LS 0407-1393, 0406-1360
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med personalberedningens beslut den
12 augusti 2004 och centrala beredningsgruppens protokoll.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 16 september 2004 (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-ledamöternas uttalande.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att omedelbart upphäva det av landstingsfullmäktige fattade beslutet från den 25-26 november 2003
om generellt anställningsstopp
att uttala att stor restriktivitet ska tillämpas vid all nyrekrytering
dels för egen del besluta
att omedelbart upphäva det från den 11 november 2003 fattade beslutet om generellt anställningsstopp
forts.
forts. § 245
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder i rekryteringshänseende som kan vara nödvändiga
att i och med dessa beslut anse skrivelsen från Folkpartiet liberalerna om att snarast upphäva anställningsstoppet besvarad.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 246
Yttrande över remissen Handikappolitisk samordning – organisation för strategi och genomförande (SOU 2004:54)
LS 0406-1299
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt la ndstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 247
Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag
LS 0407-1395
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september (med reviderad sid 1-2 den 15 september) 2004
med SL:s beslut den 22 juni 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 september 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 21 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår – utöver
landstingsrådsberedningens förslag – landstingsfullmäktige besluta att det överenskoms vid försäljningen att AB Storstockholms Lokaltrafik i överlåtelseavtalet i framtiden ska kunna utnyttja Stockholms
Terminal AB som bussterminal på förmånliga villkor (bilaga).
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till fp-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag därpå
och fann att styrelsen avslagit fp-ledamöternas förslag.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att instämma med AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse i bedömningen av aktieinnehavet
forts.
forts. § 247
att godta AB Storstockholms Lokaltrafiks inriktning att sälja bolagets aktieinnehav i FAC Flygbussarna Airport Coaches AB respektive i Stockholm Terminal AB
att försäljningen av aktieinnehavet skall ske på affärsmässig grund
att det vid en försäljning av SL:s andelar i FAC, skall knytas avtal om att FAC under en övergångstid
skall garantera fortsatt trafik till Arlanda enligt de principer som gäller i dag avseende pris och turtäthet
att SL skall söka möjligheter att komma överens med FAC om nya rabatter och andra samarbeten
som gynnar resenärerna med SL-kort
att avtalet mellan SL och FAC skall vara så konstruerat att SL inte frånhänder sig rätten att efter
övergångstidens slut trafikera de sträckor inom länet på vilka FAC i dag bedriver trafik.

§ 248
Motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av
ett trygghetspaket för kollektivtrafiken
LS 0210-0439
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 8 september 2004 med SL:s yttrande den 22 april 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 16 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att tillskriva regeringen och rikspolisstyrelsen med en begäran om fler poliser i SL-trafiken (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 16 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes

Landstingsstyrelsen

Protokoll 9/2004
2004-09-21

10

dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner dels om bifall till landstingsrådsberedningens förslag, dels om
bifall till kd-ledamotens förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas tillä ggsförslag och
om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
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§ 249
Yttrande över promemorian Formerna för den framtida läkemedelsreklamen (Ds 2004:13)
LS 0406-1203
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 15 september 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 september 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 21 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt m-förslaget (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 21 september 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt fp-förslaget (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
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.

§ 250
Fyllnadsval
LS 0406-1146, 1307, 1314, 0408-1532, 1544, 0409-1622
Ordförandens skrivelse den 16 september 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Daniel Dalenbring (kd) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning
nordost
att medge befrielse för Christina Andersson (fp) från uppdraget som ledamot i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor
att medge befrielse för Ann Adolfsson (s) från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Stockholms Museispårvägar.
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forts.
forts. § 250
att intill utgången av 2006 välja
Elin Låby (mp) som ledamot i beredning för jämlikt fördelad sjukvård
Ardavast Reshdouni (mp) som ersättare i sjukvårdsberedning syd
Mona-Greta Norling-Berglund (kd) som ersättare i sjukvårdsberedning nordost.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i personalberedningen, ledamot i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor samt ledamot i Stiftelsen Stockholms Museispårvägar.

§ 251
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum måndagen den
25 oktober 2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 6 oktober 2004.
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Bilaga LS §
232/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 21 september 2004

1

Personalen på Södersjukhusets akutmottagning, protestskrivelse den 21 juni 2004 angående nedskärningarna vid Södersjukhusets akutmottagning
LS 0408-1527

2

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp 1, skrivelse den 13 augusti 2004 angående information om
revisionens arbetsplan och rapportering arbetsåret 2004/2005
LS 0408-1531

3

Kammarrättens beslut den 17 augusti 2004 med anledning av överklaganden av Länsrättens domar
den 21 juni 2004 i mål nr 10649-04, 11267-04, r.222 beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd
LS 0406-1320, 1321
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

4

Ordföranden i landstingets pensionärsråd Henry Mähls svarsskrivelse den 8 september 2004 till
Riksförbundet PensionärsGemenskap Stockholms läns distrikt angående anhållan om representation i landstingets pensionärsråd
LS 0404-0823

5

Mödra- och Barnhälsovårdspsykologernas Förenings skrivelse den 6 september 2004 om synpunkter på organisationsförslag för barn och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting, BUP 2005,
avseende Psykologverksamheterna vid Mödra- och Barnhälsovården
LS 0409-1675

6

Anmälan från Ingela Nylund Watz den 15 september 2004 om nationell överenskommelse mellan
Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen
LS 0408-1590
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Bilaga LS §
233/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 7/2004

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 53, 55 57-58/2004

