PROTOKOLL 12/2004
Sammanträdesdag
2004-12-07
Kl 10.00 – 10.15

Landstingsstyrelsen

§ 299 - 320

Justerat den 7 december i vad avser § 305, 313 och 318 och i övrigt den 21 december 2004.

Ingela Nylund Watz
Närvarande
Ordföranden
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Övriga

Dag Larsson

Nylund Watz, Ingela (s)
Larsson, Dag (s)
Heister, Chris (m)
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)
Ros, Inger (s)
Rosdahl, Torbjörn (m)
Rydberg, Birgitta (fp)
Sevefjord, Birgitta (v)
Wennerholm, Christer G (m)

Bylund, Peter
Ek, Klas
Freme, Peter
Gustavsson, Vivi Ann
Havrén, Klas
Hellmers, Stig
Holmstedt, Helena
Johannessen Grå, Lars
Lönn, Anders
Melin, Ulf
Nord, Helene
Olofsson, Sören
Stenberg, Åsa
Weiss, Anna-Britt

Chris Heister
Ersättare
Askensten, Åke (mp)
Birgersson, Mia (v)
Buzaglo Penchansky, Mariana (s)
Carlsson, Boel (s)
Helmerson, Gunilla (m)
Ifvarsson, Carl-Anders (fp)
Jonsson, Håkan (s)
Lidwall, Pia (kd)
Lindquist, Olov (fp)
Ljungberg Schött, Marie (m)
Malmros, Hans-Erik (m)
Reshdouni, Esabelle (mp)
Rudin, Tomas (s)
Sellin, Marie-Louise (s)
Sjökvist, Kenneth (s)
Söderlund, Kristina (s)
Wallhager, Maria (fp)
tjänstgörande
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§ 299
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 21 december 2004.

§ 300
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 28 oktober – 25 november 2004 lades till handlingarna.

§ 301
Ärenden för kännedom
Förteckning den 2 december 2004 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 302
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 2 december 2004 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 303
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 11 den 29 november 2004 lades till handlingarna.

§ 304
Införande av elektroniska tidskrifter och databaser för all hälso- och sjukvårdspersonal inom
landstinget, Eira-plus
LS 0411-1980
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 16 november 2004.
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forts.
forts. § 304
I ärendet yttrade sig Carl-Anders Ifvarsson.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt framlagt förslag
att reservera 4 500 000 kronor i nästa års budget för Eira-plus
att göra Eira-plustjänsten tillgänglig för alla som arbetar inom den gemensamt finansierade hälso- och
sjukvården i landstinget och för privata vårdgivare som har avtal med landstinget
att uppdra åt landstingsdirektören att informera förvaltning och vårdgivare om Eira-plustjänsten
att uppdra åt landstingsdirektören att utse en ansvarig Eira-handläggare på landstingsstyrelsens förvaltning.
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§ 305
Nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner
LS 0411-1993
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november 2004 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 9 november 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna förslag till nytt avtal om färdtjänst mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner att gälla fr o m den 1 januari 2005.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 306
Yttrande över sammanhållen hemvård Betänkande från Äldrevårdsutredningen (SOU
2004:68)
LS 0409-1749
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november 2004 med yttranden från Stockholms läns sjukvårdsområde den 22 november 2004, landstingets pensionärsråd den 15 november och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 november 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 7 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet 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
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 307
Uppdragsbeskrivning för basuppdrag för husläkarverksamhet
LS 0410-1926
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 28 september 2004.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 2 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 2 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag därpå och fann
att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
forts.
forts. § 307
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till la ndstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå
och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa basuppdrag för husläkarverksamhet
att komplettera basuppdraget under avsnitt 3.3 Områdesansvar med följande uppdrag: Vårdgivaren bör
delta i det befolkningsinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som bedrivs lokalt av
kommuner och andra aktörer.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M-, och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 308
Uppdragsbeskrivning för vård vid barnavårdscentral
LS 0410-1924
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 28 september 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 2 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet (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.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå
och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
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forts.

forts. § 308
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa uppdragsbeskrivning för vård vid barnavårdscentral
att fastställa ny ersättningsmodell för barnhälsovård.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 309
Motion 2003:73 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att verka för fler distriktssköterskeledda
mottagningar i Stockholms län
LS 0312-3041
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november 2004 med hälso- och sjukvårdsutskottets
yttrande den 28 september 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.

§ 310
Yttrande över Alkoholinförselutredningens delbetänkande Var går gränsen? (SOU 2004:86)
LS 0409-1764
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 25 november (med reviderad sid. 5 den 2 december) 2004
med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den 16 november 2004.
Kd-ledamotens skrivelse den 1 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande i hälso- och sjukvårdsutskottet
(bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 2 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt med vad fp-ledamöterna anfört (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 7 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
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dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag
dels bifall till kd-ledamotens förslag
dels av v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag i landstingsrådsberedningen.
forts.
forts. § 310
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag, dels om bifall till
m-ledamöternas förslag, dels om bifall till fp-ledamöternas förslag och dels om bifall till kd-ledamotens
förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag och om
avslag därpå och fann att styrelsen avslagit v- och mp-ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.
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
dels av v- och mp-ledamöterna för v- och mp-förslaget.

§ 311
Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2005
LS 0411-2097
Ordförandens skrivelse den 18 november 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att utse Peter Freme som sekreterare och Klas Havrén som ersättare i landstingsstyrelsen intill utgången av 2005.

