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§ 130
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 3 maj 2005.

§ 131
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 3 mars – 6 april 2005 lades till handlingarna.

§ 132
Ärenden för kännedom
Förteckning den 14 april 2005 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 133
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 14 april 2005 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 134
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0501-0001
Rapport 4 den 8 april 2005 lades till handlingarna.

§ 135
Inriktningsbeslut om ny hälso- och sjukvårdsstruktur för Stockholms läns landsting
LS 0409-1729
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
28 september 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
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forts.
forts. § 135
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att koncentrera den högspecialiserade vården till Karolinska Universitetssjukhuset
att flytta ut specialiserad vård från Karolinska Universitetssjukhuset till Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus
att överföra akutverksamhet som inte kräver akutsjukhusens resurser till närsjukvården
att separera den akuta och elektiva vården där så är möjligt och särskilda enheter för planerad vård
etableras antingen inom sjukhusen eller som fristående enheter
att utveckla nya, effektivare samarbetsformer med kommuner/stadsdelar, privata specialister och akutsjukhus inom ramen för den nya närsjukvårdsstrukturen
att utveckla närsjukvården enligt de fyra koncepten vårdguide, husläkarmottagningar/vårdcentraler,
närsjukvårdscentra (inkl befintliga närsjukhus) samt närakuter
att respektive koncept i princip skall ha lika öppettider, bokningsrutiner för telefon och besök, telefonnummer för bokning och rådgivning samt basutbud av tjänster
att närsjukvården dygnet runt skall ha akutverksamhet samt resurser för akuta hembesök
att uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta ovanstående förändringar vid utformning av förslag till budgetdirektiv respektive förslag till budget
att godkänna de av 3S-utredningen föreslagna principerna för utveckling av ett akademiskt sjukvårdssystem
att uppdra åt AB SL att utreda hur ett nytt universitetssjukhuset bör försörjas med kollektivtrafik samt
att lämna förslag på möjliga åtgärder för att förbättra kollektivtrafikförsörjningen till KarolinskaHuddinge
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med andra intressenter utreda möjligheterna att successivt stärka forskningsparken Novums attraktivitet för kommersiella företag
att i övrigt godkänna vad som anförs i landstingsrådsberedningens/landstingsstyrelsens skrivelse.
dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut – före egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att fortsätta utredningsarbetet avseende sjukvårdsstrukturen i de frågor som framgår av 3S-utredningens förslag
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att förklara 3S – utredningens arbete slutfört.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 136
Arkitekttävlan avseende nytt universitetssjukhus i Solna
LS 0502-0309
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april (reviderad den 13 april) 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta m-, fp- och kd-förslaget (bilaga)
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta planeringen för ett nytt universitetssjukhus på Karolinska
Universitetssjukhuset Solnas område med utgångspunkt i de av 3S-utredningen angiva, preliminära lokalbehoven
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta program för projektet via en inbjuden formgivningstävling
avseende utformning av ny sjukhusbyggnad och nya forskningslaboratorier, fastställa program för
formgivningstävlingen samt utse jury för formgivningstävling
att uppdra åt landstingsstyrelsen att förelägga fullmäktige förslag till beslut om genomförande samt
projektramar baserat på programhandlingar för ett nytt universitetssjukhus
att uppdra åt landstingsstyrelsens allmänna utskott att vara parlamentariskt ledningsorgan för det fortsatta arbetet
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta beslut om projektorganisation för det fortsatta arbetet.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 137
Yttrande över utredningen om verkställighet av kommunala beslut (SOU 2004:118)
LS 0501-0176
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsrevisorernas yttrande den
22 februari 2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 februari 2005.
Fp-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet enligt med vad fp-ledamöterna anfört (bilaga).
forts.
forts. § 137
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 138
Yttrande över betänkandet Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting
(SOU 2004:134)
LS 0501-0184
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
14 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 139
Yttrande över revisionsrapport 34/2004 God styrelsesed i nämnder och bolag
LS 0502-0221
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
17 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 140
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 38/2004 Jämförelser av akutsjukhusens produktivitets- och kostnadsutveckling 2003
LS 0501-0199
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlå tande den
18 mars 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 14 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens förslag (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens förslag (bilaga).
forts.
forts. § 140
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.

