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§ 175
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 31 maj 2005.

§ 176
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 7 april – 2 maj 2005 lades till handlingarna.

§ 177
Ärenden för kännedom
Förteckning den 12 maj 2005 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 178
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 12 maj 2005 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till handlingarna (bilaga).

§ 179
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0501-0001
Rapport 5 den 9 maj 2005 lades till handlingarna.

§ 180
Överenskommelse med Stockholms kommun om principöverenskommelse om finansiering
av Citybanan
LS 0504-0612
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 13 april 2005 jämte överenskommelse med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2005.
Bordlagt den 19 april 2005, § 170.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 (bilaga).
forts.

forts. § 180
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av tidigare ingången principöverenskommelse om finansiering av Citybanan.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 181
Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning
LS 0504-0674
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
15 april 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att uppdra åt landstingsdirektören att göra en översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom
landstingsstyrelsens förvaltning.

§ 182
Yttrande över betänkandet Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg
(SOU 2004:132)
LS 0503-0401
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
18 april 2005.
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till Utrikesdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande med tillägg av vad fp- och
kd-ledamöterna anfört (bilaga).
Chris Heister anmälde att m-ledamöterna instämde i fp- och kd-ledamöternas förslag.
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. § 182
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Utrikesdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 183
Yttrande över skrivelse från Socialnämnden i Nacka om gemensam nämnd inom psykiatrins
område
LS 0412-2190
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april (reviderad den 11 maj) 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande den 19 april och Stockholms läns sjukvårdsområdes tjänsteutlåtande den
7 april 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att tillsammans med Nacka kommun utreda möjligheterna till en gemensam nämnd inom psykiatrins
område (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 avge yttrande till socialnämnden i Nacka kommun enligt landstingsdirektörens utlåtande.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 184
Motion 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om möjligheterna att erbjuda vård till patie nter som betalas med försäkringar eller annan privat finansiering
LS 0104-0220
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 februari och produktionsstyrelsen den 28 augusti 2001 och landstingskontorets tjänsteutlåtande den 23 oktober 2001.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
forts.
forts. § 184
Fp-ledamöternas skrivelse den 12 maj 12005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och kd-ledamöterna till förmån för m- och kd-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 185
Motion 1999:10 av Paul Lappalainen m fl (mp) om införandet av en klausul mot diskriminering i offentliga upphandlingar – ett konkret verktyg för både jämställdhet och integration
LS 9904-0239
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
23 november 2004.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att besluta i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 med att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
besluta att besluta i enlighet med landstingsstyrelsens förvaltnings förslag (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
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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 uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta ett förslag på antidiskrimineringsklausul för
upphandlingar inom Stockholms läns landsting samt återkomma till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige för beslut
forts.
forts. § 185
att förvaltningen därvid beaktar den antidiskrimineringsklausul som antagits av kommunfullmäktige i
Stockholms stad den 24 januari 2005
att förvaltningen i samband med förslagets utarbetande särskilt belyser de rättsliga aspekterna rörande
tillämpligheten av en antidiskrimineringsklausul vid upphandling av varor, frågan huruvida kontraktsvillkor kan avse hela en leverantörs verksamhet eller endast den del som ingår i den aktuella upphandlingen, frågan om kontraktsvillkor bör kopplas till hävningsrätt eller föreläggande om vite samt frågan om
leverantörs ansvar för underleverantör
att förvaltningen samtidigt lämnar förslag på hur upphandlande enheter i landstingskoncernen kan säkerställa sin kompetens på antidiskrimineringsområdet för att på ett fullgott sätt kunna följa upp kontraktsvillkor avseende antidiskriminering
att i övrigt anse motionen besvarad.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och kd-ledamöterna till förmån för m- och kd-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.
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§ 186
Skrivelse från Birgitta Rydberg (fp) om Friårets konsekvenser mot vården
LS 0410-1964
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med personalberedningens yttrande den 6 april
2005.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att Stockholms läns landsting inte skall
medverka i försöket med friår (bilaga).
Mp-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Andres Käärik.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att anse skrivelse besvarad enligt landstingsdirektörens anmälan den 11 februari 2005
(LS 0501-0080).
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Mp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 187
Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting
LS 0411-1982
Ärendet utgick.

