PROTOKOLL
2003-01-14

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 14 januari 2003 beträffande §§ 7, 10, 11 samt § 21 punkten Val
av styrelser för Södertälje sjukhus och Karolinska sjukhuset, i övrigt tisdagen den 28
januari 2003

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§1
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.

§2
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 2 januari 2003 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 7 januari 2003 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg nr 1 till föredragningslistan anslogs den 10 januari 2003 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Tillägg nr 2 till föredragningslistan anslogs den 13 januari 2003 på landstingets anslagstavla.

Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§3
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
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Protokollet ska justeras senast tisdagen den 28 januari 2003.
§4
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny
ledamot i valkrets III efter Gabriel Romanus (fp) inkalla Karin Ekdahl (fp),
dels till ny ersättare efter Karin Ekdahl utse Stina Morian (fp), dels till ny
ledamot i valkrets N efter Lise-Lotte Berthrand (fp) inkalla Bo Johansson (fp),
dels till ny ersättare efter Bo Johansson utse Lars Hedberg (fp), dels till ny
ersättare i valkrets I efter Sergio Flores (fp) utse Marianne Dahlin-Rosberg
(fp)
LS 0210-0470, LS 0211-0492, LS 0211-0513
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§5
Tryggande av samt hantering av SL-koncernens pensionsutfästelser
(förslag 1)
LS 0207-0326
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa förslag till finansieringsöverenskommelser avseende fördelning av
pensionskostnader mellan landstinget och AB Storstockholms Lokaltrafik (AB SL),
SL Infrateknik AB och Tågia AB
att uppdra åt landstingskontoret att för landstingets räkning teckna finansieringsöverenskommelser med AB Storstockholms Lokaltrafik, SL Infrateknik AB och Tågia
AB
att trygga AB SL:s och dess dotterbolags pensionsutfästelser genom en borgen.
Borgensåtagandet skall gälla så länge landstingets ägarandel av AB SL är oförändrat
samt så länge respektive dotterbolag är helägt av AB SL. Detta skall ske som hittills
utan avgift från landstingets sida
att dessa borgensåtaganden skall gälla under förutsättning av att AB SL och dess
helägda dotterbolag tecknar samma kollektivavtal om pensioner som tecknats av
landstinget (f n PFA) samt så länge bolagen använder sig av den av landstinget anlitade
pensionsadministratören (f n KPA).

§6
Förlängning av konsortialavtal avseende ALMI Företagspartner AB för 2003
(förslag 2)
LS 0210-0464
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att förlänga det träffade konsortialavtalet mellan landstinget och ALMI Företagspartner
avseende ALMI Företagspartner Stockholm AB att gälla till och med år 2003.
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§7
Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing (förslag 3)
LS 0211-0504
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Birgitta Rydberg, Stig Nyman och
Ingela Nylund Watz.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing på
40 000 000 000 kronor varav 34 000 000 000 kronor avser långfristig upplåning och
leasingfinansiering
att uppdra åt AB Stockholms läns landstings Internfinans att verkställa nödvändig
upplåning inom denna ram.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen
i landstingsstyrelsen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§8
Fastställande av revisionsreglemente för åren 2003-2006 (förslag 4)
LS 0211-0530
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Birgitta Rydberg och Stig Nyman,
Göran Hammarsjö, landstingsrådet Ingela Nylund Watz samt Mats Ifvarsson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet
3) avslag på återremissyrkandet
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Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och
fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Härefter ställde ordföranden proposition om bifall till landstingsstyrelsens förslag och
fann att fullmäktige bifallit förslaget.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa förslag till revisionsreglemente för åren 2003 – 2006.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för återremissyrkandet.

§9
Arvoden till ledamöter och ersättare i revisorsgrupperna I – III samt
revisorskollegiet (förslag 8)
LS 0301-0048
Fullmäktige beslutade att ta upp rubricerade ärende till behandling vid dagens
sammanträde.
Fullmäktige beslutade härefter
att årsarvoden och sammanträdesersättning skall utgå till ledamöter och ersättare i
revisorsgrupperna I – III samt revisionskollegiet enligt bilaga
att de justerade beloppen skall gälla fr o m 1 januari 2003.
Det antecknades att Karl-Axel Boström ej deltog i beslutet.

