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§1
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 7 februari 2006.

§2
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 24 november 2005 – 10 januari 2006 lades till
handlingarna.

§3
Ärenden för kännedom
Förteckning den 19 januari 2006 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).
I ärendet yttrade sig Gunilla Helmerson.

§4
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 19 januari 2006 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§5
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0601-0001
Rapport 1 den 2006 lades till handlingarna.

§6
Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0511-2105
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 december 2005.
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forts.
forts. § 6
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 24 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att avslå 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 bevilja ett driftsbidrag motsvarande 27 100 000 kronor till Karolinska Universitetssjukhuset under år
2005.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§7
Investering i ny datortomograf till Norrtälje sjukhus AB
LS 0510-1804
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med investeringsberedningens yttrande
den 7 december 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna investering i datortomograf för 12 600 000 kronor till Norrtälje Sjukhus AB.

§8
Förhyrning av utökade lokaler för landstingsarkivet
LS 0511-2024
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
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att godkänna att Stockholms läns landsting, genom landstingsstyrelsens förvaltning, av Boetten förvaltnings AB förhyr utökade lokaler för landstingarkivets räkning i Huddinge kommun, fastigheten Visätra
I:6
att uppdra åt landstingsdirektören att i samband med budgetarbetet inför år 2007 beakta de hyreskostnader som uppkommer som en följd av de utökade lokalerna för landstingsarkivet.
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§9
Anmälan av uppdrag om den samlade statliga nivåns påverkan på tillväxten och välfärden i
Stockholms län
LS 0511-1995
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med regionplane- och trafiknämndens
skrivelse den 26 oktober 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att anmäla regionplane- och trafiknämndens skrivelse till landstingsfullmäktige.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 10
Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting
LS 0411-1982
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med ägarutskottets beslut den 24 augusti
och hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 30 augusti 2005, yttranden från landstingets pensionärsråd
den 22 augusti 2005, SLSO den 2 september 2005, Södersjukhuset AB den 29 augusti, Danderyds sjukhus AB den 30 augusti, Karolinska Universitetssjukhuset den 30 augusti, Norrtälje sjukhus AB den 30
augusti och Locum AB den 5 september 2005 och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i
Stockholms län den 24 respektive 31 augusti 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa förslag till kostpolicy för Stockholms lä ns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att besluta om kostpolicyn
i enlighet med fullmäktiges beslut.
att godkänna genomförandeplan för kostpolicyn
att uppdra åt berörda bolag och förvaltningar att verkställa genomförandet av kostpolicyn enligt planen.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.
§ 11
Omställningsbidrag för IT-kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0503-0563, 0574, 0505-0913, 0506-1108, 0507-1232, 0509-1565, 0510-1812, 0511-1980,
0512-2212, 2305
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Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 januari 2006.
forts.
forts. § 11
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 24 januari 2006 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ytterligare 141 900 000 kronor för IT-omställningskostnader
innebärandes totalt 214 300 000 kronor för IT-omställningskostnader med anledning av fusionen med
Huddinge sjukhus AB.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 12
Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Univers itetssjukhuset
LS 0507-1239, 0509-1565, 0510-1812, 0512-2305
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 januari 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den24 januari 2006 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bevilja bidrag för omställningskostnader på 31 600 000 kronor vid Karolinska Universitetssjukhuset.
M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i landstingsstyrelsens beslut.
M-, fp- och kd-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 13
Ny modell för finansiering av bussar i SL-trafiken
LS 0511-1913
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 14 december 2005.
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M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse för fortsatt beredning (bilaga).
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
forts.
forts. § 13
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 återremittera ärendet till AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse för fortsatt beredning.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 14
Begäran om utökat bidrag för kultur- och utbildningsnämnden
LS 0504-0764
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 21 december 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om ett utökat landstingsbidrag
med 4,9 miljoner kronor för 2005 (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att tillstyrka
kultur- och utbildningsnämndens begäran om särskild kompensation med 900 000 kronor för de kostnader som uppstått då ändrade redovisningsprinciper i samband med inköp av lös konst infördes 2004, att
finansiera utgiften ur anslaget för oförutsedda avgifter (bilaga).
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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
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att reglera kultur- och utbildningsnämndens årliga kostnad för den interkommunala ersättningen till folkhögskolorna från och med 2005 års verksamhet i samband med fullmäktiges beslut om årsbokslut
att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om särskild kompensation med 900 000 kronor i
budget 2005 för konstverksamheten.
forts.
forts. § 14
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 15
Yttrande över rapporten Förslag till utökad användarkrets i det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL
LS 0510-1903
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 12 december 2005.
Mp-ledamöternas skrivelse den 24 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att noggranna undersökningar och avvägningar kring kostnader och hälsorisker i förhållande till nyttan ska
göras innan något förslag om utökad användarkrets för TETRA läggs fram (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till mp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till Försvarsdepartementet enligt landstingsdirektörens utlåtande.
Mp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 16
Överförande av förvaltning och dispositionsrätt av Stiftelsen Maria Edlings minne till Bräcke
kommun
LS 0501-0171
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med AB SLL Internfinans skrivelse den 2
november 2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 januari 2006.
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Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att begära om överföring av Stiftelsen Maria Edlings minne hos Länsstyrelsen i Stockholms län
att föra över förvaltning och dispositionsrätt av fonden från Stockholms läns landsting till Bräcke kommun
att uppdra åt AB SLL Internfinans att vidta åtgärder för genomförandet av landstingsstyrelsens beslut.
§ 17
Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005
LS 0510-1736
Ärendet utgick.
§ 18
Månadsbokslut för november 2005 samt prognos för helåret 2005 för landstingsstyrelsens
förvaltning exkl vård
LS 0601-0045
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 9 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att fastställa månadsbokslut för november 2005 för landstingsstyrelsens förvaltning (exklusive vård).
§ 19
Månadsbokslut för november 2005 samt prognos för he låret 2005
LS 0512-2296
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 27 december 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 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 november 2005 samt prognos för helåret 2005.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 20
Feriearbete/sommarpraktik för skolungdom sommaren 2006
LS 0511-1984
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med personalberedningens beslut den
29 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att organisera feriearbete/sommarpraktik inom landstinget under
sommaren 2006.
§ 21
Kartläggning av arbetet mot hot och våld inom hälso- och sjukvården
LS 0509-1630
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med personalberedningens beslut den
29 november 2005.
Christer G Wennerholm ställde en fråga om åtgärdsprogrammet även skulle gälla privata entreprenörer. Lars Dahlberg besvarade frågan varpå styrelsen till protokollet noterade att beslutet även bör innefatta privata entreprenörer.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta ett åtgärdsprogram för att förebygga, bemöta och följa
upp hot och våld inom hälso- och sjukvården.