§ 188
Yttrande över betänkandet Ett nationellt register över utövare av alternativ- eller komplementärmedicin
(SOU 2004:123)
LS 0502-0325
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets yttrande
den 19 april 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till Socialdepartementet enligt med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att i
huvudsak tillstyrka utredningens förslag med tillägg av vad fp- och kd-ledamöterna anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas 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
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag och landstingsdirektörens utlåtande.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp- och kd-ledamöterna för fp- och kd-förslaget.

§ 189
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 47/04 Landstingsstyrelsens styrning och uppföljning av de miljöpolitiska programmet Miljö Steg 4
LS 0503-0508
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
19 april 2005.
forts.
forts. § 189
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 190
Motion 2002:11 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy för exponering av elektriska fält
samt motion 2003:65 av Mikael Freimuth (m) om förbättrad vård för elöverkänsliga
LS 0209-0379, 0310-2606
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
16 november 2004, yttranden av Norrtälje sjukhus AB den 11 maj, Danderyds sjukhus den 26 augusti,
regionplane- och trafiknämnden den 7 september, kulturnämnden den 21 september, 2004, Stockholms
läns sjukvårdsområde den 21 september, Södertälje sjukhus den 14 oktober, Folktandvården Stockholms
län AB den 15 oktober, Locum AB den 18 oktober, patientnämnden den 19 oktober, färdtjänstnämnden
den 26 oktober, Södersjukhuset den 8 november, SL den 20 december 2004, Statens Folkhälsoinstitut
den 30 juni, Statens Strålskyddsinstitut den 10 augusti, Elöverkänsligas förening i Stockholms län den 23
augusti, Socialtjänstnämnden i Stockholms stad den 24 augusti och Socialstyrelsen den 7 september2004 och länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande den 18 oktober 2004.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 maj 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
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 ta fram en policy för Stockholms läns landsting för området ele ktromagnetisk strålning/elektromagnetiska fält
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik och färdtjänstnämnden att undersöka samt vidta lämpliga
åtgärder som förbättrar elöverkänsligas möjligheter att använda kollektiva transportmedel och färdtjänst
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att erbjuda vård i anpassade lokaler och vid behov hembesök samt samverka med kommunerna vid behov av evakueringsboende vid utredning och rehabilitering
att motionerna därmed skall anses besvarade.
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M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
§ 191
Uppdrag om fast organisation för utveckling av Flemingsbergsområdet
LS 0504-0696
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra till landstingsstyrelsens förvaltning att tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommuner
utarbeta förslag till en fast organisation, inklusive en politisk styrgrupp, för att utveckla Flemingsbergsområdet och därvid undersöka hur centrala aktörer som Karolinska Institutet, Södertörns högskola,
Karolinska universitetssjukhuset, Novum forskningspark med flera kan involveras på ett ändamålsenligt
sätt
att återkomma till landstingstyrelsen med förslag till beslut senast i oktober 2005.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 192
Omställningsbidrag till Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0412-2278, 0502-0213
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
20 april 2005.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 (bilaga)
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att bevilja omställningsbidrag för investeringar samt övriga omställningskostnader på 38 597 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.
M- och fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 193
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 49/04 Förstudie beträffande styrning av
IT-utvecklingen inom Stockholms läns landsting
LS 0503-0509
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
25 april 2005.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande enligt med vad m-, fp- och kd-ledamöterna anfört (bilaga).
forts
forts. § 193
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 avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 194
Månadsbokslut för mars 2005 samt prognos för helåret 2005
LS 0504-0714
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
19 april 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
enligt m-, fp- och kd-förslaget.
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 mars 2005 samt prognos för helåret 2005.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 195

