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§ 37
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 1 april 2003.

§ 38
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 6 februari – 5 mars 2003 lades till handlingarna.
I ärendet yttrade sig Chris Heister och Margareta Cederfelt.
Landstingsstyrelsen beslöt att bereda ärendet i allmänna utskottet vad gäller uppställningen över
inkomna ärenden i förteckningen.

§ 39
Ärenden för kännedom
Förteckning den 14 mars 2003 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 40
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 14 mars 2003 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 41
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0301-0001
Rapport 3 den 7 mars 2003 lades till handlingarna.

§ 42
Ny budgetprocess för lanstingskoncernen
LS 0301-0020
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med yttranden från hälso- och sjukvårdsutskottet den 18 februari och ägarutskottet den 21 februari 2003 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2003.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 14 mars 2003 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget till ny budgetprocess för landstingskoncernen (bilaga).
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forts.
forts. § 42
Fp-ledamöternas skrivelse den 18 mars 2003 (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- 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 fastställa ny budgetprocess för landstingskoncernen
dels – under förutsättning av fullmäktiges beslut – för egen del besluta
att uppdra åt koncernledningen att vidta de övriga åtgärder som föranleds av fullmäktiges beslut.
M- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 43
Rapport från Utredningen om nytt universitetssjukhus
LS 0201-0049
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med utredningen om nytt universitetssjukhus´
rapport den 15 november 2002.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 14 mars 2003 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
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att uppdra åt utredningen att fortsätta utredningsarbetet med inriktningen att nybyggnation av ett
universitetssjukhus skall ske på KS-området med utgångspunkt i det av utredningen föreslagna nya
uppdraget för universitetssjukhusvården
forts.
forts. § 43
att uppdra åt utredningen att belysa och lämna förslag på hur ett för Huddinge Universitetssjukhus AB
motsvarande nytt uppdrag bör utformas samt vilka konsekvenser och kostnader detta medför
att uppdra åt utredningen att utarbeta förslag till hur resurskoncentration genom profilering av
Karolinska sjukhuset respektive Huddinge Universitetssjukhus AB kan åstadkommas samt hur samordningen mellan universitetssjukhusen samt visavi Karolinska Institutet bör utformas
att uppdra åt utredningen att utveckla förslaget om ny sjukvårdsstruktur bland annat med avseende på
uppdragen till de olika vårdformerna samt vilka åtgärder som krävs för att förverkliga strukturen
att uppdra åt utredningen att i en långsiktig utbyggnadsplan för närsjukvården konkretisera och anpassa
de överväganden och förslag som lämnats av Primärvårdsutredningen
att uppdra åt utredningen att i ett utvecklat förslag om en ny hälso- och sjukvårdsstruktur belysa och ta
sin utgångspunkt i patient-, folkhälso- och jämställdhetsperspektivet
att uppdra åt utredningen att initiera diskussioner med andra berörda landsting med anledning av utredningens första rapport och här givna uppdrag
att uppdra åt utredningen att pröva om S:t Eriks Ögonsjukhus AB bör lokaliseras till KS-området
att uppdra till utredningen att belysa och lämna förslag på nytt universitetssjukhus som från projektering
till drift genomsyras av miljö- och hållbarhetsperspektivet
att uppdra år utredningen att särskilt belysa barnsjukvårdens roll inom ramen för en framtida ny hälsooch sjukvårdsstruktur
att uppdra åt utredningen att pröva samtliga investeringar inom sjukvården
att uppdra åt utredningen att i det fortsatta arbetet söka en bred och aktiv dialog med sjukvårdens
personalgrupper och deras organisationer samt i detta syfte samråda med landstingets personalberedning
att uppdra åt utredningen att snarast utarbeta en preliminär tids- och arbetsplan samt redovisa densamma i landstingsstyrelsens allmänna utskott.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 44
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Utredning om stiftelse för att finansiera uppbyggnaden av joncentrum för nya behandlingsmetoder för cancer vid Karolinska sjukhuset
LS 0301-0005
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 14
februari 2003.
forts.
forts. § 44
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt koncernledningen att i samråd med berörda interna och externa intressenter utreda
förutsättningarna för den föreslagna stiftelsen.