§ 22
Yttrande över rapporten omvårdnadsassistenters kompetens
LS 0510-1852
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med bitr. landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 3 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att avge yttrande till Socialstyrelsen enligt bitr. landstingsdirektörens utlåtande.

§ 23
Motion 2004:15 av Åke Holmström och Michael Stjernström (kd) om åldersgräns för ungdomsrabatt på
Waxholmsbolaget
LS 0403-0573
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med yttrande från WÅAB den 24 augusti
2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 april 2005.
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Kd-ledamotens skrivelse den 19 januari 2006 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.
Kd-ledamoten lät som särskilt uttalande anteckna vad han anfört i sin skrivelse.

§ 24
Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna
LS 0503-0462
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med SL:s yttrande den 14 juni 2005 och
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 november 2005.
Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens 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 föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 25
Motion 2005:11 av Olov Lindquist (fp) om linjenummer inom SL-trafiken
LS 0503-0463
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med SL:s yttrande den 30-31 augusti
2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 25 oktober 2005.
Fp-ledamöternas skrivelse den 24 januari 2006 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
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att anse motionen besvarad.
Fp-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna vad de anfört i sin skrivelse.

§ 26
Motion 2002:22 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar och landstingets deltagande i projektet Sjöbussen samt skrivelse
från Michael Stjernström (kd) om kollektivtrafik på vattnet
LS 0202-0093, 0210-0438
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med yttranden från regionplane- och trafiknämnden den 12 maj 2003, AB Storstockholms Lokaltrafik den 27 maj 2003 och landstingsdirektörens
tjänsteutlåtanden den 15 maj 2003.
forts.
forts. § 26
M-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 (bilaga).
Kd-ledamotens skrivelse den 19 januari 2006 (bilaga).
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag dels föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
dels för egen del besluta
att anse skrivelsen från Michael Stjernström besvarad.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av m-ledamöterna
dels av kd-ledamoten.