§ 141
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 36/2004 Granskning av informationskvaliteten
i den elektroniska katalogen EK
LS 0501-0201
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
29 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 142
Införande av särskilt resekort kopplat till resekonto för rese- och hotellkostnader i samband
med tjänsteresor exklusive taxiresor inom Stockholms län
LS 0501-0021
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
14 december 2004.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att införa ett företagskort för rese- och hotellkostnader i tjänsten exklusive taxiresor i länet
att utifrån en koncerngemensam anvisning utarbeta rutiner vid varje bolag och förvaltning för användning av såväl resekort som resekonto
att företagskortet ej skall införas för förtroendevalda, landstingsråd eller anställda vid de politiska kanslierna.
§ 143
Ansökan om bidrag till organisationen Mångfald Tillsammans - aktiva företagande invandrarkvinnor
LS 0501-0100
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
22 februari 2005.
att avslå ansökan om bidrag från organisationen Mångfald tillsammans.

§ 144
Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos
företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget
LS 0102-0087
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den
19 juni 2001 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2001.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 14 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avge yttrande enligt landstingsdirektörens utlåtande, att avslå 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 uppdra åt landstingsstyrelsen att med start hösten 2005 vartannat år redovisa ägarna av större betydenhet i de bolag och koncerner som bedriver sjukvård och ambulanssjukvård på entreprenad åt landstinget
att redovisningen skall ske i de bolag och koncerner som har avtal sammanlagt större än, eller lika med,
50 000 000 kronor per år
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 145
Månadsbokslut för januari -februari 2005 samt prognos för helåret 2005
LS 0503-0519
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
31 mars 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 14 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa månadsbokslut för ja nuari-februari 2005 samt prognos för helåret 2005.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 146
Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 12 februari 2005
LS 0501-0161
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 jämte föreläggande med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 30 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till länsrätten enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 147
Yttrande över överklagande av hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 7 december 2004
LS 0501-0011
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 jämte föreläggande med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 30 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till länsrätten enligt landstingsdirektörens utlåtande.
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§ 148
Uppdatering av specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans
LS 0502-0320
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med ägarutskottets yttrande den 16 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa specifika ägardirektiv för AB Stockholms läns landsting Internfinans
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för AB Stockholms läns landsting Internfinans rösta
för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

§ 149
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 37/2004 Internhyra och incitament för optimering av lokalkostnader
LS 0501-0200
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
14 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 150
Proje ktering och ombyggnad av lokaler i Rosenlunds sjukhus för Handikapp och Habilitering
LS 0502-0343
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med investeringsberedningens yttrande den 10
mars 2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna ombyggnad av lokaler för Handikapp och Habilitering vid Rosenlunds sjukhus för
55 000 000 kronor
att beakta objektet i kommande års investeringsplaner.

§ 151
Verksamhetsplan samt preliminär finansiell ram 2005 för SOCSAM i Haninge
LS 0503-0470
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
31 mars 2005.
forts.
forts. § 151
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna verksamhetsplan och preliminär finansiell ram för Socsam Haninge år 2005.

§ 152
Yttrande över förslag till Samordningsförbund för rehabilitering i Södertälje och Nykvarn
LS 0501-0020
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med sjukvårdsberedning sydväst yttrande den 23
februari 2005 och bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till arbetsmarknadsnämnden i Södertälje och Nykvarn enligt bitr. landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