§ 10
Ändring av bolagsordningar (förslag 5)
LS 0212-0540
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB
att ändra bolagsordningarna för Huddinge Universitetssjukhus AB, Danderyds Sjukhus
AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB,
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AB Stockholms läns landstings Internfinans, Stockholm Care AB, Ambulanssjukvården
i Storstockholm AB samt Medicarrier AB.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11
Förlängning av borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar för år 2003 (förslag 6)
LS 0211-0518
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att gå i borgen såsom för egen skuld för landstingets helägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar enligt förlängt ramavtal med SEB Finans om maximalt
450 000 000 kronor
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Besvarande av frågor
§ 12
Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om för låg kapacitet inom förlossningsvården
LS 0211-0533
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I en intervju i Stockholmstidningen den 25 november 2002 framhåller Inger Ros att det
skulle vara ekonomiskt oansvarigt att ha en allt för stor överkapacitet inom
förlossningsvården. Vad som avses är den överkapacitet som behövs för att uppfylla
platsgarantin eller göra det möjligt för den blivande modern att föda på klinik som hon
valt själv.
Inger Ros uttalande innebär att den socialistiska majoriteten anser att det är naturligt att
det finns en för låg kapacitet inom förlossningsvården. För att klara av
säsongsvariationer och för att uppfylla valfriheten inom förlossningsvården beräknar
medicinska experter att det behövs en överkapacitet på upp till 10 %. Om det inte
uppfylls riskerar de blivande mödrarna att hänvisas till andra kliniker inom och utom
landstinget. Ett sådant system skapar en stor oro och osäkerhet hos blivande föräldrar.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Planerar ni medvetet för en för låg kapacitet inom förlossningsvården?
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Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Birgitta Rydberg
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§ 13
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om äggdonation
LS 0301-0033
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Från den 1 januari 2003 är det tillåtet i Sverige med äggdonation. Stockholms
läns landsting har avtal/överenskommelse med Huddinge sjukhus och Karolinska
sjukhuset om IVF-behandling.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros
följande:
Finns det tillräcklig beredskap i Stockholms läns landsting att ta emot de kvinnor
som är behov av äggdonation?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Gunilla
Helmerson

§ 14
Fråga av Margareta Cederfelt (m) om åtgärder för vårdsökande personer från
andra EU-länder
LS 0301-0038
Margareta Cederfelt har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Nyligen har det som inte får inträffa skett, ett tvåårigt barn har på grund av byråkratiska
regler och blankettiver inte erhållit akut hälso- och sjukvård vid Löwenströmska
sjukhuset. Orsaken till krånglet var att föräldrarna före avresa från England till Sverige
inte fyllt i blankett E 111.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros:
Är landstingsrådet berett att vidta åtgärder för att akut vårdsökande personer från andra
EU-länder på smidigt sätt skall ha möjlighet erhålla akut hälso- och sjukvård?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Margareta
Cederfelt.
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§ 15
Fråga av Pia Lidwall (kd) om vårdprogram vid misstänkt barnmisshandel
LS 0301-0041
Pia Lidwall har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
De senaste dagarnas tragiska händelser vad gäller misshandel mot barn har aktualiserat
frågan om hur vården hanterar dessa frågor. Misshandelsfall är både svåra att upptäcka
men också ohyggligt svåra att hantera känslomässigt.
På Astrid Lindgrens barnsjukhus har man utarbetat ett vårdprogram med checklista som
hjälp och stöd för personalen när man får in misstänka fall av barnmisshandel.
De är synnerligen viktigt att man så snart som det är möjligt kan upptäcka barnmisshandel då dessa barn finns i en miljö där de är mycket utsatta. Omsorgen om
medmänniskor som saknar förmåga eller ork är mycket angeläget.
Jag vill ställa följande enkla fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Tänker Du se till att alla kliniker som tar emot barn har liknande vårdprogram för att
snabbt upptäcka misshandelsfall?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Pia Lidwall.