§ 27
Motion 2004:35 av Carl-Anders Ifvarsson m fl (fp) om en processorienterad styrning av
sjukvården
LS 0409-1728
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets
beslut den 30 augusti och ägarutskottets beslut den 15 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
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§ 28
Motion 2004:41 av Olle Reichenberg (m) om kvalitetsarbete i primärvården
LS 0411-2130
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets
beslut den 14 juni och ägarutskottets beslut den 18 oktober 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 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.
forts.
forts. § 28
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.

§ 29
Motion 2005:15 av Pia Lidwall m fl (kd) om att utforma vården med äldres be hov i centrum
LS 0504-0670
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 18 oktober 2005 och landstingets pensionärsråd den 21 november 2005.
M- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och kd-ledamöternas förslag
dels till fp-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 motionen.
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.

§ 30
Motion 2005:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om akutteam för äldre med vårdbehov
LS 0504-0671
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 14 december 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 18 oktober 2005 och landstingets pensionärsråd den 21 november 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
forts.
forts. § 30
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.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 31
Yttrande över revisionsrapport 5/2005 Prioriteringar i vården – översikt och förstudie
LS 0510-1706
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 6 december 2005.
M-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att därutöver anföra vad
m-ledamöterna föreslagit (bilaga).
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Fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att
avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att därutöver anföra
vad fp- och kd-ledamöterna föreslagit (bilaga).
Landstingets samverkansråds skrivelse den 24 januari 2006 (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 landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
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.
§ 32
Motion 2005:2 av Aram El Khoury m fl (kd) om farmacevten i vården – sjukvårdsintegrerad
farmaci
LS 0502-0277
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 15 november 2005.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.

§ 33
Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddningstjänst
och ambulanshelikopter
LS 0505-0825
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 6 december 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
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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 avslå motionen.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.

§ 34
Skrivelse från patientnämnden om utarbetande av vårdprogram för patienter med kroniskt
trötthetssyndrom
LS 0507-1233
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 12 januari 2005 med hälso- och sjukvårdsutskottets beslut
den 6 december 2005 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 november 2005.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att besvara patientnämndens skrivelse enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande, att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram ett kunskapsstöd om kroniska trötthetssyndrom.
forts.
forts. § 34
Ordföranden yrkade bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas andra att-sats som tillägg till landstingsrådsberedningens skrivelse.
Landstingsstyrelsen enades om att anta m-, fp- och kd-ledamöternas andra att-sats som tillägg till
landstingsrådsberedningens skrivelse.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att besvara patientnämndens skrivelse enligt la ndstingsdirektörens tjänsteutlåtande och landstingsrådsberedningens skrivelse
att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram ett kunskapsstöd om kroniska trötthetssyndrom.

§ 35
Uppsägning av avtal mellan Stockholms läns landsting och f.d. Norrtälje Sjukhus AB
LS 0601-0087
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 januari 2006 jämte avtal med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att uppta förhandlingar med TioHundra AB om överlåtelseavtal från
2001
att säga upp samarbetsavtal från 2001 mellan Stockholms läns landsting och f d Norrtälje Sjukhus AB
att uppdra åt landstingsstyrelsen att uppta förhandlingar med TioHundra AB om nytt samarbetsavtal.

§ 36
Överlämnande av allmänna handlingar till TioHundra AB och av uppgiften som arkivmyndighet för TioHundra AB till Norrtälje kommun
LS 0601-0085
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 ja nuari 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 13 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att avhända sig de inom Norrtälje Sjukhus AB pågående patientjournaler som härrör från tiden före 1
januari 2002 genom överlämnande till TioHundra AB genom beslut enligt 15 § arkivlagen
att avhända sig de pågående journalhandlingarna i berörda verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde genom överlämnande till TioHundra AB genom beslut enligt 15 § arkivlagen
dels för egen del besluta
att utse Norrtälje kommun till arkivmyndighet för TioHundra AB enligt 8 § arkivlagen.
§ 37
Ändring av bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds - och omsorgsbolag, TioHundra AB, och bilaga A till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd
mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
LS 0601-0044
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 januari 2006 jämte bolagsordningar med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att godkänna ändringar i bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag
att godkänna ändring i bilaga A till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.
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§ 38
Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 6/2005 strukturförändringsarbetet i sjukvården – jämförelse med Västra Götalandsregionen och Region Skåne
LS 0511-1916
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 18 januari 2006 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 9 januari 2006.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 24 januari 2006 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att remittera revisionsrapporten till hälso- och sjukvårdsutskottet för yttrande samt till allmänna utskottet för diskussion (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 landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens utlåtande.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 39
Rättelse av fyllnadsval
LS 0501-0093
Ordförandens skrivelse den 19 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Anders Löfgren (s) från uppdraget som ledamot i geografisk beredning nordväst
att intill utgången av 2006 välja
Anders Löfgren (s) som ersättare i geografisk beredning nordväst.

