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§1
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 8 februari 2005.

§2
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 26 november 2004 – 12 januari 2005 lades till
handlingarna.

§3
Ärenden för kännedom
Förteckning den 20 januari 2005 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§4
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 20 januari 2005 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§5
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0401-0001
Rapport 1 den 17 januari 2005 lades till handlingarna.

§6
Stiftelsernas årsredovisningar 2003
LS 0404-0754
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 9 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna årsredovisningarna 2003 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylä r Medicin, Centrum för bioteknik i Huddinge, Centrum för Oral biologi,
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Centrum för Nutrition och toxikologi i Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Clara, Stockholms läns
museum, Stockholms läns äldrecentrum, Stockholms Museispårvägar samt Vira Bruk.
§7
Mätning och uppföljning av produktiviteten för verksamheter inom landstinget
LS 0411-2124
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med ägarutskottets beslut den 7 december
2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att mäta och följa upp produktiviteten för verksamheter
inom landstinget.

§8
Disponering av 2004 års resultat inom verksamheter som drivs i intraprenadform
LS 0412-2194
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med ägarutskottets beslut den 7 december
2004.
M-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att ge verksamheter som drivs i intraprenadform inom landstinget möjlighet att behålla 100 procent av ett positivt
resultat för år 2004 under förutsättning att målen för enheten uppfyllts (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att ge verksamheter som drivs i intraprenadform inom landstinget möjlighet att behålla 100 procent av ett positivt
resultat för år 2004 under förutsättning att målen för enheten uppfyllts (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
att under förutsättning att verksamhetens mål har uppfyllts samt att godkännande i varje enskilt fall
inhämtats från sjukvårdsdirektören, ge verksamheter som drivs i intraprenadform inom landstinget möjlighet att behålla 30 procent av ett positivt resultat för 2004.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
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§9
Omställningsbidrag för investeringar vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0412-2214
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 december 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja omställningsbidrag för investeringsutgifter på 1 400 000 kronor jämte räntekostnader på
100 000 kronor samt för övriga omställningskostnader på 1 100 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 10
Omställningsbidrag på grund av avbolagisering av Huddinge Univers itetssjukhus AB
LS 0411-2024
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 december 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja omställningsbidrag på 28 000 000 kronor till Karolinska Universitetssjukhuset avseende negativa resultateffekter år 2004 hänförliga till budgeterad kostnad för moms och pension i de två sammanslagna sjukhusens ursprungliga budgetar för år 2004.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 11
Omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0412-2213
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 december 2004.
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forts.
forts. § 11
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister och Stig Nyman.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja omställningsbidrag för investeringsutgifter på 25 200 000 kronor jämte räntekostnader på
1 800 000 kronor samt för övriga omställningskostnader på 12 800 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 12
Omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0411-1991
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 december 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja bidrag för omställningskostnader på 15 800 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 13
Ägardirektiv om priser för vuxentandvård
LS 0411-2126
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med ägarutskottets beslut den 7 december
2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
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att basera förändringar av priser för vuxentandvård, inkl dentoalveolär kirurgi, på av landstingsfullmäktige beslutade grunder
forts.
forts. § 13
att uppdra åt styrelserna för Folktandvården Stockholms län AB, Karolinska Universitetssjukhuset och
Södersjukhuset AB att tillställa landstingsstyrelsen underlag avseende grunder för prisförändring
att uppdra åt stämmoombudet på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB respektive
Södersjukhuset AB att rösta för fullmäktiges beslut.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 14
Månadsbokslut för november 2004 samt prognos för he låret 2004
LS 0412-2362
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 23 december 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 25januari 2005 med förslag att la ndstingsstyrelsen beslutar
enligt m-, fp- och kd-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.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa månadsbokslut för november 2004 samt prognos för helåret 2004.
M,-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 15
Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobas erade nyckeltal
LS 0309-2409
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 16 december 2003 och ägarutskottets beslut den 7 december 2004.
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Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 15
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.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 16
Bygginvesteringar vid Danderyds sjukhus AB för akut verksamhet
LS 0406-1315
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 25 augusti 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna investeringar i vårdlokaler för 7 700 000 kronor samt anläggning av parkeringsplatser och
avfartsslinga för 1 300 000 kronor under 2004.
Kd-ledamoten anmälde att han ej deltog i landstingsstyrelsens beslut.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 17
Användning av PVC-golvmattor i vård- och sjukhusmiljöer
LS 0410-1816
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 15 december 2004.
I ärendet yttrade sig Chris Heister och Dag Larsson.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna att Locum AB får använda PVC-golvmattor i vård- och sjukhusmiljöer där det av funktionella och medicinska skäl inte är godtagbart med alternativa material
att uppdra åt Locum AB att bevaka produktutvecklingen så att övergång till PVC-fria golvmaterial vid
ny- och ombyggnad kan ske utan dröjsmål då godtagbara alternativ föreligger.

