PROTOKOLL 12/2002
Sammanträdesdag
2002-11-19
Kl 08.30- 08.35

Landstingsstyrelsen

Justerat den 19 november 2002.

Ingela Nylund Watz

Närvarande
Ordföranden
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Landstingets
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Övriga

Dag Larsson

Nylund Watz, Ingela (s)
Larsson, Dag (s)
Heister, Chris (m)
Almqvist, Måns (v)
Anding, Lena-Maj (mp)
Berger Kettner, Anna (s)
Carpelan, Cecilia (fp)
Cebrian, Juan Carlos (s)
Cederfelt, Margareta (m)
Cedrenius, Bengt (mp)
Dahlberg, Lars (s)
Holmberg, Staffan (s)
Jörnehed, Håkan (v)
Käärik, Andres (fp)
Lundquist, Lars Joakim (m)
Nyman, Stig (kd)
Reinfeldt, Filippa (m)
Rohdin, Lennart (fp)
Ros, Inger (s)
Rosdahl, Torbjörn (m)
Rydberg, Birgitta (fp)
Sevefjord, Birgitta (v)
Wennerholm, Christer G (m)

Linge, Inger (m)
Lidbom, Tore (s)
Andréason, Sven
Buskas, Per-Inge
Ek, Klas
Freme, Peter
Johannessen Grå, Lars
Kressner, Karin
Lönn, Anders
Olofsson, Sören
Stenberg, Åsa
Stiernstedt, Göran

Chris Heister

Ersättare
Askensten, Åke (mp)
Birgersson, Mia (v)
Carlsson, Boel (m)
Helmerson, Gunilla (m)
Lidwall, Pia (kd)
Lindquist Olov (fp)
Ljungberg Schött, Marie
Lönnberg, Anders (s)
Rundberg, Brit (v)
Sellin, Marie-Louise (s)
Sjölander, Johan (s)
Stefansson, Janne (kd)
Stjernström, Michael (kd)
Söderlund, Kristina (s)
Wallhager, Maria (fp)
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Weiss, Anna-Britt
§ 220
Utseende av justerare
Landstingsstyrelsen beslöt att styrelsens protokoll skulle justeras av ordföranden samt förste vice
ordföranden och andre vice ordföranden.
Protokollet skulle justeras tisdagen den 19 november 2002.

§ 221
Ny strukturorganisation för Stockholms läns landsting
LS 0210-0479
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november (med reviderad bil 2 den 19 november) 2002
jämte organisationsskiss.
Bordlagt den 12 november 2002, § 211.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 19 november 2002 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att avslå förslaget till ny strukturorganisation för Stockholms läns
landsting, att utveckla organisationen enligt av m-, fp- och kd-ledamöterna föreslagna riktlinjer (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden och Chris Heister.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt sålunda föreslå landstingsfullmäktige besluta
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
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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.
forts.
forts. § 221
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 222
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003
LS 0211-0493
Ordförandens skrivelse den 7 november 2002.
Bordlagt den 12 november 2002, § 215.
Landstingsstyrelsen beslöt föreslå landstingsfullmäktige besluta
att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2003.

§ 223
Sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen under 2003
LS 0211-0500
Ordförandens skrivelse den 11 november (reviderad den 14 november) 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt
att för sammanträden med styrelsen under 2003 fastställa följande dagar med början kl 10.00
21
4
18
18
1
22
5
20
17

januari
februari
februari
mars
april
april
maj
maj
juni

19
2
23
14
4
25
16

augusti
september
september
oktober
november
november
december

§ 224
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum måndagen den 25
november 2002, kl 10.00.
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Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 19 november 2002.
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