PROTOKOLL
2002-11-05

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 5 november 2002

Christina Tallberg

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 183
Inledning
Interimsordförande Ulf Uebel förklarade sammanträdet öppnat.

§ 184
Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning
för val till landstingsfullmäktige den 15 september 2002
LS 0210-0417
Efter förslag från interimsordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 185
Upprop jämte anmälningar av förhinder
Anf.nr 1
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
antecknades i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. Interimsordföranden och vice
interimsordföranden hälsade de nyvalda ledamöterna välkomna.

§ 186
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 24 oktober 2002 till fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på
landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 29 oktober 2002 i tidningarna på sätt
fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 1 november 2002 på landstingets anslagstavla
och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

2

2002-11-05

§ 187
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige
samt sekre terare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne
(förslag 75)
LS 0210-0421
Anf.nr 3
Fullmäktige valde fr o m november 2002 t o m oktober 2003 till
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

s

m

s

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

Härefter valde fullmäktige enligt ordförandes förslag till sekreterare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne för samma tjänstgöringstid
Sekreterare
Peter Freme

Ersättare
Sven Andréason
Klas Havrén

§ 188
Justering m m
Att jämte Christina Tallberg justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet ska justeras tisdagen den 5 november 2002.
Härefter beslutade fullmäktige på ordförandens förslag om ändring av fullmäktiges
budgetsammanträde till den 10 och 11 december, varvid sammanträdesdagen den 27
november bortfaller samt att vid fullmäktiges ordinarie sammanträde den 26 november
behandla ärende om skattesats.
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§ 189
Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare (förslag 76)
LS 0210-0422
Anf.nr 4
I ärendet yttrade sig Carl-Anders Ifvarsson, Elwe Nilsson, landstingsrådet Ingela
Nylund Watz samt landstingsrådet Stig Nyman.
Fullmäktige beslutade härefter
A
att fastställa fördelningen av landstingsrådens föredragningsskyldighet
o m november 2002 enligt följande:

B

I

Finansfrågor

II

Hälso- och sjukvårdsfrågor

III

Trafik- och planeringsfrågor

att välja landstingsråd från valet intill det första sammanträdet efter
nästkommande allmänna val av fullmäktige, enligt följande:
Landstingsråd
Ingela Nylund Watz (s)
Dag Larsson (s)
Inger Ros (s)
Anna Berger Kettner (s)
Lars Dahlberg (s)
Birgitta Sevefjord (v)
Bengt Cedrenius (mp)
Oppositionslandstingsråd
Chris Heister (m), gruppledare, trafik- och planeringsfrågor
Christer G Wennerholm (m), vice gruppledare, hälso- och
jukvårdsfrågor
Birgitta Rydberg (fp), gruppledare, sjukvårdsfrågor, allmänpolitiska
frågor
Maria Wallhager (fp), 1/2-tid, trafikfrågor
Stig Nyman (kd), 1/2-tid, allmänpolitiska- och finansiella frågor

fr
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att bland de sålunda valda för tid intill dess nytt val förrättats välja
föredragande med angivande av föredragningsområde för var och en,
enligt följande:
Ingela Nylund Watz (s), finanslandstingsråd
Koncern-, finans- och budgetfrågor, övergripande struktur och
organisationsfrågor, regional utveckling, kultur- och internationella frågor,
ägarens ombud i samtliga hel- och delägda bolag och stiftelser samt frågor
som inte ankommer på annan föredragande.
Dag Larsson (s), landstingsrådet för fastighets- och investeringsfrågor
Biträder finanslandstingsrådet i koncern-, finans-, och budgetfrågor,
fastighetsfrågor, ägarfrågor som rör investeringar och fastigheter
Lars Dahlberg (s), landstingsråd för personalfrågor
övergripande personalpolitiska frågor, integration.
Anna Berger Kettner (s), trafiklandstingsråd
Kollektivtrafikfrågor, sjötrafik- och färdtjänstfrågor, samt på
landstinget ankommande regionplanerande uppgifter
Inger Ros (s), sjukvårdslandstingsråd
Övergripande sjukvårdsfrågor, primärvårds- och geriatrikfrågor samt
frågor som inte handläggs av annat landstingsråd inom sjukvården.
Birgitta Sevefjord (v), sjukvårdslandstingsråd
Psykiatri-, kvinno- och barn/ungdomssjukvårdsfrågor samt
jämställdhetsfrågor.

