PROTOKOLL
2002-05-14

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 14 maj beträffande § 106 och § 107 p A och p B, i övrigt tisdagen den 28 maj 2002

Peggy Lagerström

Christina Tallberg

Birgitta Rydberg

§ 91
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
antecknades i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
P g a 2:e vice ordförandens frånvaro utsågs Björn Hamilton som extra ordförande för
mötet.

§ 92
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 2 maj 2002 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 7 maj 2002 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 8 maj 2002 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 93
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste vice ordföranden
och Birgitta Rydberg.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 28 maj 2002.
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Beslutsärenden
§ 94
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 37)
LS 0204-0181
I ärendet yttrade sig Bengt Cedrenius och landstingsrådet Ralph Lédel.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 95
Förslag till Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS
(förslag 38)
LS 0110-0561
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Elwe Nilsson, Conny Andersson, Måns Almqvist,
landstingsrådet Stig Nyman, Lena Huss, Bengt Cedrenius, landstingsråden Ralph Lédel
och Anna Berger Kettner, Sten Erson-Wester, Olov Lindquist, Inger Linge, Åke
Askensten, Rune Wikström, Jan Strömdahl, Nils Oskar Nilsson, Mikael Sundesten,
landstingsråden Andres Käärik och Ingela Nylund Watz samt Jan Wattsgård.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen (förslaget sid 5)
3) återremiss av ärendet
4) bifall till fp-ledamöternas förslag att till beslutsprotokollet införa ett särskilt yttrande,
bilaga 2
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag på respektive bifall till återremissyrkandet
och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat bifalla återremissyrkandet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 113
ja-röster, 23 nej-röster samt att 13 ledamöter varit frånvarande.
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Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå återremissyrkandet.
RESERVATION
V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för återremissyrkandet.

Härefter ställde ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena under 1) och
2) ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta förslaget till Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen med
ändringar enligt regionplane- och trafiknämndens förslag samt med erforderliga
redaktionella justeringar
att överlämna den Regionala utvecklingsplanen till kommuner och andra regionala
aktörer
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att följa upp planen och ansvara för
dess aktualitetsprövning under nästkommande mandatperiod.
V-ledamöterna deltog ej i beslutet.
RESERVATIONER
S- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina respektive förslag.

Till sist tog ordföranden upp yrkandet under 4) ovan.
Ordföranden ställde propositioner om avslag på respektive bifall till yrkandet och fann
att fullmäktige avslagit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att inte införa fp-ledamöternas särskilda yttrande till beslutsprotokollet.
Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag.

§ 96
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Yttrande över revisionsrapport Granskning av rutiner för registrering och
inventering av konst samt uppdrag till kulturnämnden (förslag 39)
LS 0112-0659
I ärendet yttrade sig Anita Hagelbeck, Elin Låby samt Herta Fischer.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ge kulturnämnden det övergripande ansvaret för och att uppdra åt nämnden att
införa nya rutiner för registrering och inventering av konst
att uppdra åt förvaltningar och bolag att utse konstansvariga enligt de anvisningar som
kulturnämnden utfärdar
att i övrigt avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens
förslag.

§ 97
Fastställande av slutlig ram 2001 samt verksamhetsplan 2002 för SOCSAM i
Haninge kommun (förslag 40)
LS 0201-0038
I ärendet yttrade sig Sunhild Dietrich-Larsson och landstingsrådet Andres Käärik.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa den slutliga finansiella ramen för SOCSAM i Haninge för år 2001
att godkänna verksamhetsplanen för SOCSAM i Haninge för år 2002.

§ 98
Bordlagd motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapandet av ett
jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom landstinget (förslag 32)
LS 0005-0333
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 9 april 2002
I ärendet yttrade sig Mats Pertoft, landstingsrådet Stig Nyman, Mats Skoglund samt
landstingsrådet Inger Ros.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 99
Motion 2001:13 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om utarbetande av strategi för
personalfrågor inom Stockholms läns landsting (förslag 41)
LS 0103-0171
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Ralph Lédel, Kerstin
Pettersson, Kristina Söderlund, Jan Olov Sundström, Mats Pertoft, Monika Karlsson,
landstingsrådet Stig Nyman, Birgitta Sevefjord, Janet Mackegård, Joakim Edhborg,
Jan Bergvall samt Mats Skoglund.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat bifalla motionen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 62 jaröster, 53 nej-röster, att 34 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
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S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
§ 100
Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av hemlösa hivpositiva
missbrukare döende i aids (förslag 42)
LS 0105-0316
I ärendet yttrade sig Brit Rundberg, Sunhild Dietrich-Larsson, landstingsråden Inger Ros
och Stig Nyman.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
S-, v och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 101
Motion 1997:71 av Sonja Weidland m fl (m) om inrättande av ett närsjukhus
med lättakut vid Löwenströmska sjukhuset (förslag 43)
LS 9709-0801
I ärendet yttrade sig Sonja Weidland, Susanna Brolin, Dick Dernhagen, landstingsråden
Inger Ros och Folke Schött samt Herta Fischer.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 102
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Motion 1998:16 av Ove Lundgren m fl (c) om att öppna Löwenströmska
sjukhuset som akutsjukhus (förslag 44)
LS 9804-0389
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 103
Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam
skall inrättas för patienter som drabbas av Parkinsons sjukdom (förslag 45)
LS 0011-0675
I ärendet yttrade sig Inger Persson och landstingsrådet Folke Schött.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 104
Motion 2000:50 av Brit Rundberg m fl (v) om att landstinget bör få rätt att
lägga en särskild sjukvårdsavgift på tobaksvaror (förslag 46)
LS 0011-0676
I ärendet yttrade sig Brit Rundberg, landstingsrådet Folke Schött samt Åke Askensten.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATIONER
V-ledamöterna och Åke Askensten reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för motionen.