§ 16
Fråga av Andres Käärik (fp) om nedvärdering av erfarenhet och kompetens
LS 0301-0042
Andres Käärik har till landstingsrådet för personalfrågor ställt följande fråga:
Landstingsstyrelsen har i december beslutat att alla ibland annat sjukvårdsförvaltningen
som har fyllt 59 år ska kunna sluta att jobba och ändå erhålla lön från landstinget med
75 % alla år fram till ordinarie pensionsålder. Detta beräknas kosta landstinget ca 180
Mkr. Det är ett häpnadsväckande slöseri med skattepengar. Dessutom innebär beslutet
att trogna medarbetares kompetens förnekas och föraktas.
Jag vill därför fråga ansvarigt personallandstingsråd:
Anser du att tjänstemän som uppnått 59 års ålder inte utför något produktivt arbete?
Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg. Vidare yttrade sig Andres Käärik.
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§ 17
Fråga av Chris Heister (m) om beslutet att omedelbart uppvakta regeringen om
skatteutjämningen
LS 0301-0032
Chris Heister har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
På landstingsfullmäktige den 26 november 2002 beslutade ett enigt fullmäktige
”att Stockholms läns landsting omedelbart uppvaktar regeringen med syfte att få
till stånd en förändring i utjämningssystemet”. Detta var ett mycket tydligt beslut
som förpliktar.
Stockholms läns landsting har de senaste åren drabbats mycket hårt av den
socialdemokratiska regeringens utjämningsskatt. Under den mandatperiod vi nu
lämnar bakom oss har kostnaden för utjämningsskatten sammanlagt uppgått till
över 11 miljarder kronor. Denna straffbeskattning är inte bara orsaken till att
landstinget brottas med ett underskott, den har resulterat i en orimlig skattehöjning
som gett länets invånare Sveriges högsta landstingsskatt. Därtill har värdefulla
resurser gått sjukvården och kollektivtrafiken förlorade.
Bara i år beräknas utjämningsskatten kosta landstingets skattebetalare 5,3
miljarder kronor. Det innebär en kostnad på nära 15 miljoner kronor om dagen.
Åren vi har framför oss innebär ingen ljusning. Tvärtom pekar alla prognoser i
riktning mot att utjämningsskatten kommer att slå ännu hårdare mot landstinget.
En landstingsledning som vill företräda invånare och skattebetalare i vårt län måste
ta frågan om utjämningsskatten på största allvar. En förändring av utjämningsskatten är inte bara avgörande för den ekonomiska utvecklingen i
Stockholms läns landsting. Den är också av största vikt för alla de skattebetalare
som i dag tvingas betala tusentals kronor i extra skatt.
Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund
Watz:
Har majoriteten tagit initiativ till och därmed uppfyllt landstingsfullmäktiges beslut
att omedelbart uppvakta den socialdemokratiska regeringen för att få till stånd en
förändring av utjämningsskatten?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Chris Heister.

§ 18
Fråga av Maria Wallhager (fp) om iskalla bussar från Tyresögaraget
LS 0212-0586
Maria Wallhager har till ordföranden i SL:s södra regionstyrelse ställt följande fråga:
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Tidiga bussavgångar från Tyresögaraget brukar, i vintertid, betyda iskalla bussar, som
exempelvis buss 801. Från busspassagerare vet vi att det inte är ovanligt att
chaufförerna kör med handskarna på.
Att förbättra kvalitet och service är en ständigt pågående process. I resenärernas behov,
krav och önskemål ligger att SL inte ska erbjuda iskalla bussar. De nya bussarna som
skall köpas in måste testas ordentligt i vårt klimat. Om våra garage inte klarar kylan, bör
SL göra något. Det får inte vara så att trafiken inte klarar Stockholms normala
årstidsvariationer, elförsörjningen måste fungera etc. Om bussarna står varmt ger det
bättre drift, en bra miljö för trafikanterna och en bättre arbetsmiljö för personalen.
Jag vill därför fråga ordföranden för SL:s Södra regionen Christina Lyngå
Kommer Du att se till att passagerarna har varma bussar?
Frågan besvarades av ordföranden i SL:s södra regionstyrelse Christina Lyngå. Vidare
yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager.

Besvarande av interpellationer
§ 19
Interpellation 2002:11 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till våldtagna kvinnor
LS 0212-0538
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 december 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Cecilia Carpelan, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Eivor Karlsson, Gunilla
Helmerson, Christina Berlin, Boel Carlsson samt Håkan Andersson.