§ 18
Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2005
LS 0411-2021
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med personalberedningens beslut den 30
november 2004.
Lands tingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att organisera feriearbete/sommarpraktik för skolungdom inom landstinget under sommaren 2005.

§ 19
Redovisning av jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2005
LS 0404-0863, 0404-0864
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med personalberedningens beslut den
30 november 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att lägga redovisningen om jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2005 till handlingarna.

§ 20
Uppdrag att pröva och besluta om uppskov vad gäller kravet på att alla förvaltningar och
bolag skall certifiera sina miljöledningssystem under 2004
LS 0405-1117
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtanden
den 15 oktober respektive 14 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att godkänna dispensansökan från Södertälje sjukhus, regionplane- och trafikkontoret, AB Storstockholms Lokaltrafik samt Stockholms läns sjukvårdsområde samt att meddela dessa bolag/förvaltningar
uppskov från kravet om certifiering av respektive miljöledningssystem under 2004
att Södertälje sjukhus, regionplane- och trafikkontoret, AB Storstockholms Lokaltrafik samt Stockholms
läns sjukvårdsområde skall ha certifierat sina respektive ledningssystem senast vid utgången av 2005
att bevilja Stockholm Care AB dispens från kravet om certifiering av sitt miljöledningssystem under
2004
att Stockholm Care AB skall ha certifierat sitt ledningssystem senast vid utgången av 2005.

§ 21
Yttrande över betänkande av LSS- och hjälpmedelsutre dningen (SOU 2004:83)
LS 0410-1875
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med Stockholms läns sjukvårdsområdes
yttrande den 20 december, hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 7 december 2004 och länshandikapprådets tjänsteutlåtande den 8 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet landstingsrådsberedningens förslag.

§ 22
Motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar för funktionshindrade inom
Stockholms läns landsting
LS 0304-1482
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med yttranden från regionplane- och trafiknämnden den 2 september, kulturnämnden respektive patientnämnden den 16 september, färdtjänstnämnden den 23 september 2003, AB Storstockholms Lokaltrafik den 26 augusti och Locum AB den
29 september 2003, WÅAB den 4 juni 2004, hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 27 januari 2004
och länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande den 22 september 2003.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 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
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att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 23
Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och mer förebyggande tandvård
LS 0402-0340
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med yttranden från privattandläkarna den 10
augusti, Folktandvården Stockholms län den 16 november 2004 och ägarutskottets beslut den
7 december 2004.
forts.
forts. § 23
M-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
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 således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, tillsammans med styrelsen för Folktandvården i Stockholm AB,
utreda ett bredare införande av abonnemangstandvård
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 24
Yttrande över Statskontorets rapport Bättre konkurrens med kommunala bussbolag
(2004:24)
LS 0410-1850
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med AB Storstockholms Lokaltrafiks yttrande den 20 december 2004 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 december 2004.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Finansdepartementet enligt med vad m-, fp- och kd-ledamöterna föreslagit (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 som yttrande till Finansdepartementet överlämna yttrandet från AB Storstockholms Lokaltrafiks
styrelse.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 25
Överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2005
LS 0409-1804, 0411-2005, 2006, 2020, 2034, 2037
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 7 december 2004.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 (bilaga)
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna överenskommelsen med Karolinska Universitetssjukhuset
att godkänna överenskommelsen med Södertälje sjukhus
att godkänna avtalet med Norrtälje sjukhus AB
att godkänna avtalet med Danderyds sjukhus AB
att godkänna avtalet med S:t Eriks ögonsjukhus AB
att godkänna avtalet med Södersjukhuset AB.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m- och kd-ledamöterna
dels av fp-ledamöterna.

