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§ 279
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden.
Protokollet skulle justeras måndagen den 22 november 2004.

§ 280
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 14 – 27 oktober 2004 lades till handlingarna.

§ 281
Ärenden för kännedom
Förteckning den 4 november 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 282
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 4 november 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 283
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 10 den 28 oktober 2004 lades till handlingarna.

§ 284
Budget för Stockholms läns landsting för 2005 och plan för åren 2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009
LS 0404-0822
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 29 oktober 2004 och MBL-protokoll.
M-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
Fp- ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-ledamöternas budgetförslag (bilaga).
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Kd-ledamotens skrivelse den 5 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt kd-ledamotens budgetförslag (bilaga).
forts.
forts. § 284
Ordföranden anmälde att i åttonde att-satsen på sidan tre i landstingsrådsberedningens skrivelse skall
orden ”...enlighet med landstingsstyrelsens beslut om krav på specifikation av byggnadsobjekt” utgå
samt i första att-satsen på sidan 5 skall i stället för ”...31 januari 2004...” stå ”...21 januari 2005...”.
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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2005 och planer för åren 20062007 enligt bilaga till landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa investeringsbudgeten för år 2005 samt plan för åren 2006-2009 enligt bilaga
att fastställa landstingsskatten för år 2005 till 12,27 kronor per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2005 enligt landstingsrådsberedningens förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och
bolag
att fastställa taxor och avgifter för år 2005 enligt vad som föreslås i bilagan
att uppdra till landstingsstyrelsen att utarbeta en landstingsövergripande jämställdhetspolicy
att jämställdhetsarbetet skall redovisas i samtliga landstingskoncernens årsredovisningar
att uppdra åt styrelsen för Waxholms Ångfartygs AB att höja taxan för kontantbiljett i hamntrafik med
fem kronor från årsskiftet
att åberopa storleken på underskottet samt redan beslutade åtgärder för att uppnå ekonomisk balans
som synnerliga skäl för att avstå från att helt reglera 2003 års underskott
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budgetdirektiven för år 2006 ta fram förslag på
finansiella mål för Stockholms läns landsting, i linje med propositionen God ekonomisk hushållning
att uppdra åt färdtjänstnämnden att under år 2005 kvantifiera sitt bidrag till minskning av fossila koldioxidutsläpp
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att uppdra åt Waxholms Ångfartygs AB att minska sina utsläpp av svavel och fossil koldioxid
att uppdra åt Locum AB att utreda den samlade förekomsten av mark- och byggnadsföroreningar i
fastighetsbeståndet
forts.
forts. § 284
att uppdra åt Locum AB att, om tekniska förutsättningar föreligger, i samverkan med vårdgivarna identifiera de sjukhusutsläpp där ytterligare reningsutrustning för lustgas bör installeras samt att påbörja
dessa installationer
att uppdra åt landstingsstyrelsen och vårdproducenterna att analysera och beskriva konsekvenser för
IT-verksamheterna med avseende på den nya tekniska plattformen för sammanhållen gemensam vårdinformation (GVD)
att kulturnämnden skall sträva efter att kvinnor och män och flickor och pojkar får del av bidrag på ett
rättvist och jämställt sätt
att begränsningen av verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhusets akutmottagning i Solna skall
genomföras enligt vad som föreslås i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen/ägarutskottet att fatta erforderliga beslut om eventuellt förändrat uppdrag vid gynakuten vid Karolinska-Solna
att koncentrationen av den högspecialiserade vården skall genomföras enligt vad som föreslås i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att successivt öka vårdgivarnas kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård med början år 2005 enligt
vad som föreslås i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att förslag till en ny vårdgaranti för Stockholms läns landsting tas fram när förutsättningarna för den
nationella vårdgarantin har förtydligats samt att tidpunkt för ikraftträdande samordnas med den nationella vårdgarantin
att tillföra hälso- och sjukvårdsutskottets budget 45 000 000 för ökade insatser inom psykiatrin
att avskaffa patientavgiften för gynekologisk screening
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en utvärdering av de inom tre vårdområden pågående
försöken med remisskrav
att uppdra åt landstingstyrelsen att i samråd med AB Storstockholms Lokaltrafik utreda AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga ekonomiska situation bland annat utifrån av SL presenterade fle rårsplaner
att ge Locum AB fullmakt att sälja landstingets fastigheter upp till ett belopp av 100 000 000 kronor per
