PROTOKOLL
2002-11-26

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 26 november 2002 beträffande § 210 p. A, i övrigt tisdagen den
10 december 2002

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 195
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.

§ 196
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 14 november 2002 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag
på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 19 november 2002 i tidningarna på sätt
fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 22 november 2002 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsråden Stig Nyman, Chris Heister och Birgitta
Rydberg.

§ 197
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 10 december 2002.
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Anmälningsärenden
§ 198
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny
ersättare i valkrets 2 efter Katarina Sundberg (fp) utse Stefan Lindberg (fp), till
ny ersättare i valkrets 4 efter Birgitta Olson (m) utse Roland Bjurström (m) och
till ny ersättare i valkrets SO efter Eva Otter (v) utse Hans Christer Johansson
(v)
LS 0210-0414, 0416, 0452
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 199
Information om revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige
LS 0211-0483
I ärendet yttrade sig revisorskollegiets ordförande Bo Klasmark.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 200
Delårsbokslut 2002 för Stockholms läns landsting med bolag (förslag 81)
LS 0205-0252
I ärendet yttrade sig Elwe Nilsson, landstingsråden Dag Larsson, Birgitta Rydberg,
Bengt Cedrenius, Stig Nyman, Birgitta Sevefjord och Anna Berger Kettner.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa delårsbokslut för Stockholms läns landsting med bolag för perioden
1 januari – 31 augusti 2002.

§ 201
Fastställande av skattesats för år 2003 (förslag 82)
LS 0210-0462
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Chris Heister, Birgitta Rydberg, Stig
Nyman och Bengt Cedrenius, Marie Ljungberg Schött, Michael Stjernström, Lena-Maj
Anding, Boel Carlsson samt Åke Askensten.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag innebärande ”att tills vidare fastställa
oförändrad skattesats för Stockholms läns landsting”
3) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag med instämmande av s-, v- och mpledamöterna innebärande ”att Stockholms läns landsting omedelbart uppvaktar
regeringen med syfte att få till stånd en förändring i utjämningssystemet”
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena 1) och 2) 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 enligt m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 75
ja-röster, 73 nej-röster och att 1 ledamot varit frånvarande.
Fullmäktige hade bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till respektive avslag på yrkandet
under 3) ovan och fann att fullmäktige beslutat bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade dels enligt landstingsstyrelsens förslag och dels enligt m-, fp- och
kd-ledamöternas förslag med instämmande av s-, v- och mp-ledamöterna
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting år 2003 till 11:62 kronor per
skattekrona
att Stockholms läns landsting omedelbart uppvaktar regeringen med syfte att få till
stånd en förändring i utjämningssystemet.

§ 202
Ny strukturorganisation för Stockholms läns landsting (förslag 83)
LS 0211-0483
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Chris Heister, Birgitta Rydberg,
Stig Nyman, Inger Ros, Birgitta Sevefjord, Bengt Cedrenius och Christer G
Wennerholm, Margareta Cederfelt, landstingsrådet Maria Wallhager, Filippa Reinfeldt,
Cecilia Carpelan, landstingsrådet Lars Dahlberg, Andres Käärik, Lena-Maj Anding,
Anders Lönnberg, Måns Almqvist samt Carin Håkansson.
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YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
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 enligt m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 74
ja-röster, 72 nej-röster samt att 3 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa ny strukturorganisation för Stockholms läns landsting enligt förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga förslag till reglementen för den nya
strukturorganisationen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa ny tjänstemannaorganisation under
landstingsstyrelsen med anledning av den nya strukturorganisationen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de budgetjusteringar som den nya
strukturorganisationen föranleder
att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga förslag till ägardirektiv för AB
Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till gemensam investeringsprocess
för hela landstingskoncernen
att anse fullmäktiges uppdrag till landstingsstyrelsen per den 11 december 2001 såsom
slutfört angående framläggande av förslag till utvecklad koncernorganisation för
landstingets samtliga akutsjukhus samt förslag till samordnad beställarorganisation.
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§ 203
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003
(förslag 84)
LS 0211-0493
Fullmäktige beslutade enligt förslag från ordföranden att fastställa följande dagar för
sammanträden under 2003 med början kl 09.30.
14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10-11 juni (budgetsammanträde), 9
september, 7 oktober, 11 november, 9 december.

§ 204
Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003
(förslag 85)
LS 0211-0494
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003 skall införas i
Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Norrtelje Tidning, Svenska
Dagbladet, Nynäshamns Posten och Upsala Nya Tidning.

§ 205
Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet
med dålig tandhälsa
(förslag 86)
LS 0102-0086
I ärendet yttrade sig Kenneth Sjökvist, landstingsrådet Stig Nyman, Lena CronvallMorén samt Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
återremiss av ärendet
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandet ovan och fann att fullmäktige
bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

§ 206
Motion 2001:22 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om införande av hederspris till
skolor som arbetar förebyggande för att främja barns hälsa (förslag 87) LS
0105-0317
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I ärendet yttrade sig Marie-Louise Sellin och landstingsrådet Stig Nyman.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag i sin helhet
2) bifall till s- och v-ledamöternas förslag innebärande bifall endast till 1:a att-satsen i
landstingsstyrelsens förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit s- och v-ledamöternas förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt s- och v-ledamöternas förslag
att ta upp frågan med Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) om att inrätta ett
årligt hederspris till de skolor i länet som arbetar förebyggande för att främja barns
hälsa.

§ 207
Motion 2001:24 av Marie-Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet
(förslag 88)
LS 0105-0320
I ärendet yttrade sig Marie-Louise Sellin, Andres Käärik, Lena-Maj Anding samt Marie
Ljungberg Schött.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 208
Motion 2001:34 av Janet Mackegård m fl (s) om införande av ytterligare
habiliteringscenter för autism och autismliknande tillstånd samt individuellt stöd
till barn och ungdomar med Aspergers syndrom
(förslag 89)
LS 0111-0628
I ärendet yttrade sig Janet Mackegård och landstingsrådet Stig Nyman.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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§ 209
Motion 2001:39 av Susanna Brolin (v) om erbjudande till barnmorskor att lära
sig vissa nyckelbegrepp på främmande språk (förslag 90)
LS 0112-0692
I ärendet yttrade sig Susanna Brolin och Marie Ljungberg Schött.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 210
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 91)
LS 0111-0643, 0205-0236, 0208-0348, 0210-0470, 0471, 0211-0492
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Peter Danowsky (-) från uppdraget som
ledamot och ordförande i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB, för
Gabriel Romanus (fp) ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 3, för Lise-Lotte
Berthrand (fp) ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets N samt för Sergio Flores (fp)
från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 1.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
A

Huddinge Universitetssjukhus AB intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter 2002 års allmänna val av fullmäktige
Ledamot
- Göran Stiernstedt
Ordförande
- Göran Stiernstedt
Detta val förklarades omedelbart justerat.

B

Därefter beslutade fullmäktige att utse ombud och ersättare för ombud att
företräda aktieägarna i landstingets hel- och delägda bolag och stiftelser
enligt följande:
Ombud
s Ingela Nylund Watz
Ersättare för ombud
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s Dag Larsson
- Sören Olofsson
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ersättare i Nordöstra sjukvårdsstyrelsen, efter H Håkansson (m)
en ledamot i styrelsen för Norrtälje sjukhus AB (-)
en ledamot i styrelsen för Medicarrier AB efter A Dreber (-)

§ 211
Anmälan av motioner
LS 0211-0531
Nr 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om Stockholmarnas rätt till vård inom EU
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.00
Vid protokollet

Peter Freme

