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§ 391
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av förste vice ordföranden och
andre vice ordföranden samt Inger Ros.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 20 december 2005.

§ 392
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 28 oktober – 23 november 2005 lades till handlingarna.

§ 393
Ärenden för kännedom
Förteckning den 1 december 2005 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).
I ärendet yttrade sig Lars Joakim Lundquist.

§ 394
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 1 december 2005 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 395
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0501-0001
Rapport 11 den 24 november 2005 lades till handlingarna.

§ 396
Fastställande av Regional katastrofmedicinsk plan för Stockholms läns landsting
LS 0406-1149
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna reviderad Regional katastrofmedicinsk plan för Stockholms läns landsting
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att fastställa Regional katastrofmedicinsk plan för Stockholms läns landsting att gälla från den
1 februari 2006.
§ 397
Redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag
LS 0511-2003
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att som anmälan överlämna redovisning över ägarförhållandena i företag, som bedriver sjukvård på
landstingets uppdrag, till landstingsfullmäktige.

§ 398
Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0510-1902
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 30 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avsätta 70 000 000 kronor för 2005 för ytterligare omställningsåtgärder till Karolinska Universitetssjukhuset, att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att redovisa
omställningskostnader för personal i sjukvården sedan 2004 (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 försla g.
Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att avsätta 70 000 000 kronor för 2005 för ytterligare omställningsåtgärder till Karolinska Universitetssjukhuset.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 399
Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under namnändring)
LS 0511-2027
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 21 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att medelst borgen den 1 januari 2006, solidarisk med Norrtälje kommun, garantera personalens pensioner i bolaget Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag
att trygga pensionerna utan avgift från landstingets sida enligt högst det belopp som fastställts i enlighet
med den av Sveriges kommuner och landsting rekommenderade beräkningsmodellen för pensionskostnader för kommuner och landsting (P-finken 2000)
att denna borgensutfästelse skall gälla under förutsättning att bolaget är ett helägt dotterbolag till
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och så länge bolaget bibehåller
det kollektivavtal om pensioner som tecknats av landstinget (f n PFA)
att beslutet skall gälla under förutsättning att fullmäktige i Norrtälje kommun fattar motsvarande beslut.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 400
Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Univers itetssjukhuset
LS 0503-0563, 0574, 0505-0913, 0506-1108, 0507-1232
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 november 2005.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 30 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta enligt m- och fp-förslaget (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 6 december 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta enligt kd-förslaget (bilaga).
I ärendet yttrade sig Gunilla Helmerson.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att bevilja bidrag för omställningskostnader på 13 900 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m- och fp-ledamöterna till förmån för m- och fp-förslaget
dels av kd-ledamoten för kd-förslaget.
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§ 401
Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005
LS 0510-1736
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 30 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget att förvärva Kunskapscentrum Film Stockholm AB från
Stiftelsen Stockholms filmfestival (bilaga).
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 6 december 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till landstingsstyrelsens förvaltning för att närmare belysa vad fp- och kdledamöterna anfört (bilaga).
I ärendet yttrade sig Stig Nyman och Birgitta Rydberg.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp- och kd-ledamöternas förslag om i första hand återremiss av ärendet, i andra hand bifall
till vad fp- och kd-ledamöterna anfört i sin skrivelse.
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.
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 förvärva Kunskapscentrum Film Stockholm AB från Stiftelsen Stockholms filmfestival
att uppdra åt styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB att, i samråd med landstingsstyrelsen,
genomföra förvärvet av Kunskapscentrum Film Stockholm AB.
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.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 402
Stiftelsen Upplandsmuseets ansökan om godkännande av ansökan om permutation av Upplandsmuseets stadgar
LS 0506-1038
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 jämte stadgar med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 21 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna att Stiftelsen Upplandsmuseets stadgar ändras i enlighet med vad som framgår av förslag
till stadgar 2005.

§ 403
Strategi för installation av kyla i landstingets fastigheter
LS 0506-1157
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 10 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att godkänna den redovisade strategin för installation av kyla i landstingets fastigheter
att uppdra åt Locum att i sin verksamhetsberättelse rapportera hur energimålen uppnås.