objekt
att lägsta nivån för utsmyckning på byggnadsobjekt som utgör underlag för konstnärlig utsmyckning
skall fastställas till 3 000 000 kronor
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att överföra utbildningsverksamheten från landstingsstyrelsen till kulturnämnden från och med den 1
januari 2005 enligt bilagan
att ändra reglemente för landstingsstyrelsen och kulturnämnden från och med den 1 januari 2005 enligt
bilagan
forts.
forts. § 284
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda det långsikta årliga underhållsbehovet av landstingets fastigheter samt som jämförelse beakta underhållsnivåer i andra landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över landstingsstyrelsens behov av ytterligare analytiska verktyg
för ägarstyrning och verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården samt därvid pröva behovet av externa utredningstjänster likväl som kunskapsöverföring från befintlig forskning inom hälso- och sjukvårdsekonomi och hälso- och sjukvårdsadministration
att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av samordningen mellan färdtjänstresor och sjukresor samt särkilt beakta situationen för personer i gråzonen mellan sjukvårdande behandling respektive
egenvård
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att genomföra en översyn av landstingets
förebyggande arbete mot Hiv/AIDS
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att ersätta de 160 dieselbussar som ingår i det ordinarie
utbytesprogrammet med etanolbussar under åren 2005 och 2006 så att miljömål 1 i landstingets miljöprogram Miljösteg 4 uppfylls
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda en marknadsanpassning avseende prissättning av p-avgifter
på landstingsägd mark
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en åtgärdslista på de tio viktigaste miljöåtgärderna för att
öka hälsan i Stockholms län
att uppdra åt landstingets samtliga förvaltningar och bolag att aktivt arbeta med att förbättra tillgängligheten och bemötandet av funktionshindrade
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast september 2005 ha redovisat en utvärdering av landstingets
arbetstidsmodeller
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta handlingsplaner för projektmedlen angående arbetsmiljö
och kompetensutveckling
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att före första kvartalets utgång 2005 till landstingsstyrelsen ha redovisat en investeringsplan som prioriterar handikappanpassningen av hela kollektivtrafiken
samt vilka åtgärder som planeras för att öka takten i handikappanpassningen av tunnelbanans plattformar så att riksdagens beslut om en handikappanpassad kolle ktivtrafik senast år 2010 uppnås
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att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att före första kvartalets utgång 2005 till landstingsstyrelsen redovisa hur fullmäktiges beslut har genomförts om att trafikvolymen under 2005 minst skall uppgå
till samma volym som våren 2004
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att från och med den 1 maj införa ny taxenivå om två
kuponger för resa mellan två stationer/hållplatser på var sin sida om zongräns (flexibla zongränser)
att uppdra åt färdtjänstnämnden att senast vid halvårsskiftet 2005 till landstingsstyrelsen redovisa en
flerårig tidsplan för att omvandla servicelinjer till flexlinjer samt möjligheten att inrätta nya flexlinjer
forts.
forts. § 284
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet
med denna budget
att förvaltningar och bolag senast den 21 januari 2005 skall överlämna nämnd/styrelse behandlade budgetar till landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med de anvisningar som koncernle dningen utfärdar
på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt förvaltningar och bolag att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser,
delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och i övrigt erforderliga underlag
för landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar koncernledningen
utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige senast vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2005
att i övrigt godkänna vad som anförts i förslag till budget för år 2005 med plan för åren 2006-2007 samt
investeringsplan 2005-2009
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för arbetet med slutlig budget
att bevilja Ambulanssjukvården i Stockholm AB ett omställningsbidrag på 700 000 kronor för att täcka
underskott i januari månad år 2005
att bevilja Danderyds Sjukhus AB ett omställningsbidrag på maximalt sex miljoner kronor för att täcka
merkostnader för personal under kvartal ett år 2005 relaterat till mottagandet av patienter från akutmottagningen i Solna
att ändra delegationsordningen för landstingsstyrelsen från och med den 1 januari 2005 enligt bilagan
att de fyra ledamöter som landstingsstyrelsen utsett till det gemensamma samrådsorganet mellan KSL
och SLL rörande utbildningen löses från sina uppdrag från och med den 1 januari 2005.
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
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.