§ 45
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 19/02 Granskning av bidragsgivning till
föreningar och organisationer
LS 0212-0584
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 10
februari 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingskontorets förslag.

§ 46
Inköp av strålningsutrustning (accelerator) till Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset
LS 0301-0004
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingsdirektören tjänsteutlåtande den
12 februari 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att överlämna ärendet för beslut till styrelsen för Karolinska sjukhuset.

§ 47
Fastställande av slutlig finansiell ram år 2002 för SOCSAM i Haninge kommun
LS 0212-0578
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
17 januari 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
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att fastställa den slutliga finansiella ramen avseende år 2002 för SOCSAM i Haninge.

§ 48
Årsredovisning 2002 för landstingsstyrelsen
LS 0301-0412
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 6
februari 2003 jämte årsredovisning.
forts.
forts. § 48
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisningen för landstingsstyrelsen.

§ 49
Årsredovisning 2002 för Skadekontot
LS 0301-0413
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingskontorets tjänsteutlåtande den 5
februari 2003 jämte årsredovisning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa årsredovisningen för Skadekontot
att avsätta 320 000 kronor till Skadefonden.

§ 50
Årsredovisning 2002 för Koncernfinansiering
LS 0301-0354
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
20 februari 2003 jämte årsredovisning.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avskriva landstingets utlämnade lån på 550 000 kronor till Svenska stiftelsen för Frälsningsarmén
(tidigare Frälsningsarméns förlagsaktiebolag)
att avskriva landstingets utlämnade lån på totalt 60 000 kronor till De handikappades riksförbund
(tidigare De Vanföras Riksorganisation)
att fastställa redovisningen 2002 för Koncernfinansiering.
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§ 51
Årsredovisning 2002 för Stockholms läns landsting och dess bolag
LS 0209-0403
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars (med reviderad bilaga sid 21, 23, 52, 55 och 127 den
14 mars) 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 februari 2003 jämte årsredovisning.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 14 mars 2003 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
forts.
forts. § 51
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2002
att disponera resultatenheternas resultat enligt vad som föreslås i bilagan
att bevilja Waxholms Ångfartygs AB ett långfristigt lån fr o m januari 2003 på 27 910 000 kronor
avseende 2002 års investeringar
att fastställa villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2002 års verksamhet till
3 595 700 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma, under förutsättning av revisorernas tillstyrkande, att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det tillskott som
beslutas av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet
att fastställa villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB för 2002 års verksamhet till
262 940 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma, under förutsättning av revisorernas tillstyrkande, att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det tillskott som
beslutas av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 52
Motion 2001:12 av Birgitta Sevefjord och Gerardo Berrios (v) om
mångfalds/integrationsplan för Stockholms läns landsting
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LS 0103-0170
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med yttranden från tandvårdsnämnden den
4 september, regionplane- och trafiknämnden den 18 september, kulturnämnden den 19 september,
färdtjänstnämnden respektive hälso- och sjukvårdsnämnden och produktionsstyrelsen den 25 september
2001 och WÅAB den 16 maj, Locum AB den 20 september och SL den 1 oktober 2001och landstingskontoret den 24 september 2001.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med omarbetningen av personalpolicy för landstinget
inarbeta ett mångfalds- och integrationsperspektiv
forts.
forts. § 52
att uppdra åt samliga landstingets förvaltningar och bolag att redovisa sina mångfaldsplaner till landstingsstyrelsen
att anse motionen besvarad.

§ 53
Medfinansiering av EU-projektet Lika Värde – organisation/hälsa/kön i sjukvården
LS 0212-0576
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 5 mars 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
12 februari 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att tillstyrka Karolinska sjukhusets ansökan om medfinansiering i EU-projektet Lika Värde med
500 000 kronor år 2003 att finansieras ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
att den fortsatta finansieringen om 500 000 kronor för nästkommande år får beaktas i landstingsstyrelsens ramar för år 2004.