Bengt Cedrenius (mp), landstingsrådet för miljö- och hållbarhetsfrågor,
1/2-tid. Landstingskoncernens miljöarbete,
miljörelaterade hälsofrågor, arbets- och miljömedicin. Habilitering,
rehabilitering, hjälpmedelsfrågor samt tandvårdsfrågor. Alternativ och
komplementär medicin.
D
bildar, samt

att bland de föredragande utse Ingela Nylund Watz (s) till ordförande
och Dag Larsson (s) till ställföreträdare för denne i den beredning som de
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att utse särskilda partiföreträdare för ärendeberedning och/eller
gruppledningsuppgifter med angivande av uppgifter och uppgiftsfördelning
mellan dessa, enligt följande:
1)

1/2-tidsarvoderad
Vice gruppledare

Maria Wallhager (kd)

2)

1/2-tidsarvoderad
Gruppledare

Stig Nyman (kd)

3)

1/2-tidsarvoderad
Gruppledare

Lena-Maj Anding (mp)

§ 190
Ändring av antalet ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen (förslag 80)
LS 0210-0476
Fullmäktige beslutade
att fastställa antalet ledamöter i landstingsstyrelsen till tjugotre och antalet ersättare till
tjugotre.

§ 191
Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste
och andre vice ordförande (förslag 77)
LS 0210-0425
Anf.nr 9
I ärendet yttrade sig landstingsråden Stig Nyman, Birgitta Rydberg, Chris Heister samt
Ingela Nylund Watz.

BESLUT
Fullmäktige beslutade
att mandattiden för styrelsen ska räknas från och med valet intill det sammanträde då
val av styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige,
Härefter valde fullmäktige ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen enligt nedan
För tiden fr o m valet intill det sammanträde då val av styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige utsåg fullmäktige till
Ledamöter
s Ingela Nylund Watz
s Dag Larsson
s Inger Ros

Ersättare
s
s
s

Kristina Söderlund
Marie-Louise Sellin
Johan Sjölander
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Anna Berger Kettner
Lars Dahlberg
Juan Carlos Cebrian
Staffan Holmberg
Birgitta Sevefjord
Måns Almqvist
Håkan Jörnehed
Bengt Cedrenius
Lena-Maj Anding
Chris Heister
Christer G Wennerholm
Filippa Reinfeldt
Lars Joakim Lundquist
Torbjörn Rosdahl
Margareta Cederfelt
Birgitta Rydberg
Andres Käärik
Lennart Rohdin
Cecilia Carpelan
Stig Nyman

Ordförande
s

s
s
s
s
s
v
v
mp
mp
m
m
m
m
fp
fp
fp
fp
kd
kd
kd

Anders Lönnberg
Mariana Buzaglo Penchansky
Boel Carlsson
Bordlägges
Håkan Jonsson
Brit Rundberg
Mia Birgersson
Åke Askensten
Esabelle Reshdouni
Elwe Nilsson
Charlotte Broberg
Gunilla Helmerson
Marie Ljungberg Schött
Maria Wallhager
Carl-Anders Ifvarsson
Olov Lindquist
Lena Huss
Michael Stjernström
Janne Stefansson
Pia Lidwall

1:e vice ordförande

Ingela Nylund Watz s Dag Larsson

m

2:e vice ordförande
Chris Heister

Härefter fastställde fullmäktige följande ordning för ersättarnas inträde:
För ledamöterna Nylund Watz, Larsson, Ros, Berger Kettner, Dahlberg, Cebrian och
Holmberg inträder ersättarna Söderlund, Sellin, Sjölander, Lönnberg, Buzaglo
Penchansky, Carlsson, Jonsson, Rundberg, Birgersson, Askensten och Reshdouni; För
ledamöterna Sevefjord, Almqvist och Jörnehed inträder ersättarna Rundberg,
Birgersson, Askensten, Reshdouni, Söderlund, Sellin, Sjölander, Lönnberg, Buzaglo
Penchansky, Carlsson och Jonsson; För ledamöterna Cedrenius och Anding inträder
ersättarna Askensten, Reshdouni, Rundberg, Birgersson, Söderlund, Sellin, Sjölander,
Lönnberg, Buzaglo Penchansky, Carlsson och Jonsson; För ledamöterna Heister,
Wennerholm, Reinfeldt, Lundquist, Rosdahl och Cederfelt inträder ersättarna Nilsson,
Broberg, Helmerson, Ljungberg Schött, Lidwall, Stjernström, Stefansson, Wallhager,
Ifvarsson, Lindqvist och Huss; För ledamöterna Rydberg, Käärik, Rohdin och Carpelan
inträder ersättarna Wallhager, Ifvarsson, Lindqvist, Huss, Lidwall, Stjernström,
Stefansson, Nilsson, Broberg, Helmerson och Ljungberg Schött; För ledamoten Nyman
inträder ersättarna Lidwall, Stjernström, Stefansson, Nilsson, Broberg, Helmerson,
Ljungberg Schött, Wallhager, Ifvarsson, Lindqvist och Huss.
Röstförklaring inlämnades dels av m- ledamöterna och dels av fp-ledamöterna, bilaga 2
och 3.
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§ 192
Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (förslag 78)
LS 0210-0426
Anf.nr 19
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Chris Heister.