§ 153
Specialiseringstjänstgöring för läkare (ST) i länets hälso- och sjukvård och inrättande av
styrgrupp för ST-utbildningar
LS 0502-0297
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med ägarutskottets beslut den 16 mars 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att inrätta en styrgrupp för ST-utbildningar med representation för
landstinget och Stockholms läkareförening.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 154
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 30/2004 Miljöprestandarevision, etapp II,
2003-2004
LS 0501-0197
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
18 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 155
Fastställande av direktiv för budget 2006 och planering för 2007-2008 samt investeringsplan
2007-2010
LS 0501-0154
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april (med reviderade sid 2 och 3 den 13 april) 2005
jämte budgetdirektiv med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 23 mars 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt m-förslaget (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt fp-förslaget (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt kd-förslaget (bilaga).
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 direktiv för budget år 2006 och för planeringsåren 2007-2008 samt investeringsplaner för
åren 2007-2010 enligt landstingsrådsberedningens skrivelse samt i övriga delar enligt landstingstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande
att fastställa långsiktiga finansiella mål för Stockholms läns landsting
att fastställa det preliminära tillskottet till kulturnämnden till 1,3 procent jä mfört med budget 2005
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande direktiv som kan krävas
och i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av direktiven till budgeten
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive budgetunderlag i enlighet med
föreslagna direktiv
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att verksamhetens kostnader för koncernen får öka med högst 1,6 procent jä mfört med budget 2005
att koncernens bemanningskostnader får öka med högst 1,2 procent jämfört med budget 2005
att uppdra åt landstingstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och styrelser analysera vilka
besparingsmöjligheter som finns genom en gemensam drift och förvaltning av hälso- och sjukvårdens
IT-stöd
forts.
forts. § 155
att landstingsstyrelsen i budgetunderlaget för 2006 skall redovisa en övergripande plan för genomförandet av gemensam vårddokumentation, GVD, inklusive plan för finansiering
att landstingsstyrelsen skall utarbeta modell/principer för formulering av resultat-/avkastningskrav på
förvaltningar och bolag inklusive modell för att stimulera till prestation utöver krav
att AB Storstockholms Lokaltrafik skall redovisa uthållig nivå på reinvesteringar och underhåll till budgetunderlag för 2006
att uppdra åt landstingsstyrelsen att samla samtliga förvaltningar och bolag inom sjukvårdens verksamhetsområde i ett och samma personaladministrativa system (Palett) från och med den 1 januari 2007
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram policy och strategi för kompetensutveckling inom koncernen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en lönekartläggning i syfte att möjliggöra en satsning på
att förbättra villkoren för de lågavlönande medarbetarna i landstinget
att ej avgiftsbelägga de fria resorna i SL-trafiken för färdtjänstresenärer
dels för egen del besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta anvisningar för budgetarbetet under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut
att sänka gränsen för ospecificerade investeringsobjekt för AB Storstockholms Lokaltrafik från
50 000 000 kronor till 25 000 000 kronor från och med år 2006
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ta fram en redovisningsmodell för friskvårdsinsatser
inom koncernen
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ta fram en gemensam struktur för förvaltningarnas och
bolagens årliga uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplaner
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att följa utvecklingen av Stockholms stads med fleras
planer på persontrafik med biogasdrivna färjor i syfte att bevaka nödvändig samordning med landstingets trafikutövare.
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§ 156
Regelverk för resekostnadsersättning vid sjukresa
LS 0501-0076
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 jämte regelverk med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 15 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels för egen del besluta
att fastställa definition av sjukresa
dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa regelverket för resekostnadsersättning vid sjukresa
att fastställa egenavgifter för sjukresor
att fastställa att nya egenavgifter för sjukresor skall gälla från och med den 1 september 2005.

§ 157
Överenskommelse med färdtjänstnämndens förvaltningskontor om ansvar och insatser i
rutinerna för sjukresor med taxi och specialfordon
LS 0503-0552
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 jämte överenskommelse med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 15 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att teckna överenskommelse med färdtjänstnämndens förvaltningskontor att gälla från och med den 1
januari 2005 med ömsesidig uppsägningstid på 12 månader.

§ 158
Motion 2004:29 av Irene Johansson (fp) om en äldrevårdscentral i Huddinge
LS 0406-1225
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
20 februari 2005.
Fp-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att i samarbete med Huddinge kommun utveckla en äldrevårdscentral under den pågående översynen av äldreomsorgen i kommunen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
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dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
forts.
forts. § 158
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 159
Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling
av cancer
LS 0304-1485
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den
16 december 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 april 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.
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.