§ 285
Delårsbokslut 2004 för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl BKV), Beställarkontor Vård,
Landstingsfastigheter samt Skadekontot
LS 0409-1667
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 30 september 2004 jämte delårsbokslut.
forts.
forts. § 285
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning (exkl Beställarkontor Vård)
att fastställa delårsbokslut för Beställarkontor Vård
att fastställa delårsbokslut för Landstingsfastigheter
att fastställa delårsbokslut för Skadekontot.

§ 286
Delårsbokslut för koncernfinansiering
LS 0409-1671
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 29 september 2004 jämte delårsbokslut.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa delårsbokslut för koncernfinansiering.

§ 287
Delårsbokslut 2004 för Stockholms läns landsting och bolag
LS 0406-1151
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 7 oktober 2004 jämte delårsbokslut.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
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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 såle des föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa delårsbokslut för Stockholms läns landsting och bolag för perioden 1 januari – 31 augusti
2004
att ej ianspråktagna medel i den i 2003 års bokslut beslutade avsättningen om 274 100 000 kronor avseende strukturarbetet inom sjukvården upplöses 2004
forts.
forts. § 287
att en ny avsättning skall göras för omställningsåtgärder som avgångsvederlag/utbildning, uppsägning
samt omställningslön till ett maximerat belopp av 274 100 000 kronor.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 288
Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar med anledning
av eventuellt försök med trängselskatt
LS 0405-0949
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 med SL:s beslut den 7 juli 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 30 augusti 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avslå hemställan från AB Storstockholms Lokaltrafik om borgen för bussfinansiering (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Maria Wallhager.
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
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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.
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§ 289
Motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjukvårdens behov vid
högskoleutbildningar
LS 0309-2402
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 med yttranden från Södertälje sjukhus den
20 oktober 2003, Norrtälje sjukhus AB den 27 januari 2004, hälso- och sjukvårdsutskottet den 20 mars
2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 290
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer
LS 0312-2997
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 jämte modell för samverkan mellan landstinget och handikapporganisationerna med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 4 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anta modell för landstingets samverkan med handikapporganisationerna enligt m-, fp och kd-förslaget (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
forts.
forts. § 290
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta den modell för landstingets samverkan med handikapporganisationerna i Stockholms län som
redovisas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt nämnder och styrelser att införa samverkansmodellen från 1 januari 2005
att sammanträdesarvoden respektive ersättning till sakkunniga för uppdrag inom ramen för samverkan
utgår enligt förslag samt finansieras inom ramen för respektive förvaltning/bolag
att ge särskilt kanslibidrag årligen till handikapporganisationerna enligt förslag
att samverkansmodellen efter två år skall utvärderas av landstinget tillsammans med berörda handikapporganisationer
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att länshandikapprådet skall upphöra från den 1 januari år 2005
att inrätta ett särskilt organ för beredning av bidragen till handikapporganisationerna i enlighet med den
modell som beskrivs i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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.

§ 291
Genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmregionen (RUFS 2001) - lägesrapport 2004
LS 0406-1361
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga rapporten till handlingarna
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att årligen endast rapportera avvikelser eller förändrande
förutsättningar för RUFS 2001 till landstingsfullmäktige.
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§ 292
Motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter inom psykiatrin
LS 0310-2605
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 15 juni 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Stig Nyman anmälde at han instämde i m- och fp-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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 293
Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att
minska snuskonsumtionen
LS 0306-1887
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 18 november 2003.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till kd-ledamotens reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
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.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 294
Justering av eget kapital för Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0410-1868
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 november 2004 med ägarutskottets beslut den 20 oktober
2004.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 (bilaga).
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i m- och kd-ledamöternas uttalande.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tillskjuta Karolinska Universitetssjukhuset eget kapital så att det skall uppgå till 900 000 000 kronor
per den 1 januari 2004
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att vidta de åtgärder som krävs för att ändra kapitalstrukturen för
Karolinska Universitetssjukhuset.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 295
Förslag till landstingets krisledningsorganisation
LS 0409-1633
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 november 2004 jämte reglemente och delegationsordning
med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 november 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att tillsätta ett krisledningsutskott under landstingsstyrelsen med uppgift enligt lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
att anta förslag till ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och nämnder
att anta landstingets plan för hantering av extraordinära händelser och uppdra till alla förvaltningar att
utarbeta lokala riktlinjer för verksamheten under sådana händelser
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att som ägardirektiv för bolagen fastställa landstingets plan för hantering av extraordinära händelser
och uppdra till dessa bolag att utarbeta lokala riktlinjer för verksamheten under sådana händelser
att såväl förvaltningschefer som VD i landstingsägda bolag i de frågor som avser utskottets uppgifter
är underställda landstingsdirektören i dennes egenskap av koncernchef
forts.
forts. § 295
att krigsutskottet skall upphöra
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att fastställa ändring i delegationsordning för landstingsstyrelsen
att fastställa antalet ledamöter och ersättare i krisledningsutskottet till nio
att intill den 31 oktober 2006 välja
ledamöter