§ 40
Fyllnadsval
LS 0509-1585, 1615, 0510-1718, 0512-2118, 2293, 2356
Bordlagt den 20 september, 25 oktober, 8 november och 6 december 2005, § 318, 346, 382 och 419.
Ordförandens skrivelse den 19 januari 2006.
Landstingsstyrelsen beslöt
att medge befrielse för Pekka Koskenvoima (mp) från uppdraget som ersättare i söderorts sjukvårdsberedning
att medge befrielse för Lennart Mehlberg (s) från uppdraget som ersättare i sjukvårdsberedning söderort
att medge befrielse för Hans-Erik Malmros (m) från uppdraget som ersättare i ägarutskottet
att intill utgången av 2006 välja
Maria Västerlund (m) som ersättare i sjukvårdsberedning nord
Per-Ove Lannerö (kd) som ersättare i sjukvårdsberedning nord
Berit Grönqvist (s) som ledamot i Svenska Röda Korsets Stockholmsdistrikt
Gunnar Björkman (s) ersättare i sjukvårdsberedning söderort
Styrelsen beslöt bordlägga val av ersättare i sjukvårdsberedning söderort (mp) och ersättare i ägarutskottet (m).
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Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den
21 februari 2006, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 7 februari 2006.
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Bilaga LS § 3/2006

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 24 januari 2006
1

Länsstyrelsens beslut den 1 december 2005 om valkretsindelning för landstingsval 2006
LS 0503-0525
Länsstyrelsen har fastställt landstingsfullmäktiges beslut.

2

Verksamhetsberättelse för landstingets presidiums verksamhet 1 november 2004 31 oktober 2005
LS 0601-0120

3

Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut den 15 november 2005 angående anmälan av överenskommelse med Österåkers kommun om sjukvårdsinsatser i LSS-boenden och i eget boende
LS 0508-1409

4

Privattandläkarföreningen i Stockholm skrivelse den 5 december 2005 om specifika ägardirektiv
för Folktandvården Stockholms län AB
LS 0506-1104

5

ALMI Företagspartner AB skrivelse den 5 december 2005 om uppsägning av samverkansavtal
avseende ALMI-bolaget
LS 0512-2189

6

Karolinska Universitetssjukhusets beslut (K 1392-2005), den 7 december 2005 om mottagande av
bidrag från företaget BiogenIdec Sweden AB inrättande av Biogen-Idecstipendiet för neuroinflammatoriska sjukdomar
LS 0601-0004

7

Norrtälje kommun, kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2005 § 287 angående borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag,
TioHundra AB
LS 0511-2027

8

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp 1 beslut den 20 december 2005 angående projektrapport
15/2005. En tillgänglig kollektivtrafik på väg
LS 0512-2317

9

Länsrättens dom den 29 november 2005 med anledning av överklagande av hälso- och sjukvårdsutskotts beslut den 25 januari 2005, § 10 beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900), KL
LS 0512-2128