Landstingsstyrelsen

Protokoll 6/2005
2005-05-17

12

Motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett fors kningscenter inom området transportfordon och logistik
LS 0409-1725
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med regionplane- och trafiknämndens yttrande
den 1 februari 2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 februari 2005.
forts.
forts. § 195
Fp-ledamöternas skrivelse den 12 maj 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.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 196
Motioner 2002:19 av Sten Erson Wester och Jan Stefansson (kd) och 2003:15 av Maria
Wallhager (fp) om utökad nattrafik på pendeltågen
LS 0210-0435, 0302-0729
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med SL:s yttrande den 26 augusti 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionerna besvarade (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt SL att införa nattrafik på pendeltågen under veckosluten, att uppdra åt SL att utreda förutsättningarna för nattrafik övriga nätter (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas 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 avslå motionerna.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp- och kd-ledamöterna för fp- och kd-förslaget.
§ 197
Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans
Älvsjögren
LS 0302-0734
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med yttranden av regionplane- och trafiknämnden den 12 maj och SL den 17 juni 2003.
Fp-ledamöternas skrivelse den 12 maj 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 anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 198
Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
LS 0403-0592
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 jämte folkhälsopolicy med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 19 april 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till hälso- och sjukvårdsutskottet enligt med vad m-ledamöterna anfört (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
återremittera ärendet (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
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dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till 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.
forts.
forts. § 198
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut. Därefter har fp-ledamöterna inkommit
med motivtext (bilaga).
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsstyrelsens förslag och om avslag därpå
och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anta folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om folkhälsopolicy
dels – under förutsättning att fullmäktige antar policyn - för egen del besluta
att uppdra åt alla SLL:s verksamheter att till den 31 mars 2006 upprätta handlingsplaner enligt anvisningar för införande av Stockholms läns landstings folkhälsopolicy
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att besluta om hur uppdraget skall fördela inom ramen för
ordinarie verksamhet gällande koordinering för fortsatt genomförande, metodstöd och sakkunskap samt
plan för kommunikation.
M-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 199
Slutrapport – Den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje
LS 0405-1036
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
19 april 2005 och sjukvårdsberedning sydväst den 7 april 2005.
Fp-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna inriktningen av den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och
Södertälje enligt utredningens förslag med tillägg av vad fp-ledamöterna anfört (bilaga).
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M-ledamöternas skrivelse den17 maj 2005 (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.
forts.

forts. § 200
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna inriktningen av den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn, Salem och Södertälje
enligt utredningens förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
M-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 200
Yttrande över revisionsrapporten Vård på lika villkor – möter vården behoven
LS 0412-2338
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
19 april 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande med tillägg av vad mledamöterna anfört (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 landstingsrådsberedningens förslag.
M-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 201
Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare inom sjukvården
LS 0406-1227
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 27 april 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den
15 mars och kulturnämndens yttrande den 18 januari 2005.
M-ledamöternas skrivelse den12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
forts.
forts. § 201
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i kd-ledamotens förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens försla g
dels bifall till m-ledamöternas 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 dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag
dels för egen del besluta
att uppdra åt Forum för kunskap och gemensam utveckling att i projektform undersöka möjligheter att
systematiskt tillämpa kunskaper om kultur som hälsobringare inom Stockholms läns landstings verksamhet.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp- och kd-ledamöterna till förmån för fp- och kd-förslaget.

§ 202
Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser av sjukvården mellan olika delar av Stockholms län
LS 0309-2411
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 19
april 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.

§ 203
Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande av
demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom
LS 0409-1724
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 19
april 2005.
forts.
forts. § 203
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

§ 204
Motioner 2002:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp), 2003:8 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeltdt (m) och 2003:27 av Olov Lindquist (fp) om utbyggnad och utveckling av förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län LS 0212-0567, 0301-0126, 0303-1151
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 28
september 2004.
Fp-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionerna 2002:26 och 2003:27 besvarade med vad fp-ledamöterna
anfört (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera ärendet för ytterligare beredning (bilaga).
Stig Nyman anmälde att han instämde i m-ledamöternas förslag.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag om i första hand återremiss av ärendet, i andra hand bifall
till de tre första att-satserna i m-ledamöternas motion
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
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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- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och fann att
styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionerna.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och kd-ledamöterna till förmån för m- och kd-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.
§ 205
Motion 2003:5 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i norra
länsdelen
LS 0301-0125
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 maj 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 15
mars 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att återremittera ärendet till Medicinsk programberedning 1 och 5 (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 12 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till 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-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående 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.