§ 20
Interpellation 2002:12 av Birgitta Rydberg (fp) om biobankslagen ska tillämpas
i Stockholms läns landsting
LS 0212-0545
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 december 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros samt Margareta Blombäck.
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Valärenden
§ 21
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 7)
LS 0206-0266, 0210-0443, 0457, 0211-0480, 0529, 0534, 0212-0565, 0574
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Pia Lindberg (s) från uppdraget som
ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets SO samt för Mats Pertoft (mp) från uppdraget
som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets SV.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Övervakningsnämnden Stockholm Norr för tiden 2003-2006
Ledamot
m

Bordlägges

(efter E Klingström)

Landstingshuset i Stockholm AB för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s
v
mp
m
m
fp
kd

Anders Lönnberg
Lars Dahlberg
Anna Berger Kettner
Måns Almqvist
Bengt Cedrenius
Chris Heister
Margareta Cederfelt
Andres Käärik
Stig Nyman

Ersättare
s
s
s
v
mp
m
m
fp
fp

Dag Larsson
Ingela Nylund Watz
Tomas Rudin
Brit Rundberg
Åke Askensten
Elwe Nilsson
Charlotte Broberg
Carl-Anders Ifvarsson
Lennart Rohdin

Ordförande

1:e vice ordförande

s

s Anna Berger Kettner fp Andres Käärik

Anders Lönnberg

2:e vice ordförande

Styrelsen för Södertälje sjukhus intill utgången av 2003
Ledamöter
-

Lena Östman
Sture Palmgren
Christel Wiman
Tjia Torpe
Ulf Henricsson
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Ordförande
-

Lena Östman

Styrelsen för Karolinska sjukhuset intill utgången av 2003
Ledamöter
-

Kurt Norberg
Anders Milton
Sicci Aghili
Bordlägges
Bordlägges

Ordförande
-

Kurt Norberg

Punkten val av styrelser för Södertälje- och Karolinska sjukhuset förklaras omedelbart
justerad.

Revisorskollegiet för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Thomas Magnusson

Ersättare
v Britta Båvner
m Gerhard Rundquist
kd Lars Nordqvist

Revisorsgrupp I för tiden 2003-2006
Revisorer
m
fp

Gerhard Rundquist
Lars Berkesten

Revisorsersättare
v
m
m
fp

Bordlägges
Tyrgils Saxlund
Bordlägges
Ulf Uebel

Revisorsgrupp II för tiden 2003-2006
Revisorer
m

Bernt Östh

Revisorsersättare
m

Georg Jönsson
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fp
v

Mats Ifvarsson
Thomas Magnusson

fp Lars Berkesten
kd Lars Nordqvist

Revisorsgrupp III för tiden 2003-2006
Revisorer
m Tyrgils Saxlund
kd Lars Nordqvist

Revisorsersättare
m
m
fp
v

Karl-Axel Boström
Bernt Östh
Mats Ifvarsson
Thomas Magnusson

Revisionens budgetberedning för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
Bordlägges
mp Bordlägges

Landstingets konstnämnd för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Inga-Lill Franzén

Ersättare
v

Stina Åström

Ordförande
v

Inga-Lill Franzén

SL:s Södra regionstyrelse för tiden 2003-2006
Ersättare
kd

Bo Claesson

SLL Internfinans AB för tiden 2003-2006
Ledamöter
-

Lennart Låftman
Hillevi Rosenquist
Nils Wilborg

Ersättare
- Lennart Hallgren
- Ingemar Ziegler
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Stiftelsen Centrum för Bioteknik för tiden 2003-2006
Ledamot
Bordlägges
Stiftelsen Centrum för Strukturbiokemi för tiden 2003-2006
Ledamot
-

Bordlägges

Landstingsförbundets kongress för tiden 2003-2006
Ombud

Ersättare för ombud

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Chris Heister
Christer G Wennerholm
Elwe Nilsson
Marie Ljungberg Schött
Filippa Reinfeldt
Margareta Cederfelt
Lena Cronvall Morén
Lars Joakim Lundquist
Gunilla Helmerson
Mikael Freimuth

Charlotte Broberg
Hans-Erik Malmros
Boris von Uexküll
Olle Reichenberg
Elisabeth Dingertz
Eva Öhbom Ekdahl
Ibrahim Adan
Bo Ehlin
Margareta Ling Vannerus
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