§ 312
Månadsbokslut för september och oktober 2004 samt prognos för helåret 2004
LS 0410-1918, 0411-2099
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 december 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtanden den 28 oktober och 1 december 2004.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 7 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt m-, fp- och kd-förslaget.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa månadsbokslut för september och oktober 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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§ 313
Förvärv av spåranläggning från Stiftelsen Stockholms Museispårvägar
LS 0401-0008
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 1 december 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 29 november 2004.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 7 december 2004 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta med följande tillägg: att godkänna villkorligt träffat överlåtelseavtal mellan
Stiftelsen Stockholms Museispårvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik genom beslut som vinner
laga kraft.
I ärendet yttrade sig ordföranden.
Landstingsstyrelsen enades om att anta s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna AB Storstockholms Lokaltrafiks förvärv av Stiftelsen Stockholms Museispårvägars anläggningar till en köpeskilling om 10 500 000 kronor
att förvärvet skall ske inom ramen för AB Storstockholms Lokaltrafiks investeringsbudget
att godkänna villkorligt träffat överlåtelseavtal mellan Stiftelsen Stockholms Museispårvägar och AB
Storstockholms Lokaltrafik genom beslut som vinner laga kraft.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 314
Fyllnadsval
LS 0409-1622, 1774, 0411-2180
Ordförandens skrivelse den 1 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Elisabeth Dingertz (m) från uppdraget som ledamot i geografiska sjukvårdsberedningen för innerstaden från och med den 1 januari 2005
att intill utgången av 2006 välja
Kaj Nyman (s) som ledamot i Stiftelsen Stockholms Museispårvägar
Hanna Hesser Nordin (m) som ledamot i personalberedningen
Pia Helleday (m) som ledamot och Kristina Almqvist (m) som ersättare i geografiska sjukvårdsberedningen för innerstaden fr o m den 1 januari 2005.

§ 315
Val till samverkansråd med handikapporganisationerna
LS 0312-2997
Ordförandens skrivelse den 7 december 2004.
I ärendet yttrade sig Chris Heister, Stig Nyman och Birgitta Rydberg.
Landstingsstyrelsen beslöt under förutsättning av fullmäktiges beslut
att välja sju ledamöter till samverkansrådet med handikapporganisationerna
att intill utgången av 2006 välja
Ledamöter
(s)
(s)
(v)
(mp)
(m)
(fp)
(kd)

Inger Ros
Juan Carlos Cebrian
Håkan Jörnehed
Lena-Maj Anding
Bordlagt
Bordlagt
Bordlagt

§ 316
Val till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna
LS 0312-2997
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Ordförandens skrivelse den 7 december 2004.
forts.
forts. § 316
Landstingsstyrelsen beslöt under förutsättning av fullmäktiges beslut
att välja tre ledamöter till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna
att på förslag från handikapporganisationerna utse fem ledamöter i beredningen för bidrag till handikapporganisationerna
att intill utgången av 2006 välja
Ledamöter
(s) Juan Carlos Cebrian
(mp) Lena-Maj Anding
(m) Bordlagt
Ledamöter från handikapporganisationerna
Stig Berge
Jan-Olof Edin
Jan-Olov von Wowern
Margareta Åsén Johansson
Olle Johansson

§ 317
Anmälan av skrivelse
LS 0411-2150
Anmäldes skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om förändring av poängmodellen inom sjukvården.
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§ 318
Korrigering av landstingsstyrelsens beslut om genomförande av Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen (RUFS 2001) – lägesrapport 2004
LS 0406-1361
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 oktober 2004.
S-, v- och mp-ledamöternas skrivelse den 9 november 2004.
Ordförandens skrivelse den 3 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt med ändring av sitt beslut den 9 november 2004, § 291, föreslå landstingsfullmäktige besluta
att lägga rapporten till handlingarna
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att årligen endast rapportera avvikelser eller förändrade
förutsättningar för RUFS 2001 till landstingsfullmäktige.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 319
Rättelse av närvaro vid landstingsstyrelsen sammanträde den 9 november 2004
Mia Birgersson (v) anmälde att hon inte fanns med i förteckningen till landstingsstyrelsens protokoll den
9 november 2004.

§ 320
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 25 januari
2005, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 7 december i vad avser § 305, 313 och 318 och i övrigt
den 22 december 2004.
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Bilaga LS §
301/2004

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 7 december 2004

1

Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros svarsskrivelse den 17 november 2004, till Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund (hrf), om hörselscreening av alla nyfödda
LS 0409-0708

2

Kammarrättens dom den 4 november 2004 med anledning av landstingets beslut den 6 oktober
2004 i ärende om ansökan om utlämnande av allmän handling
LS 0410-1815
Överklagandet ej bifallet

3

Justitieombudsmannens (JO) beslut den 15 november 2004 i ärende om anmälan mot Farsta
Skarpnäck psykiatriska jour- och öppenvårdsmottagning angående handläggningen av en begäran
om kopia av journalhandlingar
LS 0312-3112

4

Landstingsrevisorernas information om revisionens arbetsplan och rapportering arbetsåret
2004/2005
LS 0408-1531

5

Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz svarsskrivelse den 1 december 2004, till Medicinhistoriska museets Vänförening m.fl. om begäran om inbjudan till samråd i samband med landstingets
avveckling av ekonomiskt engagemang i Medicinhistoriska museet
LS 0410-1954
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Bilaga LS §
302/2004

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 12-13/2004

2

FoUU-utskottet
Protokoll 3/2004

3

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 9-10/2004

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 76-80/2004
Anmälan av utövad representation tredje kvartalet 2004