§ 404
Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget
LS 0509-1621
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med personalberedningens beslut den
4 oktober 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga rapporten om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget till handlingarna
att uppdra åt landstingsdirektören att utreda effekterna av EG:s arbetstidsdirektiv och genom information/utbildning säkerställa att förvaltningar/bolag har kunskap om arbetstidsbestämmelsernas tillämpning
att uppdra åt landstingsdirektören att genomföra en utbildningssatsning för ökad kunskap bland cheferna i arbetstidsfrågor
att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram analysverktyg för att underlätta hanteringen av arbetstidsfrågorna på lokal nivå

Landstingsstyrelsen

Protokoll 15/2005
2005-12-06

8

att uppdra åt landstingsdirektören att kartlägga sambandet mellan ohälsa och olika arbetstidslösningar.
§ 405
Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att
orka arbeta kvar längre
LS 0409-1726
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med personalberedningens yttrande den 4
oktober 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 30 november 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 landstingets förvaltningar/bolag skall se positivt på ansökningar om partiell tjänstledighet för äldre
arbetstagare
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 406
Fastställande av dokumentet Specificering av målen i Miljö Steg 4
LS 0110-0588
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 7 november 2005.
M- och fp-ledamöternas skrivelse den 30 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att belysa vad m- och fp-ledamöterna anfört (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av m- och fp-ledamöterna om återremiss av ärendet.
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.
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M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
forts.
forts. § 406
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till landstingsrådsberedningens förslag och om avslag därpå och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa dokumentet Specificering av målen i Miljö Steg 4
att dokumentets anvisningar skall tillämpas vid redovisning år 2006 av miljöpresstanda för landstingets
verksamheter under perioden 2002-2006.
M- och fp-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.

§ 407
Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig
tandhälsa
LS 0102-0086
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 18 oktober 2005 och tandvårdsnämndens yttrande den 4 september 2005.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 30 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda
huruvida tandhälsoinformation skall ges till blivande föräldrar via mödravårdscentralerna samt öka antalet förstagångsföräldrar som får del av tandhälsoinformation via barnavårdscentralerna, att därmed
anse motionen besvarad (bilaga).
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 6 december med tilläggsförsla g att landstingsstyrelsen beslutar
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att även utreda hur kostnaden för tandhälsovårdsinformationen kan ingå i barnavårdspengen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde först propositioner dels om bifall till landstingsrådsberedningens, dels om bifall till
m- och kd-ledamöternas förslag och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot detta beslut.
Därefter ställde ordföranden propositioner om bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas tilläggsförslag och
om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
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Landstingsstyrelsen beslöt således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda huruvida tandhälsoinformation
skall ges till blivande föräldrar via mödravårdscentralerna samt öka andelen förstagångsföräldrar som
får del av tandhälsoinformation vid barnavårdscentralerna
forts.
forts. § 407
att därmed anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 408
Ändring av reglerna för ekonomisk kompensation till levande givare av organ
LS 0506-1139
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 15 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att ändra reglerna för ekonomisk kompensation till levande givare av organ och vävnader så att inkomstbortfall täcks helt även vid inkomster över taket i sjukförsäkringen på 7,5 basbelopp.

§ 409
Förslag hur befintlig data om vården kan publiceras mer öppet än i dag
LS 0503-0578
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 november 2005.
M- fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 30 november 2005 med tilläggsförslag att landstingsstyrelsen,
utöver landstingsrådsberedningens förslag beslutar att Stockholms läns landsting skall införa en modell
för ranking av sjukhus samt kvalitetsredovisningar (bilaga).
M-ledamöternas skrivelse den 1 december 2005 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas tilläggsförslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
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att uppdra åt landstingsdirektören att fortsätta arbetet för att befintlig data angående vårdens kvalitetsområden publiceras mer öppet än idag
att uppdra åt landstingsdirektören att påbörja en öppen publicering av vårdens kvalitet och resultat
senast under 2006.
M-, 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.
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§ 410
Befrielse från patientavgift gällande patienter med komplexa vårdbehov för besök på landstingets nya öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i Huddinge
LS 0510-1738
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 15 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att besök på den nya öppenvårdsmottagningen vid Rättspsykiatriskin i Huddinge är avgiftsfria för patienterna och att avgiftsbefrielse skall gälla från driftsstart.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 411
Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening för tjocktarmscancer
LS 0305-1699
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 24 november 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 18 oktober 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 30 november 2005 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att införa en allmän screening för tjocktarmscancer snarast möjligt,
att i övrigt 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 behandlad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 412
Utseende av sekreterare i landstingsstyrelsen och ersättare för denne år 2006
LS 0511-2062
Ordförandens skrivelse den 23 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att utse Peter Freme som sekreterare och Roine Johansson som ersättare i landstingsstyrelsen intill
utgången av 2006.
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§ 413
Förlängning av principöverenskommelse angående Citybanan
LS 0511-2073
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 november 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 6 december 2005 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna förlängning av principöverenskommelsen om Citybanan mellan Stockholms läns landsting,
Stockholms stad och Banverket till den 31 oktober 2006.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 414
Yttrande över revisorernas rapport 4/2005, Sjukvårdens/landstingets roll i sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocessen – en översiktlig genomgång
LS 0501-1707
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 14 november 2005.
Fp-ledamöternas skrivelse den 6 december 2005 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 415
Yttrande över Justitieombudsmannens begäran om utre dning över anmälan om registreringar av handlingar hos landstinget
LS 0509-1685
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 november (med reviderad sid 2 den 2 december) 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO, enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 416
Månadsbokslut för landstingsstyrelsens förvaltning för september och oktober 2005 (exkl
vård)
LS 0510-1895, 0511-2061
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 oktober och 24 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för september och oktober 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning
(exkl vård).