10 Upphandlingsdirektörens skrivelser den 20 december 2005 till Länsrätten i Stockholms län angående yttrande mål 25668-05 E, SLL./.Volaris Sweden AB, yttrande 2, mål 26721-05, SLL./.Invacare
AB och yttrande 2, mål 26643-05 E, SLL./.Etac Sverige AB
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LS 0512-2266, 0512-2291, 0512-2294
forts.
forts. bilaga § 3
11 Länsrättens beslut den 15 december 2005 i mål nr 25668-05 E, med anledning av överprövning
enligt lagen om offentlig upphandling (1992:1528) – LOU; nu fråga om interimistiskt beslut samt
dom den 12 januari 2006 avseende överprövningen
LS 0512-2266
12 Länsrättens beslut den 20 december 2005 i mål nr 27667-05 E, med anledning av överklagande av
landstingsfullmäktiges beslut den 22-23 november 2005, § 294 om budget för 2006 och plan för
åren 2007-2008 samt investeringsbudget för 2006 och plan för 2007-2010; nu fråga om interimistiskt förordnande
LS 0512-2308
13 Länsrättens protokoll den 25 december 2005 i mål nr 26167-05 E, med anledning av överprövning
enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling – LOU; nu fråga om interimistiskt beslut samt
länsrättens dom den 22 december 2005, med anledning av överprövning enligt lagen (1992:1528)
om offentlig upphandling - LOU
LS 0512-2145
14 Kammarrättens beslut den 22 november 2005 med anledning av överklagande av länsrättens dom
den 30 september 2005 i mål nr 4973-05. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900);
fråga om prövningstillstånd
LS 0501-0161
15 Kammarrättens beslut den 7 december 2005 med anledning av överklagande av länsrättens dom
den 20 oktober 2005 i mål nr 21627-05. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om prövningstillstånd
LS 0510-1904
16 Kammarrättens dom den 1 december 2005 med anledning överklagande av Stockholms läns landstings beslut den 20 september 2005 angående utlämnande av allmänna handlingar
LS 0509-1625
17 Kammarrättens dom den 22 december 2005 med anledning överklagande av Länsrättens beslut
den 12 oktober 2005 i mål nr 19117-05. Laglighetsprövning enligt kommunallagen
LS 0502-0248
18

Länsrättens beslut den 20 december 2005 i mål nr 27957-05 E, med anledning av offentlig upphandling; nu fråga om inhibition och länsrättens beslut den 21 december 2005 med anledning av överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; nu fråga om avskrivning
LS 0512-2304

19 Regeringsrättens protokoll den 22 december 2005 i mål nr 6913-05 och 6916-05 avseende meddelande om prövningstillstånd samt förelägganden den 28 december 2005 avseende landstingets yttrande
LS 0512-2246
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20 Regeringsrättens underrättelser av beslut den 29 december 2005 med anledning av att inte meddela prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, nr 6519-04, 6514-04, 651804, 6516-04, 6517-04, 6515-04, 6520-04, avseende överklagade beslut i landstingstyrelsen den 23
september 2003 § 209, 20 januari 2004 § 7, 11, 13, 16, 17 samt den 17 februari 2004 § 31-32, 3436, 39-41, 47 och 61
LS 0403-0674
forts.
forts. bilaga § 3
21 Regeringsrättens underrättelse av beslut den 29 december 2005 med anledning av att inte meddela
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 6512-04 avseende
överklagande beslut i landstingsfullmäktige den 9 december 2003 § 355
LS 0312-3091
22 Regeringsrättens underrättelse av beslut den 29 december 2005 med anledning av att inte meddela
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 6351-04 avseende
överklagande beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet den 16 december 2003 § 8, 9, 11, 12-14, 22-24
och 43
LS 0402-0294
23 Regeringsrättens underrättelse av beslut den 29 december 2005 med anledning av att inte meddela
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 6352-04 avseende
överklagande beslut i hälso- och sjukvårdsutskottet den 21 oktober 2003 § 9
LS 0402-0293
24 Regeringsrättens underrättelse av beslut den 29 december 2005 med anledning av att inte meddela
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 6511-04 avseende
överklagande beslut i landstingsfullmäktige den 25-26 november 2003 § 331
LS 0401-0234
25 Regeringsrättens underrättelse av beslut den 29 december 2005 med anledning av att inte meddela
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 6513-04 avseende
överklagande beslut i landstingsstyrelsen den 16 december 2003 § 310
LS 0401-0188
26 Länsrättens dom den 17 januari 2006 i mål nr 26595-04 och 26515-04 med anledning av överklagande av landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskotts beslut den 7 december 2004, § 7 och 20
beträffande laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL
LS 0501-0011
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Bilaga LS § 4/2006

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
1

Allmänna utskottet
Protokoll 8/2005

2

Hälso- och sjukvårdsutskottet
Protokoll 12/2005

3

Ägarutskottet
Protokoll 11/2005

4

Rese- och representationsutskottet
Beslut 66-71/2005, 1/2006

5

Novum Forskningspark
Beslut 21-30/2005

