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§ 252
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av förste vice ordföranden och
andre vice ordföranden samt Inger Ros.
Protokollet skulle justeras måndagen den 8 november 2004.

§ 253
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 9 september – 13 oktober 2004 lades till handlingarna.

§ 254
Ärenden för kännedom
Förteckning den 21 oktober 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 255
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 21 oktober 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 256
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 9 den 19 oktober 2004 lades till handlingarna.

§ 257
Nytt samverkansavtal med ALMI Företagspartner AB
LS 0407-1458
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 jämte samverkansavtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 29 juli 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag

Landstingsstyrelsen

Protokoll 10/2004
2004-10-25

3

dels bifall till m, fp- och kd-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 257
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att teckna nytt samverkansavtal med ALMI Företagspartner Stockholm AB
att antalet styrelseledamöter i ALMI Företagspartner Stockholm AB tills vidare bör vara åtta.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 258
Anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB för år 2005
LS 0407-1459
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtanden
den 29 juli och 21 september 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa anslag till ALMI Företagspartner Stockholm AB till 21 451 000 kronor för år 2005.

§ 259
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pe nsionsmedel
LS 0409-1680
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 jämte finanspolicy med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 22 september 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa uppdatering av finanspolicy för landstinget inklusive placeringspolicy för pensionsmedel
dels – under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut – för egen del besluta
att gällande anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting därmed skall upphöra.

§ 260
Samverkansavtal med AB SLL Internfinans för år 2005
LS 0409-1681
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 jämte avtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 september 2004.
forts.
forts. § 260
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna avtal om samverkan med AB SLL Internfinans
att kostnaden för ersättning till AB SLL Internfinans avseende år 2005 skall belasta koncernfinansiering.

§ 261
Förslag till ny utformning av landstingskoncernens årsredovisning
LS 0409-1786
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 29 september 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma till landstingsstyrelsen med ett förslag till årsredovisning enligt de utgångspunkter som m- och fp-ledamöterna anfört (bilaga).
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord.
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 uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utforma landstingskoncernens årsredovisning för år
2004 enligt de riktlinjer som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 262
Yttrande över remissen Samordnad upphandling (Ds 2004:37)
LS 0407-1446
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 21 september 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
§ 263
Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil
LS 0409-1809
Ärendet utgick.

§ 264
Yttrande över läns styrelsens förslag till Regionala miljömål för Stockholms län
LS 0407-1415
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 med regionplane- och trafiknämndens yttrande den 7 september 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 september 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till länsstyrelsen enligt m-ledamöternas förslag (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att godkänna remissen av förslag till regionala miljömål för Stockholms län, att uppdra till regionplane – och trafikkontoret att återkomma hur och i vilken utsträckning kontoret kan fortsätta samarbeta med Länsstyrelsen och KSL för att bl a koppla regionalplaneringen till de föreslagna miljömålen (bilaga).
Mp-ledamöternas skrivelse den 25 oktober 2004 med tilläggförslag: att uppdra till landstingsstyrelsens
förvaltning att återkomma hur och i vilken omfattning förvaltningen kan fortsätta och utveckla samarbetet med Länsstyrelsen och KSL i syfte att koppla landstingets arbete till de föreslagna miljömålen.
Ordföranden anmälde att s- och v-ledamöterna instämde i mp-ledamöternas tilläggsförslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag med s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels av Stig Nyman om bifall till fp- och kd-ledamöternas reservation i regionplane- och trafiknämnden.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag med tilläggsförslag av s-, v- och mp-ledamöterna.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till länsstyrelsen enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att återkomma hur och i vilken omfattning förvaltningen
kan fortsätta och utveckla samarbetet med Länsstyrelsen och KSL i syfte att koppla landstingets arbete till de föreslagna miljömålen.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget
dels av kd för kd-förslaget.
§ 265
Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB
LS 0408-1497
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober (med reviderad sid 1 den 20 oktober) 2004 med
ägarutskottets yttrande den 28 september 2004
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå Danderyds sjukhus AB förslag att förvärva Prima Liv i Danderyd AB (bilaga).
Stig Nyman anmälde kd-ledamotens särskilda uttalande i ägarutskottet som särskilt uttalande även i
styrelsen.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna Danderyd sjukhus AB:s förvärv av Prima Liv i Danderyd AB
att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att utforma bolagsordning för Prima Liv i Danderyd
AB
att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att till landstingsstyrelsens ägarutskott anmäla ny
bolagsordning för Prima Liv i Danderyd AB
att utse revisorsgrupp 2 till lekmannarevisorer i Prima Liv i Danderyd AB.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Kd-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande.

§ 266
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Fastställande av skattesats för 2005
LS 0410-1846
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 25 oktober 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2005 till 11:92 kronor per
skattekrona.
I ärendet yttrade sig ordföranden och Hans-Erik Malmros.
forts.
forts. § 266
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall av Birgitta Rydberg om bordläggning av ärendet.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle bordläggas.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om bordläggning och om avslag därpå och fann
att styrelsen avslagit bordläggningsyrkandet.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och fann att
styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2005 till 12:27 kronor per skattekrona.
Stig Nyman anmälde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 267
Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med regeringen/riksdagen
om kompensation för vårdkostnader
LS 0112-0695
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober 2004 med landstingskontorets tjänsteutlåtande
den 17 april 2002.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen förslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (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 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.
§ 268
Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandregle ring på lika villkor
LS 0403-0568
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober 2004 med yttranden från Folktandvården Stockholms län AB den 15 juni och hälso- och sjukvårdsutskottet den 31 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 269
Uppdragsbeskrivning för vård vid barnmorskemottagning
LS 0406-1318
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 oktober 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottet yttrande
den 31 augusti 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i huvudsak fastställa uppdragsbeskrivning för barnmorskemottagningar med av m-ledamöterna föresla gna justeringar, att i huvudsak fastställa ny ersättningsmodell för barnmorskemottagningar med av m-ledamöterna föreslagna justeringar (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 25 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt fp- och kd-ledamöternas förslag (bilaga).
I ärendet yttrade sig Birgitta Rydberg.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp- och kd-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 uppdragsbeskrivning för barnmorskemottagningar
att fastställa ny ersättningsmodell för barnsmorskemottagningar.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp- och kd-ledamöterna för fp- och kd-förslaget.

