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§ 384
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden.
Protokollet skulle justeras måndagen den 28 november 2005.

§ 385
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004
LS 0502-0335
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 oktober 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 13 oktober 2005.
Bordlagt den 8 november 2005, § 371.
Chris Heister lät som protokollsanteckning anföra att ”styrelsen bör notera att flera av stiftelserna går
med underskott”. Ordföranden instämde i denna anteckning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna årsredovisningarna 2004 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Centrum för bioteknik i Huddinge, Centrum för Oral biologi,
Centrum för Nutrition och toxikologi i Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Clara, Stockholms läns
museum, Stockholms läns äldrecentrum, Stockholms Museispårvägar samt Vira Bruk
att godkänna årsredovisning för 2005 och bevilja ansvarsfrihet för den del av året som stiftelsen Stockholms Museispårvägar varit verksam.

§ 386
Överförande av verksamhe t inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB till moderbolaget
Danderyds Sjukhus AB
LS 0511-1976
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 november 2005 med ägarutskottets beslut den 15 november 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 23 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget att överföra verksamheten i Prima Liv i Danderyd
AB till moderbolaget Danderyds sjukhus AB, att uppdra till Danderyds sjukhus AB att förebereda en
avyttring av dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB och den verksamhet bolaget för närvarande bedriver (bilaga).
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forts.
forts. § 386
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 godkänna att verksamheten i dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB förs över till moderbolaget
Danderyds Sjukhus AB genom ett s k inkråmsöverlåtelse
att Prima Liv i Danderyd AB därefter skall vara ett vilande bolag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 387
Godkännande av investering i en strålkniv till neurokirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0510-1800
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 november 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 23 november 2005 med förslag att landstingsfullmäktige
beslutar enligt m-, fp- och kd-förslaget (bilaga).
Ordföranden anmälde att i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande sista stycket, andra meningen skall
orden ”...t.ex. levern” strykas.
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.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot landstingsstyrelsens beslut.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
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att uppdra åt landstingsstyrelsen/ägarutskottet att i skrivelse till styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset påtala bristerna i handläggningen av ärendet
forts.
forts, § 387
att godkänna Karolinska Universitetssjukhusets styrelses beslut att investera i en strålkniv för
18 000 000 kronor
att investeringen skall finansieras inom ramen för Karolinska Universitetssjukhusets investeringsram
för 2005.
M-, fp- och kd-ledamöterna anmälde att de ej deltog i landstingsstyrelsen beslut avseende investeringsfrågan.

§ 388
Ombildning av Novumstiftelserna till centrumbildningar inom Karolinska Institutet
LS 0510-1802
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 november 2005 jämte avtal med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 15 oktober 2005.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 23 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt landstingsrådsberedningens förslag med m- och kd-ledamöternas
tilläggsförslag (bilaga).
Ordföranden anmälde att i avtalet § 5, Revision, andra meningen skall ordet ”...revidera...” ersättas
med orden ”...få insyn i...”.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas tilläggsförslag.
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 avveckla stiftelserna vid Novum (Centrum för bioteknik, Centrum
för nutrition och toxikologi, Centrum för strukturbiokemi och Centrum för oral biologi)
att överföra nuvarande stiftelsers verksamhet till centrumbildningar inom Karolinska Institutet
att godkänna förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet för de två
centrumbildningarna
att nominera fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter till var och en av centrumbildningarna
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att av de ordinarie ledamöterna nominera ordförande till var och en av centrumbildningarna.
M- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 389
Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
LS 0505-0801
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 16 november 2005 jämte handlingsprogram.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anta handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag att under år 2006 utifrån handlingsprogrammet utarbeta
lokala handlingsprogram för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra utbildningsinsatser av personal för ökad kompetens,
bättre rutiner och beredskap vid omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att organisera en central stödfunktion
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag att avrapportera till landstingsstyrelsen under år 2007.

§ 390
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 6 december 2005, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 29 november 2005.
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