§ 160
Skrivelse av Stig Nyman (kd) om befarad pandemi av fågelinfluensa
LS 0502-0314
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
11 mars och Smittskyddsläkarens skrivelse den 1 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att med hänvisning till skrivelse från smittskyddsläkaren anse skrivelsen besvarad
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att tillse att lokala epidemiberedskapsplaner tas fram för
akutsjukhusen och andra vårdgivare.
§ 161
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 25/04 Nyttjandet av externa heldygns -/slutenvårdsplatser inom allmänpsykiatrin och rapport 26/40 Det akuta mottagandet inom ps ykiatrin
LS 0412-2341
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttranden
den 15 mars 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 14 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar enligt
m-förslaget (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 (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
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 162
Yttrande över betänkande Ett nationellt kunskapscentrum, ombildning av Rikskvinnocentrum, RKC (SOU 2004:117)
LS 0501-0043
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektören tjänsteutlåtande den 4
april 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att som yttrande till Näringsdepartementet överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

§ 163
Yttrande över Statskontorets rapport 2004:31 Nya former för verksamheten vid institutet
för psykosocial medicin
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LS 0501-0190
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5
april 2005.
forts.
forts. § 163
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 164
Medgivande för bitr. landstingsdirektör att med sitt uppdrag förena tjänst eller annat uppdrag
LS 0503-0583
Ordförandens skrivelse den 31 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att lämna bitr. landstingsdirektörens anmälan om innehav av nedan angivet uppdrag utan erinran
Anna-Stina Nordmark Nilsson - ordförande i Södersjukhuset AB, avgick den 17 februari 2005
- ledamot i Feelgood AB, avgår maj 2005
- ledamot i Setra Group AB
- ledamot i Svenska Kraftnät
- ledamot i Västerbottenkuriren AB.

§ 165
Anmälan av skrivelse
LS 0504-0601
Skrivelse från Christer G Wennerholm (m), Birgitta Rydberg (fp) och Stig Nyman (kd) om att utveckla
både närsjukvården och vården vid akutsjukhus.
Skrivelse den 4 april 2005.

§ 166
Balanslista över ärenden hos landstingsstyrelsen den 31 december 2004
LS 0503-0530
Kansliets skrivelse den 6 april 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att lägga balanslistan till handlingarna.
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§ 167
Förteckning över fullmäktiges ärenden som inte avgjorts
LS 0503-0532
Ordförandens skrivelse den 6 april 2005.
forts.
forts. § 167
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 168
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 39/2004 Lokalplanering samt investeringsplanering för byggnationer
LS 0501-0198
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
11 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 169
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 35/2004 Koncernperspektiv beträffande ITområdet 2004 inom SLL med inriktning mot Gemensam vårddokumentation
LS 0501-0196
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
3 april 2005.d
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.

§ 170
Överenskommelse med Stockholms kommun om principöverenskommelse om finansiering
av Citybanan
LS 0504-0612
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 april 2005 jämte överenskommelse med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2005.
I ärendet yttrade sig ordföranden, Chris Heister, Stig Nyman, Dag Larsson och Maria Wallhager.
Följande yrkanden framfördes
dels av ordföranden om bordläggning av ärendet
dels av m-, fp- och kd-ledamöterna om återremiss av ärendet.
forts.
forts. § 170
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 ordförandens förslag om bordläggning och fann att styrelsen antagit ordförandens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att bordlägga ärendet.

§ 171
Yttrande över Socialstyrelsens rapport Tandsköterskans roll i den framtida tandvården
LS 0501-0173
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 april 2005 med Folktandvården Stockholms län AB:s yttrande den 7 april 2005 och la ndstingsdirektören tjänsteutlåtande den 7 april 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande samt att till yttrandet
bilägga yttrandet från Folktandvården Stockholms län AB.