§ 270
Yttrande över slutbetänkandet Genetik, integritet och etik (SOU 2004:20) och Statens medicinsk-etiska råds skrivelse om preimplantatorisk genetisk diagnostik
LS 0404-0862
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober 2004 med yttranden från Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge den 23 juni, Karolinska Institutet den 11 augusti 2004 och hälso- och sjukvårdsutskottet den 28 september 2004.
Mp-ledamöternas skrivelse den 25 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt mp-förslaget (bilaga).
Stig Nyman anmälde kd-ledamotens särskilda uttalande i hälso- och sjukvårdsutskottet som särskilt
uttalande även i styrelsen.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till mp-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.
Lennart Rohdin anmälde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
Kd-ledamoten lät anteckna särskilt uttalande.

§ 271
Yttrande över betänkandet Äldrepolitik för framtiden (SOU 2003:91)

Landstingsstyrelsen

Protokoll 10/2004
2004-10-25

10

LS 0403-0606
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober 2004 med kulturnämndens yttrande den 15 juni
2004, yttranden från pensionärsrådet den 16 juni och hälso- och sjukvårdsutskottets den 28 september
2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt m-, fp- och kd-ledamöternas förslag (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.
forts.
forts. § 271
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
att till yttrandet bifoga pensionärsrådets respektive kulturnämndens skrivelser.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 272
Synpunkter på de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna
LS 0406-1386
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober 2004 med la ndstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 23 september 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 273
Förslag till enhetliga avtal med allmänpsykiatrin i Stockholms läns landsting
LS 0409-1709
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 oktober 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 28 september 2004.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 21 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera förslaget (bilaga).
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.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att godkänna förslag till enhetliga avtal för allmänpsykiatrin Stockholms läns landsting.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
§ 274
Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2005
LS 0410-1876
Ordförandens skrivelse den 12 oktober 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att fastställa de föreslagna dagarna för sammanträden med styrelsen under 2005 med början kl 10.00.
25
15
15
19
17
14

januari
februari
mars
april
maj
juni

23
20
25
8
6

augusti
september
oktober
november
december

§ 275
Yttrande över betänkandet Samhällets insatser mot hiv/STI (SOU 2004:13)
LS 0406-1329
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 oktober 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 13 oktober 2004.
M-ledamotens skrivelse den 25 oktober 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens förslag, att därutöver anföra vad m-ledamöterna föreslagit (bilaga) .
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Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 276
Fyllnadsval
LS 0406-1146, 0408-1544, 0409-1622, 1774, 0410-1869
Ordförandens skrivelse den 20 oktober 2004.
forts.
forts. § 276
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Margareta Cederfelt (m) från uppdraget som ledamot i personalberedningen
från och med den 29 november 2004
att medge befrielse för Cecilia Carpelan (fp) från uppdraget som ledamot i styrgruppen för genomförande av barnkonventionen i landstinget
att intill utgången av 2006 välja
Henry Mähl (s) som ersättare i personalberedningen
Anita Hagelbeck (fp) som ledamot i beredning för befolkningsgrupperna barn/ungdom och kvinnor
Margareta Hertelius (fp) som ledamot i styrgruppen för genomförande av barnkonventionen i landstinget.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ledamot i Stiftelsen Stockholms Museispårvägar samt ledamot i personalberedningen från och med den 29 november 2004.

§ 277
Anmälan av skrivelser
LS 0410-1963, 0410-1964
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Anmäldes skrivelse av
Christer G Wennerholm (m) om informationsinsatser mot spridning av hiv/aids
Birgitta Rydberg (fp) om friårets konsekvenser mot vården.

§ 278
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen beslöt att ställa in sammanträdet den 2 november 2004 och antecknade att nästa
sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 9 november 2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 9 november 2004.
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Bilaga LS §
254/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 25 oktober 2004

1

Landstingsdirektörens anmälan den 7 oktober 2004 om utredning om taxor och högkostnadsskydd
inom färdtjänsten
LS 0410-1845

2

Chefjuristens beslut den 6 oktober 2004 angående ansökan om utlämnande av allmän handling
LS 0409-1776, 0410-1815

3

Kammarrättens beslut den 24 september 2004 med anledning av överklaganden av Länsrättens
domar den 3 februari 2004 i mål nr 21089-03, 329-04 r.222 beträffande laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd
LS 0402-0293, 0294
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

4

Länsrättens dom den 27 september 2004 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens
beslut genom hälso- och sjukvårdsutskottet den 30 mars 2004 § 10, laglighetsprövning enligt kommunallagen
LS 0406-1276
Överklagandet ej bifallet

Landstingsstyrelsen

Protokoll 10/2004
2004-10-25
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Bilaga LS §
255/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 8-9/2004

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 7/2004

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 59-75/2004

4

Upphandling
Direktören
Beslut 49-51, 53, 58-62, 67-68, 74, 78, 80, 86-87, 92 /2004