Observatörer
Fullmäktige bordlade valet av tre observatörer till kongressen den 5-8 maj 2003

Stiftelsen Görans gården för tiden 2003-2006
Ersättare
m

Bordlägges

Ericastiftelsen för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Bordlägges
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Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Marianne Ramström

Ersättare
mp Bordlägges
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Övervakningsnämnden Stockholms Centrums andra för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Bordlägges

Ersättare
s

Barbro Engdahl

Övervakningsnämnden Stockholm Söder för tiden 2003-2006
Ledamöter
mp Bordlägges

Ersättare
s
v

Anita Hansson
Bordlägges

Övervakningsnämnden Stockholm Norr för tiden 2003-2006

Ledamöter
s

Bordlägges

Ersättare
mp Bordlägges

Stockholms läns museum för tiden 2003-2006
Ledamöter
v Herta Fischer

Ersättare
mp Bordlägges
kd Lotta Sjöman

Stockholms läns Hemslöjdsförening för tiden 2003-2006
Ersättare
v

Bordlägges

Vira bruk för tiden 2003-2006
Ersättare
kd Gillis Sangell

Förbundsstyrelsen för Socsam i Haninge för tiden 2003-2006
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Ledamöter

Ersättare

v Bordlägges
mp Bordlägges
Skattenämnden för skattekontor Stockholm 1 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s
s
kd

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Lennart Franklin

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
v
fp
fp
kd
kd

Holger Forsström
Bordlägges
Bordlägges
Ulla Beckman
Bordlägges
Ulla Wienberg
Ingemar Johansson

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 3 för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
fp
kd
kd

Bordlägges
Hans Rutberg
Britt-Louise Ulander
Sten-Eric Westin

Skattenämnden för skattekontor Spånga för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
v
m
m
m
fp

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Birgitta Fridlund
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Viktor Flores
Eva Borggren
Sigvard Adler
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Skattenämnden för Haninge för tiden 2003-2006
Ledamöter
fp Vera Renfelt
fp Ragnar Hultgren

Skattenämnden för Norrtälje för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
v

Bordlägges
Bordlägges

Skattenämnden för Södertälje för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s
v
m

Bo Fredriksson
Hans Zander
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

Skattenämnden för Företagsskattekontor 2 och Projektkontoret för tiden 20032006
Ledamöter
mp Bordlägges
kd Stig M Wahlsten
kd Ronald Findin

Skattenämnden för Företagsskattekontor 3 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s
fp
kd

Inga-Lisa Nyman
Hanne Ringström
Bordlägges
Bordlägges
Hans Nord
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Skattenämnden för Företagsskattekontor 4 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s
s
v
fp
fp
kd

Carl-Ivar Jacobsson
Magnus Pettersson
Bo Fredriksson
Bordlägges
Bordlägges
Lennart Mörner
Gustaf Lundin
Reidar Martinsson

Skattenämnden för Företagsskattekontor 5 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
v
v
fp
fp
kd
kd

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Kerstin Höijer Lindqvist
Bordlägges
Anders Simonsson
Carl Melin

Skattenämnden för Företagsskattekontor 6 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s
s
s
mp
fp
kd
kd
kd

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Åke Holm
Lennart Näsström
Lorraine Langer
Adel Randqvist

Skattenämnden för Företagsskattekontor 7 för tiden 2003-2006
Ledamöter

23
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s
fp
fp
kd
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Bordlägges
Åke Holm
Ragnhild Cassel
Gunilla Edelstam

Skattenämnden för skattekontor Riks revisionskontor Riks och
koncernrevisionskontoret för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
v
v
v
mp
mp
fp
fp
fp
kd

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Anders Okeijn
Lars Hansson
Bordlägges
Gunvi Hubler

Skattenämnden för Processkontoret revisionskontor 1 och 2 samt
projektkontoret för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
v
mp
fp
fp

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Kurt Seidel
Bordlägges

Länsrätt för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s
s
s
s
s

Göte Nilsson
Stig Johansson
Bernt Grönblad
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

2003-01-14

s
s
s
kd

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Manuel Marshall

Svea Hovrätt för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s
s
s
s
v
v
v
fp

Hans Zander
Kjell Häggkvist
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Margareta Forsell

Kammarrätt för tiden 2003-2006
Nämndemän
m

Miles Reutercrona

Fastighetsdomstol för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
mp
m
m