§ 54
Val som skall förrättas av den nyvalda landstingsstyrelsen
LS 0212-0548
Förteckning av styrelsen den 17 december 2002, 21 januari och 18 februari 2003 bordlagda val.
Ordförandens skrivelse den 14 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt ordförandens förslag
att ogiltigförklara tidigare genomfört val till Hörselskadades förening
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att välja Börje Tomélius (mp) som ledamot och Sofia Ehn Paulsson (m) som ersättare till
Hörselskadades Distrikt i Stockholms län intill utgången av 2006
att i övrigt förrätta val till de uppdrag som anges i bifogad förteckning.

§ 55
Skrivelse från Andres Käärik och Birgitta Rydberg (fp) om att möjliggöra arbetskraftsinvandring av vårdpersonal
LS 0208-0347
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 mars 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
6 mars 2003.
forts.
forts. § 55
Fp-ledamöternas skrivelse den 18 mars med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att uppdra åt
landstingskontoret att starta ett projekt för att rekrytera vårdpersonal från Baltikum, att ta kontakt med
statliga myndigheter för att initiera dispensgivning, att ta kontakt med Landstingsförbundet för att
initiera lagändringar (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
att anse skrivelsen besvarad enligt landstingsdirektörens förslag.
Fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 56
Yttrande över revisionsrapport 22/02 Närsjukvård i Nacka och Huddinge – en jämförande
studie
LS 0212-0273
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 mars 2003 med ägarutskottets yttrande den 21 februari
2003.
M-ledamöternas skrivelse den 18 mars 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att återremitera ärendet (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Chris Heister.
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att återremittera ärendet.

§ 57
Fyllnadsval
LS 0302-0766
Ordförandens skrivelse den 19 februari 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Inger Persson (v) från uppdraget som ledamot i länshandikapprådet
att intill utgången av 2006 välja Håkan Jörnehed (v) som ledamot i länshandikapprådet.
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§ 58
Fråga av Cecilia Carpelan om landstingsstyrelsens nya arbetsformer
På fråga av Cecilia Carpelan om landstingsstyrelsens nya arbetsformer upplyste Ingela Nylund Watz
om att på landstingsstyrelsens sammanträde den 17 juni kommer hela förmiddagen att tas i anspråk för
information och föredragningar i viktiga ämnen.

§ 59
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 1 april
2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 2 april 2003.
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Bilaga LS § 39/2003

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 18 mars 2003

1

Föreningen Sveriges Dövblindas skrivelse den 14 februari 2003 om begäran av information om
konkreta planer för dövblindas situation
LS 0302-0806

2

Ordföranden i Sveriges Pensionärsförbund, Barbro Westerholms skrivelse den 2 december 2002 om Friskvårdscentrum – träning för 70+
LS 0212-0546

3

Landstingsrevisorernas rapport nr 8/03 Koncernperspektiv beträffande IT-området år 2002, RK
200006-63
LS 0302-0982

4

Landstingsdirektörens instruktion för landstingskontoret och utvecklingskansliet över
vidaredelegering och fördelning av vissa verkställighetsuppgifter
LS 0303-1066

5

Landstingsdirektörens instruktion för Beställarkontor Vård över vidaredelegering och fördelning av
vissa verkställighetsuppgifter
LS 0303-1067

6

Verksamhetsberättelse för landstingets presidiums verksamhet 1 november 2001 – 31 oktober
2002
LS 0303-1165
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Bilaga LS § 40/2003

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Allmänna utskottet
Protokoll 2/2003

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 1/2003

3

Rese- och representationsutskottet
Beslut 6-9/2003

4

Landstingsdirektören
Beslut 21, 23, 26-27, 30-31,33-35

5

Finansdirektören
Beslut 3-5/2003
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Bilaga LS § 54/2003

Av landstingsstyrelsen den 17 december 2002 förrättade val för mandatperioden 2003-2006
Bordlagda val den 17 december 2002, 21 januari och 18 februari 2003

Organ/uppdrag

11
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Ersättare
m

30

Caisa Ekstrand
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