ersättare

s
s
s
v
mp
m
m
fp
kd

Ingela Nylund Watz
Dag Larsson
Inger Ros
Birgitta Sevefjord
Bengt Cedrenius
Chris Heister
Christer G Wennerholm
Birgitta Rydberg
Stig Nyman

s
s
s
v
mp
m
m
fp
kd

s
s
m

Ingela Nylund Watz
Dag Larsson
Chris Heister

Anders Lönnberg
Lars Dahlberg
Anna Berger Kettner
Måns Almqvist
Lena-Maj Anding
Filippa Reinfeldt
Lars Joakim Lundquist
Andres Käärik
Pia Lidwall

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 296
Fyllnadsval
LS 0409-1622, 1774
Landstingsstyrelsen beslöt
att bordlägga val av ledamot i Stiftelsen Stockholms Museispårvägar och ledamot i personalberedningen.

§ 297

Landstingsstyrelsen

Protokoll 11/2004
2004-11-09

16

Anmälan av skrivelse från handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län
LS 0404-0822
Anmäldes skrivelse från handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län den 8 november 2004 vilket skulle biläggas landstingsrådsberedningens budgetförslag.
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§ 298
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 7 december 2004, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 23 november 2004.
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Bilaga LS §
281/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 9 november 2004
1

Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) svarsskrivelse den 19 oktober 2004, till Stockholms
läns sjukvårdsområde, Barn- och Ungdomspsykiatrin om den planerade nedläggningen av finska
BUP-mottagningen
LS 0410-1866

2

Regionplane- och trafiknämndens beslut den 12 augusti 2004 om samråd angående utredningen om
Upplandspendeln
LS 0407-1404

3

Kammarrättens beslut den 15 oktober 2004 med anledning av överklagande av Länsrättens dom
den 23 mars 2004 i mål nr 23688-03, r.221 beslut i landstingsfullmäktige den 9 december 2003, §
355 samt anhållan om inhibition ang. förslag att lägga samman Karolinska sjukhuset och Huddinge
Universitetssjukhus
LS 0312-3091
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

4

Kammarrättens beslut den 15 oktober 2004 med anledning av överklagande av Länsrättens dom
den 23 mars 2004 i mål nr 23680-03, r.221 beslut i landstingsfullmäktige den 25-26 november 2003,
§ 331
LS 0312-3092
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

5

Kammarrättens beslut den 15 oktober 2004 med anledning av överklagande av Länsrättens dom
den 23 mars 2004 i mål nr 327-04, r.221 beslut i landstingsstyrelsen den 16 december 2003, § 310
om överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB
LS 0401-0188
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

6

Kammarrättens beslut den 15 oktober 2004 med anledning av överklaganden av Länsrättens dom
den 19 mars 2004 i mål nr 4462-04, r.223 beslut i landstingsstyrelsen den 23 september 2003, §
209 den 20 januari 2004 § 7, 11, 13, 16, 17
och den 17 februari 2004, § 31, 32, 34-36, 39-41, 47 samt 61
LS 0403-0674
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

7

Kammarrättens beslut den 29 oktober 2004 med anledning av överklagande av Länsrättens dom
den 27 september 2004 i mål nr 10654-04 ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
– KL; nu fråga om inhibition
LS 0406-1276
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Kammarrätten, som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd skall
meddelas eller ej, lämnar yrkandet om inhibition utan bifall.
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Bilaga LS §
282/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
1

Allmänna utskottet
Protokoll 10/2004

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 8/2004