Bo Erlandsson
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Clarence Bohlin
Ari Ohlsson
Örjan Lid

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Agneta Schmitterlöw
Britt-Marie Ellis-Nygren
Olof Wahlgren
Henrik Isoz
Solveig Fröberg
Cecilia Westin
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
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m
m
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Patrik Hamilton
Issa Antar
Gerhard Rundquist
Björn Schödin

fp
fp
kd
kd

Martin Sjöldebrand
Solveig Staffas
Karl-Ingemar Rudenlöv
Basem Beseda

2003-01-14

Almi Företagspartner i Stockholm AB från ordinarie bolagsstämma 2003 intill nästa
ordinarie bolagsstämma 2004
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Niklas Rengen

Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2003 t o m ordinarie bolagsstämma
2004
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Göran Dahlstrand

Förbundsstyrelsen för Socsam i Haninge för tiden 2003-2006
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Siv Blomqvist

Landstingets donationsfonder för tiden 2003-2006
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Niklas Rengen

Val av en akutoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare bordlägges

Stockholms läns allmänna försäkringskassa för granskning av räkenskaper och
förvaltning för år 2003
Revisor

Revisorsersättare

s

s

Kenneth Strömberg
Bordlägges

Göran Hammarsjö
Bordlägges

Stockholms läns hemslöjdsföre ning för granskning av räkenskaper och förvaltning
för år 2003
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Siv Blomqvist

27
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Stiftelsen Vira Bruk för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2003
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Göran Dahlstrand

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för granskning av räkenskaper och förvaltning
för år 2003
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Kenneth Strömberg

Sophiahemmets sjuksköterskeskola för granskning av räkenskaper och förvaltning
för år 2003
Revisor
s

Göran Hammarsjö

Stockholms Konserthusstiftelse för granskning av räkenskaper och förvaltning för år
2003
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Göran Hammarsjö

Stockholms läns Museum för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2003
Revisor

Revisorsersättare

s

Bordlägges

Gunilla Jerlinger

Val av en akutoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare bordlägges

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentum för tiden 2003-2006
Revisor

Revisorsersättare

Val av en akutoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare bordlägges
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Nya motioner
§ 22
Anmälan av motioner
LS 0301-0103, 0117, 0119, 0120, 0122, 0125-- 0130
Nr 2003: 01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster
Nr 2003:02 av Christer G Wennerholm (m) och Margareta Cederfelt (m) om
avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms län
Nr 2003: 03 av Christer G Wennerholm (m) och Filippa Reinfeldt (m) om en
strålbehandlingsklinik på Danderyds sjukhus
Nr 2003:04 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla närsjukvården
Nr 2003:05 Birgitta Rydberg (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i norra
länsdelen
Nr 2003:06 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation
Nr 2003:07 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utbyggnad av den avancerade
hemsjukvården
Nr 2003:08 av Christer G Wennerholm (m) och Filippa Reinfeldt (m) om fortsatt
förnyelse inom förlossningsvården
Nr 2003:09 av Christer G Wennerholm (m) och Marie Ljungberg Schött (m) om
utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrin
Nr 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka antalet
organdontationer
Nr 2003:11 av Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av fallolyckor bland äldre
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Nya interpellationer
§ 23
Anmälan av interpellationer
LS 0212-0572, 0301-0035--0037, 0039, 0040, 0043, 0044
Nr 2002:13 av Jan Liliemark (fp) om bättre MRSA-bekämpning
Nr 2003:02 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingen

2003-01-14

Nr 2003:03 av Andres Käärik (fp) om tjänstemannaorganisationen för ägarutskottet
Nr 2003:04 av Birgitta Rydberg (fp) om förbättrad vård av narkomaner
Nr 2003:05 av Marie Ljungberg Schött (m) om förutsättningar vid egenregianbud
Nr 2003:06 av Stig Nyman (kd) om förutsättningar vid egenregianbud
Nr 2003:07 av Birgitta Rydberg (fp) om fri etablering av husläkare
Nr 2003:08 av Andres Käärik (fp) om genomförande av näringsministerns förslag om
utökad beställning av öppen hjärtsjukvård på Karolinska sjukhuset
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 12.37
Vid protokollet

Peter Freme
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