Fullmäktige beslutade
att välja elva ledamöter och elva ersättare i valberedningen att tjänstgöra för tiden från
valet t o m den 31 oktober 2006 enligt nedan

Ledamöter
Ersättare
s Urban Ryadal
s Håkan Jonsson
s Janet Mackegård
s Christina Wanngård
v Kerstin Pettersson
mp Inger Beer
m Elwe Nilsson
m Lars Joakim Lundquist
fp Carl-Anders Ifvarsson
fp Birgitta Bexelius
kd Inga-Britt Backlund

s
s
s
s
v
mp
m
m
fp
fp
kd

Christina Lyngå
Majvi Andersson
Jan Jogell
Bordlägges
Saime Bilici
Håkan Apelkrona
Sverker Eriksson
Tyrgils Saxlund
Olov Lindqvist
Lena Huss
Janne Stefansson

Härefter fastställde fullmäktige följande ordning för ersättarnas inträde:
För ledamöterna Ryadal, Jonsson, Mackegård och Wanngård inträder ersättarna
Lyngå, Andersson, Jogell, Bilici och Apelkrona; För ledamoten Pettersson inträder
ersättarna Bilici, Apelkrona, Lyngå, Andersson och Jogell; För ledamoten Beer inträder
ersättarna Apelkrona, Bilici, Lyngå, Andersson och Jogell; För ledamöterna Nilsson och Lundquist inträder ersättarna Eriksson, Saxlund, Stefansson,
Lindqvist och Huss; För ledamöterna Ifvarsson och Bexelius inträder ersättarna
Lindqvist, Huss, Stefansson, Eriksson och Saxlund; för ledamoten Backlund inträder
ersättarna Stefansson, Eriksson, Saxlund, Lindqvist och Huss.

§ 193
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 79)
LS 0111-0643, 0205-0236, 0208-0348, 0210-0414, 0416, 0452
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Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Birgitta Olsson (m) från uppdraget som
ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets IV, för Katarina Sundberg (fp) från uppdraget
som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets II samt för Eva Otter (v)
från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets SO.
Fullmäktige beslutade härefter att bordlägga följande val
en ledamot i styrelsen för Norrtälje sjukhus AB, (-)
en ledamot i styrelsen för Medicarrier AB, (-)
en ersättare i Nordöstra sjukvårdsstyrelsen, efter H Håkansson (m)

§ 194
Anmälan av motioner
LS 0211-0485
Nr 2002:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om folkomröstning angående trängselavgifter.
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 10.40
Vid protokollet

Peter Freme
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Yttranden vid Stockholms läns landstingsfullmäktiges möte den 5 november
2002

Anförande nr 1
U l f U e b e l ( f p ) : Christina Tallberg och jag har fått förtroendet att öppna detta
första landstingsmöte, och jag hälsar er hjärtligt välkomna till den nya mandatperioden.
Stockholms läns landsting är landets näst största parlamentariska församling med 149
ledamöter. Vid dagens sammanträde är ca hälften av ledamöterna nya. Det är en
ovanligt stor förnyelse av den här församlingen. Några har naturligtvis erfarenhet som
ersättare, och många har också primärkommunal erfarenhet. Men för många är det en
ny politisk roll.
Det var den 1 januari 1971 som Stockholms stad inträdde i landstinget och
storlandstinget bildades. Det har nu således funnits i 32 år.
Landstingets tidigare verksamhet finns dokumenterad på olika sätt. För den som vill få
perspektiv på sitt landstingsuppdrag rekommenderas boken 25 år med storlandstinget
som utgavs av landstinget 1996. Anföranden och debattinlägg under
fullmäktigesammanträdet stenograferas och redovisas i landstingets protokoll. Denna
dokumentation, lagar, reglementen och mycket annat har ni tillgång till i landstingets
bibliotek i detta hus.
Ledamöter med längre erfarenhet av landstingsarbetet är naturligtvis en viktig
kunskapskälla och har en viktig uppgift att stödja och introducera de nya ledamöterna i
landstingspolitiken. Och det är viktiga uppgifter som landstinget har.
Landstingets verksamhet dras med ett stort ekonomiskt underskott, och betydande
satsningar på kollektivtrafik och sjukvård är nödvändiga. Skatteutjämningssystemet
innebär en stor belastning för landstingets ekonomi, och situationen medför stora
skattehöjningar för invånarna i länet, ofta både i landsting och kommun. Detta innebär
naturligtvis inte bara sämre ekonomi för skattebetalarna utan påverkar hela regionens
utvecklingsmöjligheter.
En viktig uppgift för oss förtroendemän i landstinget är att informera och stimulera till
debatt om landstingspolitiken. Kunskapen om och intresset för landstingets uppgifter har
blivit större, bl.a. på grund av en medveten satsning från landstingets sida. Det är viktigt
att veta vem som bär ansvaret och ha möjlighet att syna, diskutera och påverka program
och handlingsplaner för t.ex. sjukvård och kollektivtrafik.
Hos er fullmäktigeledamöter och ersättare finns stor kunskap, erfarenhet och vilja att få
något uträttat. Låt nu inte det politiska arbetet i för hög grad domineras av tjänstemän
och heltidsengagerade förtroendemän. Fritidspolitikernas kapacitet kan utnyttjas bättre
och de bör ha villkor som ökar denna möjlighet. Det gäller inte bara arbetet i nämnder
och styrelser, även i fullmäktigedebatterna kanske landstingsråden ibland skulle kunna
koncentrera sina inlägg något och ge större utrymme för mångfald. Spänstiga debatter