§ 417
Månadsbokslut för september och oktober 2005 samt prognos för helåret 2005
LS 0510-1890, 0511-2033
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 oktober och 25 november 2005.
forts.
forts. § 417
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 6 december 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 september och oktober 2005 samt prognos för helåret 2005.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 418
Yttrande över Socialstyrelsens förslag till ny intygsförfattning
LS 0511-1987
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 30 november 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 december 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt landstingsdirektörens utlåtande.

§ 419
Fyllnadsval
LS 0509-1524, 1553, 1585, 1615, 1666, 0510-1718, 0511-1964, 1965
Ordförandens skrivelse den 1 december (reviderad den 2 december) 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Brit Rundberg (v) från uppdraget som ledamot i landstingsstyrelsens ägarutskott
fr o m den 1 januari 2006
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att medge befrielse för Sirkka-Liisa Hedström (v) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsens
ägarutskott fr o m den 1 januari 2006
forts.

forts. § 419
att intill utgången av 2006 välja
Jan Wattsgård (v) som ersättare i sjukvårdsberedning sydväst
Karin Ekdahl Wästberg (fp) som ledamot i styrgruppen för Vårdguiden
Kaija Olausson (mp) som ledamot i beredningen för missbruksfrågor och psykisk ohälsa och folkhälsa
Yvonne Radestam (mp) som ledamot i sjukvårdsberedning sydost
Måns Almqvist (v) som ledamot i landstingsstyrelsens ägarutskott fr o m den 1 januari 2006
Brit Rundberg (v) som ersättare i landstingsstyrelsens ägarutskott fr o m den 1 januari 2006.
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedning nord (m), ersättare i sjukvårdsberedning nord (kd) och ledamot i Svenska Röda Korsets Stockholmsdistrikt (s).

§420
Anmälan av skrivelse
LS 0512-2122
Anmäldes skrivelse från Stig Nyman (kd) om att inrätta en särskild enhet för patientsäkerhet.

§ 421
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 24 januari
2006, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 6 december 2005 i vad avser § 399, 401, 410 och 413
och i övrigt den 20 december 2005.
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Bilaga LS §
393/2005

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 6 december 2005

1

Locum AB styrelsens beslut den 24 maj 2005 om prissättning av parkeringsplatser på landstingsmark
LS 0506-1159

2

Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros, svarsskrivelse den 15 november 2005, till
Kerstin Paul, om resurstilldelning vid laserbehandling av hidradenitis suppurativa
LS 0509-1644

3

Kammarrättens beslut den 2 november 2005 med anledning av överklagande av länsrättens dom
den 13 juli 2005 i mål nr 14974-05 beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900);
fråga om prövningstillstånd
LS 0507-1268

4

Riksdagens ombudsmän -JO- Justitieombudsmannens beslut den 8 november 2005, anmälan mot
SLL ang. handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar
LS 0406-1337

5

Länsrättens beslut den 22 november 2005 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens
beslut den 25 oktober 2005, dnr: 0507-1243 beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900); nu fråga om inhibition
LS 0511-2065
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Bilaga LS §
394/2005

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Landstingsstyrelsens ordförande
Beslut 8/2005

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 11/2005

3

Ägarutskottet
Protokoll 9-10/2005

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 64-65/2005
Anmälan om utövad representation under det tredje kvartalet 2005

5

Novum Forskningspark
Beslut 14-20/2005