§ 206
Inrättande av styrgrupp för landstingsövergripande jämställdhetspolicy
LS 0504-0771
Ordförandens skrivelse den 3 maj 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att inrätta en politisk styrgrupp för landstingsövergripande jä mställdhetspolicy
forts.

forts. § 206
att utse en ledamot från varje parti
s
v
mp
m
fp
kd

Kristina Söderlund
Gunilla Roxby Cromvall (ordförande)
Elin Låby
Bordlagt
Margaretha Herthelius
Pia Lidwall

§ 207
Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning
LS 0310-2550
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2005.
I ärendet anförde Chris Heister att i § 23 i arbetsordningen under avsnittet interpellationer, om polemiskt inlägg bör orden ”...eller interpellanten...” läggas till så att det får följande lydelse: ”- Om polemiskt inlägg görs från ny talare kan ordföranden medge att svaranden eller interpellanten får ett ytterligare inlägg om 1 minut”.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
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att fastställa ny arbetsordning för Stockholms läns landstingsfullmäktige att gälla från och med den 1 juli
2005 med tillägg under § 23 avsnittet interpellationer, om polemiskt inlägg görs från ny talare kan ordföranden medge att svaranden eller interpellanten får ett ytterligare inlägg om 1 minut
att godkänna att beredningen härmed fullgjort sitt uppdrag
att upplösa beredningen.

§ 208
Uppdrag om förhandlingar om pilotprojekt med biogasbåtar
LS 0505-0824
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 maj 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
11 maj 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt
landstingsdirektören att inte uppta förhandlingar med Stockholms stad om pilotprojekt om biogasbåtar
(bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 17 maj 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt
landstingsdirektören att uppta förhandlingar med Stockholms Stad om ett pilotprojekt med biogasbåtar
enligt fp-ledamöternas riktlinjer (bilaga).
forts.
forts. § 208
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 enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att uppta förhandlingar med Stockholms stad om pilotprojekt med
biogasbåtar.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.
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§209
Fyllnadsval
LS 0504-0689
Ordförandens skrivelse den 11 maj 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Elisabeth Toller (kd) från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet
att bordlägga val av ersättare i pensionärsrådet

§ 210
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 14 juni
2005, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 17 maj i vad avser § 186 och i övrigt den 31 maj 2005.
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Bilaga LS § 177/2005

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 17 maj 2005

1

Haninge kommuns beslut den 25 april 2005 angående årsredovisning SOCSAM i Haninge 2004
samt Revisionsberättelse för beställarförbundet SOCSAM i Haninge avseende år 2004
LS 0504-0745

2

Waxholms Ångfartygs AB skrivelse den 20 april 2005 om tillgänglighet i Stockholms skärgård för
personer med rörelsehinder
LS 0505-0793

3

De Handikappades Riksförbunds uttalande den 19 mars 2005 antaget vid DHR Stockholmsavdelnings årsmöte 2005 - Återinför rullstolstaxi
LS 0504-0705

4

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands läns uttalande från årsmöte den 24 april 2005
- Öronmärk pengar till synskadade skolbarn
LS 0505-0795

5

Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands läns uttalande från årsmöte den 24 april 2005
- Utveckla äldrevårdscentralernas service
LS 0505-0796

6

Kammarrättens beslut den 13 april 2005 med anledning av överklagande av Länsrättens dom den
24 januari 2005 i mål nr 23128-03 beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900);
nu fråga om prövningstillstånd
LS 0312-3090

7

Länsrättens dom den 22 april 2005 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut
den 9 december 2003 § 351, enligt ett den 10 december 2003
justerat protokoll
LS 0312-3093

8

Länsrättens dom den 25 april 2005 med anledning av överklagande av landstingsfullmäktiges beslut
den 8 februari 2005 § 24 ang motion 2003:9 om en utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom
psykiatrin
LS 0504-0751
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Bilaga LS §
178/2005

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 4/2005

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 5/2005

3

Rese- och representationsutskottet
Anmälan av utövad representation första kvartalet 2005