9

10

2002-11-05

med respekt för varandra, sakliga och upplysande, gärna med humor, och att vi slipper
det som skalden haft för ögonen när han skrev: ”Upp flyga orden, tanken stilla står”
Detta innebär inte att ni uppmanas att följa ett gammalt västgötskt råd från
gammelmormor till den yngste i familjen: ”Öppna aldrig läpa barn, så hör ingen hur
dummer du är.”
Anförande nr 2
C h r i s t i n a T a l l b e r g ( s ) : Herr ålderspresident, landstingsledamöter! Som vice
ålderspresident vill jag vid landstingsfullmäktiges första möte för mandatperioden också
säga några ord.
Vid 1976 års val blev Ulf Uebel och jag valda till landstingsledamöter. Vi har suttit på
olika platser här i landstingssalen. För min del har jag tillbringat 14 år av min
landstingstid som ledamot i landstingets presidium. Första gången var redan för 20 år
sedan, 1982, då jag valdes till andre vice ordförande. Sedan satt jag också tre år som
svarande landstingsråd här på första bänken en tid i slutet av 80-talet och början av 90talet när jag var social- och kulturlandstingsråd. De senaste 11 åren har jag varit förste
vice ordförande, ordförande och förste vice ordförande i landstinget.
Det här har naturligtvis gjort att jag har fått stora erfarenheter av arbetet under
fullmäktiges sammanträden. Jag vill precis som Ulf Uebel säga att jag naturligtvis gärna
står till förfogande för frågor och det behov av hjälp som kan finnas hos alla fullmäktiges
ledamöter.
Vi 149 ledamöter i landstinget är direkt valda, och det är något som förpliktar för att
fördjupa demokratin. Det är oss som medborgarna har valt, som var och en har
ansvaret att öka delaktigheten mellan valda och icke valda. Det är vi som får till uppgift
att också förvalta det förtroende som har lagts på oss och se till att de beslut som fattas i
den här salen också verkställs. Vi vet redan att det kommer att ställas extra krav på
landstingets ledamöter den här mandatperioden. Därför är det viktigt att vi redan från
början respekterar varandra som valda landstingsledamöter. Åsikter ska naturligtvis
brytas mot varandra, men detta kan göras på ett sådant sätt att demokratin stärks.
Jag brukar ibland använda några ord av Brita Beia Biörner, och hennes dikt Pusselbiten
tycker jag passar också vid ett sådant här tillfälle.
Tänk att en pusselbit är så viktig.
Bilden blir aldrig färdig om en enda bit fattas.
Tänk på det och lär dig:
att ingen bit är
viktigare än den andra –
inga bitar exakt lika varandra.
Därför måste alla finnas till
var och en med sin kulör –
med olika former –
tillsammans de en enda bild utgör!
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Låt oss skapa den här enda bilden av landstingsfullmäktiges sammanträden.
Som valda landstingsledamöter är det också vår uppgift att stå upp för människovärdet.
Jag vill gärna att den nya fullmäktigeförsamlingen bär med sig en del av det uttalande
som gjordes i den här salen i februari 1998 när fullmäktige gjorde en manifestation för
medmänsklighet, demokrati och alla människors lika värde:

”Människovärde och demokrati kan inte försvaras med tystnad. Vi har alla ett ansvar i
vårt dagliga liv och måste aktivt ta del i diskussionen, inte rygga tillbaka, inte se bort eller
slå dövörat till när vi ser en medmänniska hotas eller kränkas. Det kräver både kunskap
och mod att försvara ett humant och demokratiskt samhälle. Tillsammans kan vi stärka
demokratin och därigenom värna den enskilda människans värde. Tillsammans kan vi
skapa ett samhälle med respekt och plats för alla, oavsett etnisk bakgrund, religion,
sexuell läggning eller politisk åsikt.”
Jag hoppas att också denna fullmäktigeförsamling kan ställa sig bakom
denna människosyn och detta förhållningssätt. Mer än halva församlingen
är ny och för första gången är det ett större antal kvinnliga ledamöter i
fullmäktige. Om jag har räknat rätt ska det var 80 av 149 ledamöter.
Jag vill också så här innan det nya presidiet väljs tacka de ledamöter,
tjänstemän, politiska kanslier, stenografer och personal i landstingshuset
för mycket gott samarbete under alla mina år i landstingsfullmäktiges
presidium.
Om en liten stund ska jag gå ned i salen och inta en plats i likhet med de
flesta av landstingets ledamöter. Det ska bli spännande att betrakta
landstingssalen från ett annat perspektiv. Jag önskar såväl det nyvalda
landstingsfullmäktige som självfallet det nya presidiet och landstingsråden
lycka till i vårt viktiga arbete.
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§ 187

Förslag nr 75

Anförande nr 3
O r d f ö r a n d e n A n d e r s s o n ( s ) : Ärade fullmäktigeledamöter!
Det är en smått chockartad upplevelse att få klubba och ämbetskedja. Vi
från presidiet vill rikta ett stort tack till er för förtroendet att bli utsedda till
fullmäktigepresidium. Vi ska vad oss anbelangar göra så gott vi kan för
att leda den här församlingens mycket viktiga arbete.
Låt mig säga så här: Det är ett rejält dagsverke som ligger framför
fullmäktige. Vad som kommer att hända här beror ytterst på er. Vi
hoppas på god samverkan med er, men vi har stor förståelse för den
tunga arbetsuppgift som åvilar er allihop. Om alla är med under de
kommande fyra åren kommer vi säkert att få avnjuta ungefär 50 heldagar
tillsammans, så vi kommer att hinna lära känna varandra. De som är nya i
församlingen kommer att lära sig hitta, och om vi bara hjälps åt under den
här tiden kommer allt att gå väldigt bra.
Jag vill också till det avgående presidiet, varav Christina är med i dag –
de övriga har vi avtackat tidigare – säga att finns det något som vi i det
nya presidiet kommer att bära med oss är det nog humorn som har funnits
i presidiets relation till fullmäktige. Så småningom ska vi kanske också
förse er med en och annan strof från lyrikens värld.
Tack kära fullmäktige för förtroendet!
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§ 189

Förslag nr 76

Anförande nr 4
C a r l - A n d e r s I f v a r s s o n (fp): Herr ordförande! Det är verkligen
inte något försök att strula till beslutsordningen. Men av de utdelade
papperen framgår inte de arbetsområden som de två av Folkpartiet
föreslagna oppositionslandstingsråden ska arbeta med, till skillnad från att
det finns ett utdelat papper när det gäller de socialdemokratiska
landstingsrådens arbetsuppgifter. Jag vill därför bara här anmäla att
Birgitta Rydberg ska arbeta med sjukvårdsfrågor och allmänpolitik,
medan Maria Wallhager ska jobba med trafikfrågor.

Anförande nr 5
E l w e N i l s s o n (m): Herr ordförande! Enligt den arbetsordning som
föreligger ska det anges vad oppositionslandstingsråden huvudsakligen
ska ansvara för. Av Moderaternas landstingsråd ska Chris Heister
huvudsakligen vara gruppledare med särskilt ansvar för finans- och
planeringsfrågor och Christer G Wennerholm ska vara vice gruppledare
med särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Anförande nr 6
L a n d s t i n g s r å d e t N y l u n d W a t z (s): Ordförande, fullmäktige!
Jag hemställer att landstinget fastställer majoritetens landstingsråds
föredragningsansvar enligt det till landstingsfullmäktige utdelade förslaget.

Anförande nr 7
L a n d s t i n g s r å d e t N y m a n (kd): I anslutning till mitt eget namn på
förslagslistan vill jag också komplettera med att det i huvudsak handlar
om allmänpolitik och finansfrågor.