§ 26
Uppdragsbeskrivning för geriatrisk sluten och öppen vård samt avancerad hemsjukvård
LS 0411-2077
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 7 december 2004 och MBL-protokoll.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet och komplettera uppdragsbeskrivningen med m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 19 januari 2005 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag
forts.
forts.26
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 härefter propositioner om bifall eller avslag till landstingsrådsberedningens förslag
och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa uppdragsbeskrivning för geriatrisk verksamhet
att fastställa uppdragsbeskrivning för avancerad hemsjukvård.
Kd-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 27
Uppdragsbeskrivning för basal hemsjukvård
LS 0411-2110
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 19 oktober 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet och komplettera uppdragsbeskrivningen med m-, fp- och kd-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.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till landstingsrådsberedningens förslag
och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
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M-, fp och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
forts.
forts. § 27
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa uppdragsbeskrivning för basal hemsjukvård.

§ 28
Yttrande över promemorian Godkännande och registrering av läkemedel (Ds 2004:48)
LS 0411-2054
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 17 december 2004.
M-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att därutöver anföra vad
m-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 19 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande enligt landstingsrådsberedningens förslag med undantag av de två första styckena på sidan 2 i
ärendet.
Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande .
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
att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att i övrigt 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.
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§ 29
Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om förstärkt cancersjukvård
LS 0406-1240
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 16 november 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 30
Yttrande över rapport till regeringen om utredningsuppdrag avseende sjukvårdsinrättningar
för viss rättspsykiatrisk vård
LS 0410-1874
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 7 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.

§ 31
Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten inom Södertälje
kommun
LS 0306-1883
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 16 december 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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.
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Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 32
Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familjecentraler i Stockholms
län
LS 0402-0342
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 28 september 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till 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.
Fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 33
Motion 2004:24 av Stig Nyman m fl (kd) om vårdprogram för fibromyalgi/generaliserad
smärta
LS 0405-0999
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 7 december 2004.
Kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i kd-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 34
Motion 2004:25 av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården av pe rsoner med demenssjukdom
LS 0405-1000
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 16 november 2004.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i m- och kd-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 enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 35
Motion 2003:9 av Christer G Wennerholm och Marie Ljungberg Schött (m) om utvidgning
av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrin
LS 0301-0130
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 30 mars 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (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.
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.
§ 36
Motion 2004:28 av Pia Lidwall m.fl. (kd) om landstingets arbete mot alkohol
LS 0406-1224
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 28 september 2004.
Kd-ledamotens skrivelse den 19 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Kd-ledamoten anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 37
Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar
LS 0305-1696
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 21 oktober 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2005 (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels bifall till 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.
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.
§ 38
Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att tillsätta en psykiatrikommission
LS 0310-2603
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 31 augusti 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Chris Heister och Stig Nyman anmälde att m-ledamöterna och kd-ledamoten instämde i 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 avslå motionen.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 39
Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam efter rättspsykiatrisk vård
LS 0310-2604
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 15 juni 2004.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 25 januari 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
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Stig Nyman anmälde att han instämde i m- och fp-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens försla g
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.
§ 40
Medgivande för heltidsanställt landstingsråd att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat
uppdrag
LS 0501-0073
Ordförandens skrivelse den 12 januari 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att lämna landstingsrådens och bitr. landstingsdirektörens anmälan om innehav av nedan angivet uppdrag utan erinran
Bengt Cedrenius

- styrelsesuppleant i Coated Screens
Scandinavia AB
- VD i Gröna Råd i Sollentuna AB

Chris Heister

- styrelseledamot i Frösunda assistans

Stig Nyman

- styrelseledamot i NÄRA Personlig Assistans och Utbildning AB i Vallentuna kommun
- styrelseledamot i NÄRA LSS Konsult AB
i Vallentuna kommun

Maria Wallhager

- styrelseuppdrag i Dr Wallhagers Läkargrupp AB

Göran Stiernstedt - styrelsemedlem i Akers Universitetssjukhus, Oslo, Norge

Bengt Cedrenius, Chris Heister , Stig Nyman och Maria Wallhager anmälde att de ej deltog i beslutet.
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§ 41
Bordlagt val av ledamöter till samverkansråd med handikapporganisationerna samt anmälan
av ledamöter och ersättare utsedda av handikapporganisationerna
LS 0312-2997
Ordförandens skrivelse 7 december.
Bordlagt den 7 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja ledamöter till samverkansrådet med handikapporganisationerna intill utgången av 2006
Ledamöter
(m) Margareta Cederfelt
(fp) Carl-Anders Ifvarsson
(kd) Stig Nyman
forts.
forts. § 41
att notera till protokollet anmälan av ledamöter och ersättare utsedda av handikapporganisationerna
Ledamöter