Valärenden
§ 105
Nominering av ledamöter och ersättare m m i styrelsen för Mälardalstrafik AB
(förslag 47)
LS 0204-0184
Fullmäktige beslutade
att nominera
två ledamöter och två ersättare i styrelsen för Mälardalstrafik AB från ordinarie
bolagsstämma 2002 t o m ordinarie bolagsstämma 2003
en revisor och en revisorsersättare i Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma
2002 t o m ordinarie bolagsstämma 2003.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2002 intill nästa ordinarie
bolagsstämma
Ledamöter

Ersättare

m
s

m
Björn Hamilton
Sven-Inge Nylund

Elwe Nilsson
Anna Berger Kettner

s

Revisor

Revisorsersättare

m

s

Bo Klasmark

Kenneth Strömberg
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§ 106
Val av ledamöter och ersättare m m i Almi Företagspartner AB och Svenska
Jägareförbundets avdelning för Stockholms län (förslag 48)
LS 0204-0185
Fullmäktige beslutade
att från ordinarie bolagsstämma 2002 intill nästa ordinarie bolagsstämma välja fyra
ledamöter i styrelsen för Almi Företagspartner AB
att välja en revisor jämte ersättare för granskning av 2002 års förvaltning och
räkenskaper
att för tiden från ordinarie årsmöte 2002 t o m ordinarie årsmöte år 2003 välja en
ledamot och en ersättare i styrelsen för Svenska Jägareförbundets avdelning för
Stockholms län.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Almi Företagspartner i Stockholms län AB från ordinarie bolagsstämma 2002 intill
nästa ordinarie bolagsstämma
Ledamöter
m
m
s
s

Elwe Nilsson
Margaretha Ling-Vannerus
Sylvia Lindgren
Staffan Holmberg

Revisor

Revisorsersättare

m

s

Barbro Pettersson

Gunilla Jerlinger

Svenska Jägareförbundets avdelning för Stockholms län från ordinarie årsmöte
2002 t o m nästa ordinarie årsmöte
Ledamöter
m

Sten G Nyström

Ersättare
s

Gösta Sand

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 107
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 49)
LS 0106-0376, 0109-0443, 0111-0643, 0204-0193, 0197, 0205-0226--0228
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Homa Pakjoo (v) från uppdraget som
ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 6.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Fyllnadsval
A

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB intill utgången av 2002
Ordförande
-

Gunnar Schön

(efter L Lindberg)

Detta val förklarades omedelbart justerat.

B

S:t Eriks Ögonsjukhus AB intill utgången av 2002
Ledamöter
-

Gunilla Berg
(efter S Sahlin)
Ingrid Bonde
(efter B Rosén)
Eva Cederbalk (efter L Lindberg)
Ulf Lundahl
(efter L Widmark)

Ordförande
-

Eva Cederbalk (efter P-O Karlsson)

Detta val förklarades omedelbart justerat.

C

Länsrätten intill utgången av 2002
Nämndeman
s

Bordlägges

(efter A Fondberg)

Bordlagda val
D

Norrtälje sjukhus AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till fullmäktige
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Ledamot
-

Bordlägges

Nya motioner
§ 108
Anmälan av motioner
LS 0205-0230
Nr 2002:03 av Janet Mackegård m fl (s) om arbetsmiljön och jämställdheten inom
hälso- och sjukvården
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av frågor
§109
Bordlagd fråga av Thore Nyman (s) om Primärvårdsförsöket i Sigtuna
LS 0202-0084
Fullmäktige beslutade att frågan fick utgå på frågeställarens begäran.

§ 110
Fråga av Eie Herlitz (mp) om standarden i de nya pendeltågen
LS 0205-0213
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

Besvarande av interpellationer
§ 111
Interpellation 2002:4 av Inger Ros (s) om tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting
LS 0204-0170
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den 9
april 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ralph Lédel som hänvisade till det skriftliga svaret.
Vidare yttrade sig landstingsråden Inger Ros och Ralph Lédel.
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Nya interpellationer
§ 112
Anmälan av interpellationer
LS 0205-0214--0217
Nr 2002:05 av Bengt Cedrenius (mp) om åtgärder mot landstingets underskott 2002
Nr 2002:06 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC trots avvecklingsbeslut
Nr 2002:07 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i öppenvården
Nr 2002:08 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat beslut om ansvaret för
vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigade
Interpellationerna skall besvaras vi nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.10.
Vid protokollet

Ulf Lagerström