Anförande nr 8
L a n d s t i n g s r å d e t N y l u n d W a t z (s): Ordförande, fullmäktige!
Jag kanske förekommer presidiet, men i ärendet framgår också att vi
inom oss ska utse ordförande och vice ordförande i den beredning som vi
som utgör majoritetens landstingsråd ska bilda. Jag föreslår där att vi
utser undertecknad till ordförande och Dag Larsson till vice ordförande.
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Förslag nr 77

Anförande nr 9
Landstingsrådet N y m a n (kd): Herr ordförande! Jag vill för den kristdemokratiska
gruppen göra följande deklaration inför valet av landstingsstyrelse.
Vi vet att det ingår i den nya majoritetens planering att vi ska diskutera landstingets nya
organisation vid nästa fullmäktigemöte. Jag tycker ändå att det finns anledning att inför
valet av landstingsstyrelse i dag uppmärksamma fullmäktige på att alla styrelser och
nämnder inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde som det nu ser ut
kommer att läggas ned och ersättas av landstingsstyrelsen.
Det förefaller nu som om det ska bli ett hälso- och sjukvårdsutskott som ska svara för
de frågor som hittills legat på HSN. Detta utskotts ansvarsområde och
verksamhetsinnehåll är ännu inte känt för fullmäktige. Jag utgår från att de tre partier
som ska leda landstingets majoritet är överens om det här ansvaret och innehållet, men
fullmäktige har inte den informationen i dag, trots att fullmäktige om en liten stund ska
välja ledamöter som ska stå för den framtida hälso- och sjukvårdspolitiken. I praktiken
blir landstingsstyrelsen hälso- och sjukvårdsnämnd i lagens mening. Vi menar att det här
är djupt otillfredsställande för att inte säga otillständigt.

Anförande nr 10
Landstingsrådet R y d b e r g (fp): Ordförande, landstingsledamöter! Vi vill också från
Folkpartiet lämna en röstförklaring. Vi tycker att det är ett väldigt underligt sätt att välja
en landstingsstyrelse på när det enda vi vet om landstingsstyrelsens uppgifter är den
organisationsskiss med några rutor som vi har fått i partierna. Det finns ännu i dag inte
något skriftligt material till partiernas ledamöter om hur de utskott som styrelsen ska utse
ska arbeta. Vi vet inte tidsåtgången för de ledamöter som ska sitta i de här utskotten,
vilket har betydelse för vilka personer som är beredda att ta på sig ett tungt uppdrag.
Ett så viktigt beslut som det är när den nya majoriteten koncentrerar och centraliserar
alla beslut till landstingsstyrelsen borde åtminstone föregås av att alla de nyvalda
ledamöter som sitter här i salen i dag hade ett rimligt beslutsunderlag innan vi ska välja
ledamöterna. Det är ju inte så att vi väljer en landstingsstyrelse som gör det en
landstingsstyrelse brukar göra. Det är ett ändrat uppdrag.
Vår partigrupp tycker att det har varit ett svårt pussel att utse vilka åtta ledamöter vi i
dag ska nominera till landstingsstyrelsevalet. Skälet är att vi inte vet ett smack om
innehållet i de tänkta nio nya geografiska sjukvårdsberedningarna eller de fem som ska
arbeta med mera medicinsk programarbetesinriktning. Det enda som vi vet är att de två
utskotten i landstingsstyrelsen ska ägna sig åt sjukvård och åt ägarfrågor. Men ännu i går
kväll, när vi hade vårt extrainkallade gruppmöte, fanns det inget konkret förslag om
arbetsuppgifterna i de här två utskotten eller om det är skillnad i tyngd mellan de här
utskotten.
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Vi står lite frågande till hur majoriteten kan vara så oförstående inför behovet från oss i
oppositionen att få den kunskap som vi tror att ni själva sitter inne med. För oss liksom
för er handlar det här om att göra det klokaste valet när vi ska göra en laguppställning i
ett antal utskott och beredningar så att det för oss blir ett bra lag med rätt person i rätt
lag.
Jag har varit ledamot i landstingsfullmäktige sedan 1979, och jag har aldrig varit med om
att fullmäktige inte delges ett beslutsunderlag när fullmäktige ska fatta beslut, som vi ska
göra nu. Nu väljer vi namn, men vi vet inte riktigt vad de här personerna ska ha för
uppdrag. Vi vill därför med kraft protestera mot hur det här ärendet har handlagts. Om
det här blir den nya tidens anda kan vi konstatera att ni väljer konfrontation med
oppositionen. Så här tycker vi inte att det får gå till när landstingets högsta politiska
organ ska gå till beslut.
Jag vill deklarera att det här för Folkpartiets del är ett preliminärt val, som vi kan
komma att behöva ändra senare, när vi har fått den fullständiga bilden klar. Vi har dock
lämnat nomineringar till valet av landstingsstyrelse när det gäller både ordinarie och
ersättare eftersom styrelsen ska träda i funktion redan nästa vecka.