Ersättare

Sven Andréason
Bengt Adamsson
Stig Berge
Christina Fleetwood
Tommy Hagström
Olle Johansson
Jan Lamby
Kaj Nordquist
Lena Ringstedt

Lars Ettarp
Åke Gustafsson
Margareta Åsén-Johansson
Gunder Wåhlberg

§ 42
Bordlagt val av ledamot till beredningen för bidrag till handikapporganisatione rna
LS 0312-2997
Ordförandens skrivelse den 7 december 2004.
Bordlagt den 7 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt
att välja ledamot till beredningen för bidrag till handikapporganisationerna intill utgången av 2006
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Ledamot
(m) Margareta Cederfelt

§ 43
Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om verkställighet av steriliseringslagen
LS 0412-2400
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 januari 2004 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 13 januari 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsdirektörens utlåtande.
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44
Fyllnadsval
LS 0412-2219, 0501-0040, 0065, 0093
Ordförandens skrivelse den 12 januari 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att medge befrielse för Lena-Maj Anding (mp) från uppdraget som ledamot i styrgruppen för tillgänglighet inom primärvården
att medge befrielse för Alf T Samuelsson (kd) från uppdraget som ledamot i investeringsberedningen
att medge befrielse för Joakim Ehnborg (s) från uppdraget som ledamot i geografisk beredning nordväst
att bordlägga ledamot i styrgruppen för tillgänglighet inom primärvården, ledamot i landstingets pensionärsråd efter Majken Wennberg som avlidit, ledamot i investeringsberedningen och ledamot i geografisk beredning nordväst.

§ 45
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 15 februari 2005, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 9 februari 2005.
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Bilaga LS § 3/2005

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 25 januari 2005

1

Verksamhetsberättelse för landstingets presidiums verksamhet 1 november 2003 - 31 oktober
2004
LS 0412-2276

2

Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz beslut den 22 december 2004, till Utredningen om finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen om yttrande över landstingens beredskap att hantera ett förvaltningsområde för finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen
LS 0411-1989

3

Landstingsrevisorernas beslut den 14 december 2004 dels ang projektrapport 28/04 Remissen om
styrinstrument, dels ang projektrapport 31/04: Granskning av bekämpning och förebyggande av
MRSA i Stockholms läns landsting
LS 0412-2342, 0412-2343

4

Kammarrättens dom den 25 november 2004 med anledning av landstingets beslut den 6 oktober
2004 i ärende om ansökan om utlämnande av allmän handling
LS 0409-1776
Överklagandet ej bifallet

5

Länsrättens dom den 17 december 2004 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens
beslut den 20 april 2004, § 114 om överenskommelser och avtal med akutsjukhusen för år 2004
LS 0406-1327
Överklagandet ej bifallet

6

Länsrättens beslut den 30 december 2004 med anledning av överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 7 december 2004, § 7 Projekt om komplementär-/alternativmedicinska
frågor i Stockholms läns landsting och § 20 Vårdöverenskommelse med Norra Stockholms Psykiatri och Psykiatrin Södra för åt 2005.
Nu fråga om inhibition
LS 0501-0011
Överklagandet ej bifallet

7

Justitieombudsmannens beslut den 22 december 2004 med anledning av anmälan dels mot dåvarande Karolinska sjukhuset, Stockholms läns landsting, ang underlåtenhet att besvara en fråga från
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en enskild, dels mot dåvarande hälso- och sjukvårdsnämndens presidium, Stockholms läns landsting, ang underlåtenhet att svara på en fråga från en enskild
LS 0306-1955, 0312-3022
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Bilaga LS § 4/2005

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Landstingsstyrelsens ordförande
Beslut 1/2004, 1-2/2005

2

Allmänna utskottet
Protokoll 14/2004

3

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 11/2004

4

Krisledningssutskottet
Protokoll 1/2005

5

Ägarutskottet
Protokoll 5-12/2004

6

Rese- och representationsutskottet
Beslut 81-83/2004

7

Upphandling
Direktören
Beslut 97-98, 100, 111-112, 121-122, 125-126, 128, 131-132, 135-142, 145-148, 152/2004

8

Novum Forskningspark
Beslut 1-13/2003, 1-13/2004

