PROTOKOLL
2003-04-29

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 29 april avseende § 141, i övrigt tisdagen den 13 maj 2003.

Conny Andersson
§§ 136-138, 140-142

Inger Linge
§§ 136-138, 140-142

Tullia von Sydow
§ 139

Erik Langby
§ 139

Tore Lidbom

Ordföranden inledde dagens sammanträde med en parentation över Folke Schött,
tidigare landstingsråd och ledamot av fullmäktige, som avlidit.

§ 136
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.

§ 137
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 15 april 2003 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 22 april 2003 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 138
Justering
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Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll avseende §§ 136-138 samt
140-142 utsågs förste och andre vice ordföranden samt avseende § 139 Tullia von
Sydow och Erik Langby.

2003-04-29
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 13 maj 2003.
Fullmäktige beslutade härefter enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring fick ske
under behandlingen av § 139

Beslutsärenden
§ 139
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2002 (förslag 18)
LS 0303-1383
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 april 2003.
Ordföranden inledde med information om kommunallagens jävsregler.
Landstingsstyrelsen togs först upp till behandling.
I ärendet yttrade sig Kenneth Strömberg, Elwe Nilsson, landstingsrådet Stig Nyman,
Anders Linder, John Glas, Erik Langby, Jan Strömdahl, Elin Låby, landstingsrådet
Ingela Nylund Watz, Per-Egon Johansson, Georg Gustafsson, Lotten von Hofsten, Rolf
Bromme, Sten Erson Wester, Mats Skoglund, Elena Dingu-Kyrklund samt Gerard
Rikken.
YRKANDEN
1) bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag innebärande att inte bevilja ansvarsfrihet
för följande ledamöter i landstingsstyrelsen för verksamheten år 2002: Charlotte
Broberg, Bo Ehlin, Mikael Freimuth, Monica Karlsson, Ralph Lédel, Elwe Nilsson, Nils
Oskar Nilsson, Stig Nyman, och Birgitta Rydberg samt tjänstgörande ersättarna AnnMarie Larsson, Inger Linge och Boris von Uexküll.
2) bifall till m-, kd- och fp-ledamöternas förslag innebärande beviljande av ansvarsfrihet
för landstingsstyrelsen för verksamheten år 2002.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit s-, v- och mp-ledamöternas yrkande innebärande att inte bevilja ansvarsfrihet för
följande ledamöter i landstingsstyrelsen för verksamheten år 2002: Charlotte Broberg,
Bo Ehlin, Mikael Freimuth, Monica Karlsson, Ralph Lédel, Elwe Nilsson, Nils Oskar
Nilsson, Stig Nyman, och Birgitta Rydberg samt tjänstgörande ersättarna Ann-Marie
Larsson, Inger Linge och Boris von Uexküll.

Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller s-, v- och mp-ledamöternas förslag innebärande att inte bevilja
ansvarsfrihet för följande ledamöter i landstingsstyrelsen för verksamheten år 2002:
Charlotte Broberg, Bo Ehlin, Mikael Freimuth, Monica Karlsson, Ralph Lédel, Elwe
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Nilsson, Nils Oskar Nilsson, Stig Nyman, och Birgitta Rydberg samt tjänstgörande
ersättarna Ann-Marie Larsson, Inger Linge och Boris von Uexküll
röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att bevilja
landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamheten år 2002.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 74 jaröster, 74 nej-röster samt att 1 ledamot avstått. Eftersom det förelåg lika många röster
för båda förslagen avgjorde ordföranden ärendet med sin utslagsröst.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att inte bevilja ansvarsfrihet för följande ledamöter i landstingsstyrelsen för
verksamheten år 2002: Charlotte Broberg, Bo Ehlin, Mikael Freimuth, Monica
Karlsson, Ralph Lédel, Elwe Nilsson, Nils Oskar Nilsson, Stig Nyman, och Birgitta
Rydberg samt tjänstgörande ersättarna Ann-Marie Larsson, Inger Linge och Boris von
Uexküll.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen år 2002 deltog ej
i behandlingen och beslutet avseende landstingsstyrelsen.
RESERVATION
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det
egna yrkandet.

Härefter ajournerades sammanträdet för att de ledamöter som varit jäviga under behandlingen av landstingsstyrelsen skulle ges möjlighet att återinträda.
Härefter togs Hälso- och sjukvårdsnämnden upp till behandling
I ärendet yttrade sig Göran Hammarsjö, Mats Ifvarsson, landstingsrådet Stig Nyman,
Andres Käärik, landstingsrådet Inger Ros samt Åke Askensten.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamheten år 2002.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnden under
år 2002 deltog ej i behandlingen och beslutet avseende hälso- och sjukvårdsnämnden.

Härefter togs Sydvästra sjukvårdsstyrelsen upp till behandling
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I ärendet yttrade sig Göran Hammarsjö, Mats Ifvarsson, Cecilia Carpelan, Gunilla
Helmerson samt landstingsrådet Inger Ros.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för Sydvästra sjukvårdsstyrelsen för verksamheten år 2002.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i Sydvästra sjukvårdsstyrelsen under
år 2002 deltog ej i behandlingen och beslutet avseende Sydvästra sjukvårdsstyrelsen.

Härefter togs övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupp I och II upp till behandling
I ärendet yttrade sig Göran Hammarsjö, Kenneth Strömberg, landstingsrådet Ingela
Nylund Watz, Åke Askensten samt Christer Hedberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för övriga nämnder, styrelser och bolag inom revisorsgrupp I
och II för verksamheten år 2002
att uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2002 års
verksamhet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser och
bolag inom revisorsgrupp I och II under år 2002 deltog ej i behandlingen och beslutet
för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.

§ 140
Årsredovisning för 2002 för Stockholms läns landsting och dess bolag (förslag
19)
LS 0209-0403
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 april 2003.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Stig Nyman och Birgitta
Sevefjord, Mia Birgersson, landstingsrådet Birgitta Rydberg samt Åke Askensten.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att godkänna den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2002
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att disponera resultatenheternas resultat enligt vad som föreslås i bilagan
att bevilja Waxholms Ångfartygs AB ett långfristigt lån fr o m januari 2003 på
27 910 000 kronor avseende 2002 års investeringar
att fastställa villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2002 års
verksamhet till 3 595 700 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma,
under förutsättning av revisorernas tillstyrkande, rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det
tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2002 års
verksamhet
att fastställa villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB för 2002 års
verksamhet till 262 940 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma, under förutsättning av revisorernas tillstyrkande, rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med det
tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2002 års
verksamhet.

Härefter frågade ordföranden om fullmäktige vid dagens sammanträde även kunde ta
upp avsägelser och val till landstingsförbundets kongress.
Fullmäktige beslutade
att ärendet fick behandlas vid dagens sammanträde.

§ 141
Val av ombud till landstingsförbundets kongress
LS 0304-1607--1609
Fullmäktige beslutade
att bevilja befrielse för Lena Cronvall-Morén (m) från uppdraget som ombud och
Margareta Ling-Vannerus (m) från uppdraget som ersättare för ombud.

2003-04-29
Fullmäktige valde härefter
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Landstingsförbundets kongress intill utgången av 2006
Ombud
m Eva Lestner Mårtensson

Ersättare för ombud
m Sven Ljungberg

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 142
Anmälan av motioner
LS 0304-1615
Nr 2003: 36 av Birgitta Rydberg (fp) om balans i landstingets budget
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.00
Vid protokollet

Peter Freme