Anförande nr 11
Landstingsrådet H e i s t e r (m): Ordförande! Jag har inte som Birgitta Rydberg suttit i
landstingsfullmäktige sedan 1979, så jag kan inte göra några jämförelser bakåt. Jag
måste ändå säga att jag tycker att det är en märklig tingens ordning nu när vi ska välja
ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen. Det är kanske ett av de viktigaste beslut
som vi nu ska fatta inför de kommande fyra åren.
Jag tycker precis som gruppledarna för Kristdemokraterna och Folkpartiet tidigare har
sagt att det är rimligt att den nya majoriteten klart och tydligt kan redogöra för
landstingsstyrelsens uppgifter, befogenheter och ansvar. Så är inte fallet trots att den nya
majoriteten haft hela sju veckor sedan valet på sig att förbereda detta. Det förefaller,
precis som andra tidigare har sagt, av de skisser som vi har sett och av det som vi har
hört som om hälso- och sjukvårdsnämnden ska upphöra i sin nuvarande form och ska
ersättas med utskott vars mandat vi inte känner till. Dagens beslut blir därmed ett beslut i
mycket i blindo.
Det är möjligt att den nya majoriteten har kännedom om det uppdrag som väntar
landstingsstyrelsen. För oss andra är det emellertid helt okänt. Det enda vi vet i dag om
det beslut som vi just har fattat är att antalet ledamöter i landstingsstyrelsen ska utökas
från 17 till 23 och att sjukvården står på tröskeln till en omvälvande omorganisation. Att
fullmäktige nu ska fatta beslut i denna omvända ordning och med den grunda vetskap
som vi har tycker jag och gruppen är djupt otillfredsställande. Det är också milt uttryckt
nonchalant inte bara mot landstingsfullmäktige utan dessutom mot alla sjukvårdens
medarbetare och ytterst mot alla invånare i vårt län.
Jag vill få detta fört till protokollet som en röstförklaring inför detta val av
landstingsstyrelse.

15

16

2002-11-05

Anförande nr 12
Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Ordförande, fullmäktige! Fullmäktige har nu
redan fattat beslut om att utöka landstingsstyrelsen, och det är det som den här
reglemantariska förändringen handlar om. I övrigt föreslår majoriteten inte vid dagens
sammanträde några reglementariska förändringar för vad landstingsstyrelsen ska ägna
sig åt. Det ansvar som fullmäktige tidigare har lagt fast för landstingsstyrelsen åligger
landstingsstyrelsen till dess att detta fullmäktige fattar beslut om några andra
ansvarsuppgifter för landstingsstyrelsen. Det trodde jag faktiskt att även de ledamöter
som har suttit betydligt mycket längre i fullmäktige än jag kunde förstå.
Jag är vidare införstådd med att oppositionen har ett behov av att ytterligare få klarhet i
ansvarsfördelning, uppgiftsfördelning och annat när det handlar om en ny organisation
som vi så småningom ska föreslå. Det kommer att klarna, och det är naturligtvis på det
sättet att landstingsstyrelsens ledamöter oavsett vilken organisationsmodell för den
politiska styrningen och tjänstemannaledningen som vi väljer att organisera oss kring bär
ansvaret att för fullmäktiges räkning under tiden mellan fullmäktiges sammanträden
ansvara i huvudsak för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och alla andra
nämndområden som det här landstinget har.

Anförande nr 13
Landstingsrådet H e i s t e r (m): Herr ordförande! Det som jag kritiserade den nya
majoriteten för var just att man säger att det i dag inte finns några förslag till
förändringar. Vi ska fatta ett beslut att välja ledamöter till landstingsfullmäktige utan att
veta vilka befogenheter som landstingsstyrelsen kommer att få, vilket ansvar den har och
vilka uppgifter den kommer att möta. Det är just detta som gör det svårt för
oppositionen att kunna välja ledamöter till landstingsstyrelsen. Jag kan inte begripa att
den nya majoriteten inte förstår den situationen, men det som Ingela Nylund Watz
medger är just det som är innebörden i den kritik som vi riktar mot den nya majoriteten.