§ 172
Uppdrag att utarbeta förslag till samverkansavtal om geme nsam organisation och finansiering för hälso- och sjukvård, äldreomsorg i Norrtälje
LS 0504-0616
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
8 april 2005.
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M-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt
landstingsdirektören att tillsammans med Norrtälje kommun lämna förslag till bildande av kommunalförbund (bilaga).
Fp- ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 med tilläggsförslag: att utse en parlamentarisk arbetsgrupp med samtliga partier representerade för att löpande föra samtal med politiker för Norrtälje kommun kring förhandlingsfrågor.
Fp-ledamöternas skrivelse den 19 april 2005 (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 19 april 2005 (bilaga).
forts.
forts. § 172
Ordföranden anmälde följande tillägg till första att-satsen i landstingsrådsberedningens skrivelse: ”...och
därvid särskilt analysera bolagsformens lämplighet avseende den kommunala kompetensen...”
I ärendet yttrade sig ordföranden, Andres Käärik, Stig Nyman och Birgitta Rydberg.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag med ordförandens tilläggsförslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas tilläggsförslag
Ordföranden ställde först propositioner dels om bifall till landstingsrådsberedningens förslag med ordförandens tilläggsförslag och dels om bifall till m-ledamöternas förslag och fann att styrelsen antagit
landstingsrådsberedningens förslag med ordförandens tilläggsförslag.
M-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till fp-ledamöternas tilläggsförslag och om avslag
därpå och fann att styrelsen avslagit fp-ledamöternas förslag.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans med Norrtälje kommun lämna förslag till samverkansavtal i enlighet med direktörens tjänsteutlåtande och därvid särskilt analysera bolagsformens lämplighet avseende den kommunala kompetensen
att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans med Norrtälje kommun förbereda verkställande av
projektet framtagna verksamhetsnära förbättringsförslag.
Kd-ledamoten deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av fp-ledamöterna
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dels av kd-ledamoten.

§ 173
Fyllnadsval
LS 0501-0093, 0503-0427
Bordlagt den 25 januari, 15 februari och 15 mars 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att intill utgången av 2006 välja
Anders Löfgren (s) som ledamot i geografisk beredning nordväst
Josefine Wennberg (s) som ersättare i sjukvårdsberedning sydväst efter Rose Marie Jacobsson.
§ 174
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 17 maj
2005, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 4 maj 2005.
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Bilaga LS §
132/2005

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 19 april 2005

1

Regionplane- och trafiknämndens beslut den 1 februari 2005 om utredning av båtpendling på inre
vattenvägar
LS 0503-0403

2

Landstingsstyrelsens ordförande Ingela Nylund Watz svarsskrivelse den 16 mars 2005 till Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län om ökade bidrag till handikapporganisationerna
LS 0412-2347

3

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp 1 beslut den 11 mars 2005 angående revisionsrapport/diskussionspromemoria 48/2004, Stockholmsmodellen och sedan? Reflektioner kring landstingets styrmodell för hälso- och sjukvården
LS 0503-0510

4

Länsrättens dom den 11 mars 2005 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 8 februari 2005 § 26 att avslå motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m.fl. (fp) om att tillsätta
en psykiatrikommission
LS 0503-0506

5

Länsrättens dom den 11 mars 2005 med anledning av överklagande av Stockholms läns landstings
skrivelse den 4 januari 2005. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), (KL)
LS 0411-1987

6

Kammarrättens dom den 1 april 2005 med anledning av överklagande av Länsrättens dom den 20
oktober 2003 i mål nr 11658-03. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900,) (KL)
LS 0306-2078

7

Kammarrättens dom den 1 april 2005 med anledning av överklagande av Länsrättens dom den 20
oktober 2003 i mål nr 11815-03. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), (KL)
LS 0307-2145

8

Kammarrättens beslut den 5 april 2005 med anledning av överklagande av kammarrättens beslut
den 31 januari 2005 i mål nr 4583-04. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL;
rättidsprövning av överklagande
LS 0401-0093
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forts.

forts. Bilaga § 132
9

Länsrättens beslut den 8 april 2005 med anledning av överklagande av Stockholms kommuns och
Stockholms läns landstings undertecknande den 21 mars 2005 av
dokumentet Principöverenskommelse rörande finansiering av Citybanan. Laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900), KL; fråga om avvisning
LS 0503-0488

10 Socialdepartementet har den 7 april 2005 till Socialstyrelsen översänt regeringsbeslut om uppdrag
att ta fram underlag om förutsättningarna att vid pandemisk spridning av influensa säkerställa tillgången på influensavaccin i Sverige
LS 0504-0698

11 Landstingsstyrelsens samverkansråds skrivelse den 18 april 2005 om utlysande av arkitekttävling
för det nya universitetssjukhuset
LS 0502-0309
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Bilaga LS § 133/2005

Anmälan av beslut som fattats me d stöd av delegation

1

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 3-4/2005

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 22-30, 32/2005

3

Upphandlingen
Upphandlingsdirektören
Beslut 9, 11, 13, 15-23, 25, 28-29, 31/2005