Anförande nr 14
Landstingsrådet R y d b e r g (fp): Eftersom det nyvalda organet landstingsstyrelsen
ska sammanträda redan nästa tisdag och då har ett ärende på sitt bord om ny
organisation för landstingsstyrelsen hade vi möjligen en tro att majoriteten hade tänkt
igenom den och hade en del tankar och idéer. Det är kanske till och med så att det är i
dag som den nyvalda landstingsrådsberedningen ska ta beslutet om vilka uppgifter
utskotten i landstingsstyrelsen ska ha. Vi tycker att det hade varit hederligt om det hade
presenterats för landstingsfullmäktige innan vi ska genomföra valet av
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landstingsstyrelseledamöter. Det hade varit ännu hederligare om vi hade haft det här
förslaget åtminstone förra onsdagen när vi i alla partier hade ordinarie gruppmöten.
Åtminstone borde vi ha fått veta det till i går kväll, när vi hade extra partigruppsmöten i
oppositionen för att diskutera frågan om landstingsstyrelsen.
Men det är möjligt att majoriteten nu från talarstolen kan redogöra för vad förslaget går
ut på. Jag tror att det vore bra för fullmäktiges ledamöter att ha den informationen när vi
alldeles strax ska välja ledamöter av landstingsstyrelsen. Ni måste väl ha några tankar
och idéer om ni ska lägga fram ett förslag om landstingsstyrelse som vi ska besluta om
om en vecka.
Anförande nr 15
Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Ordförande, fullmäktige! Med all respekt för
att oppositionen snarast möjligt behöver få klarhet om det förslag till
organisationsförändring som ska förelägga detta fullmäktige vill jag understryka att vi inte
förrän i dag har en formell landstingsledning som kan fatta de avgörande besluten. I den
utsträckning vi har bedömt det möjligt har vi fortlöpande informerat oppositionen, men
jag är beredd att ta åt mig en del av kritiken mot att vi inte förrän om de närmaste
dagarna kommer att kunna lägga fast ett förslag som ska gå till landstingsstyrelsen.
Med detta tänker jag mig nöja i denna fråga. Vi har redan bestämt oss för att utöka
landstingsstyrelsen till 23 ledamöter. Alternativet skulle möjligen vara att inte välja någon
landstingsstyrelse. Landstingsstyrelsens ansvarsområde framgår för övrigt tydligt av
kommunallagen.

Anförande nr 16
Landstingsrådet N y m a n (kd): Herr ordförande! Jag vill helt kort tacka Ingela
Nylund Watz för bekräftelsen på de farhågor som har kommit fram i våra inlägg. Vidare
har det åtminstone så länge jag har varit med i det här sammanhanget – det är nu ungefär
tio år – funnits en praxis att gruppledarna emellan kommer fram till en konsensus innan vi
går till det första landstingsfullmäktigemötet. Det hade varit en rimlig ordning också den
här gången, i synnerhet som vi kommer att stå inför en ganska omvälvande
omorganisation om skisserna håller fram till nästa vecka.

Val av ersättare i landstingsstyrelsen

Anförande nr 17
Landstingsrådet N y l u n d Watz (s): Jag hemställer att Socialdemokraternas vakanta
ersättarplats bordläggs.

Ordningen för ersättares inträde i landstingsstyrelsen
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Anförande nr 18
Landstingsrådet N y m a n (kd): Ordförande! Jag känner ett behov att underlätta
något för ordföranden genom att föreslå en annan ordning för ersättares inträde vad
gäller de tre kristdemokrater som är uppsatta på ett par ställen. På rad 5 nedifrån står
namnen Stefansson, Stjernström, Lidwall. Jag föreslår den förändringen att Lidwall
placeras först i den serien av tre namn liksom även på näst sista raden.
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§ 192

Förslag 78

Anförande nr 19
Landstingsrådet N y l u n d W a t z ( s ) : Jag hemställer att fullmäktige beslutar om
bordläggning beträffande den socialdemokratiska plats som är vakant.
O r d f ö r a n d e n : Eftersom det har kommit en fråga kan jag upplysa om att det inte är
fullmäktige som utser presidiet i valberedningen utan att den utses inom valberedningen.

Anförande nr 20
Landstingsrådet H e i s t e r (m): Som jag har förstått det utser landstingsfullmäktige
ordförande och vice ordförande i valberedningen. Kan vi inte klara ut om det är så innan
vi avslutar den här punkten?
O r d f ö r a n d e n : I den utsända handlingen i det här ärendet, som är rubricerad Val av
ledamöter och ersättare i valberedningen, står det i andra stycket:
”Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 ersättare och utses för samma
tjänstgöringsperiod som fullmäktige. Beredningen väljer inom sig ordförande och vice
ordförande samt utser sekreterare.”
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Förteckning över talare
(siffrorna avser anförandets nummer)
Uebel Ulf (fp) 8:1
Tallberg Christina (s) 8:2
Ordföranden Andersson (s) 8:3
Ifvarsson Carl-Anders (fp) 8:4
Nilsson Elwe (m) 8:5
Landstingsrådet Nylund Watz (s) 8:6, 8 12, 15, 17, 19
Landstingsrådet Nyman (kd) 8:7, 9, 16, 18
Landstingsrådet Rydberg (fp) 8:10, 14
Landstingsrådet Heister (m) 8:11, 13, 20

