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§ 60
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 15 april 2003.

§ 61
Inkomna ärenden
Förteckning över ärenden som inkommit under tiden 6 – 19 mars 2003 lades till handlingarna.

§ 62
Ärenden för kännedom
Förteckning den 28 mars 2003 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna
(bilaga).

§ 63
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
Förteckning den 28 mars 2003 med anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation lades till
handlingarna (bilaga).

§ 64
Sammanställning över behållning avseende centrala anslag
LS 0301-0001
Rapport 4 den 21 mars 2003 lades till handlingarna.

§ 65
Skrivelser från Carl-Johan Ihrfors (m) om Landstingsfastigheter Stockholms årsredovisning
LS 9905-0279
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 mars 2003 med yttranden från landstingsrevisorerna den
21 september 1999 och Locums koncernledning den 28 juni 1999 och landstingskontorets tjänsteutlåtanden den 6 oktober 1999 respektive den 28 februari 2002.
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att som svar på skrivelserna överlämna landstingskontorets tjänsteutlåtanden den 28 februari 2002 och
den 6 oktober 1999.
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§ 66
Ändring av arbetsordning för landstingsfullmäktige avseende utvidgning av interpellations rätten
LS 0303-1222
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 mars 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
17 mars 2003.
I ärendet yttrade sig Chris Heister.
Landstingsstyrelsen beslöt
att återremittera ärendet.

§ 67
Yttrande över revisionsrapport 23/2002 Hälso- och sjukvårdens ersättningssystem
LS 0212-0571
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 mars 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
6 mars 2003.
M-, fp- och kd-ledamöternas skrivelse den 28 mars 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till landstingsrådsberedningen (bilaga).
I ärendet yttrade sig ordföranden, Chris Heister, Gunilla Helmerson och Inger Ros.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av m-, fp- och kd-ledamöternas om återremiss av ärendet.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om återremiss och om avslag därpå och fann
att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsrådsberedningens förslag.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt
förslag.

§ 68
Rapport om automatisk hantering av högkostnadsskydd för patientavgifter
LS 0301-0029
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 19 mars 2003.
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forts.
forts. § 68
Landstingsstyrelsen beslöt enligt landstingsrådsberedningens förslag
att lägga anmälan av rapport om automatisk hantering av högkostnadsskydd för patientavgifter till
handlingarna.

§ 69
Yttrande över promemorian Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (DS 2003:2)
LS 0302-0809
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 mars 2003 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den
3 mars 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 28 mars 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt m-förslaget (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 1 april 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att avge
yttrande till Socialdepartementet enligt fp-förslaget (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m-ledamöternas förslag
dels bifall till fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av m-ledamöterna till förmån för m-förslaget
dels av fp-ledamöterna för fp-förslaget.

§ 70
Månadsbokslut för januari-februari 2003
LS 0303-1288
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 mars 2003 jämte månadsbokslut för januari-februari med
prognos för helåret 2003.

Landstingsstyrelsen

Protokoll 4/2003
2003-04-01

5

M-ledamöternas skrivelse den 28 mars 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att fastställa
månadsbokslutet för januari-februari 2003, att uppdra åt landstingskontoret att ta fram förslag till
åtgärder i syfte att minimera årets negativa resultat (bilaga).
forts.
forts. § 70
Birgitta Rydberg anmälde att fp-ledamöterna instämde i m-förslaget.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till m- och fp-ledamöternas förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att fastställa månadsbokslut för januari-februari 2003.
M- och fp-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sitt förslag.
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§ 71
Yttrande över förslagen till nationell väghållningsplan, nationell banhållningsplan och
länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län för perioden 2004-2015
LS 0301-0251
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 26 mars 2003 med regionplane- och trafiknämndens yttrande
den 17 mars 2003.
M-ledamöternas skrivelse den 1 april 2003 med förslag att landstingsstyrelsen beslutar att som yttrande
överlämnade det samlade yttrandet med m-ledamöternas tilläggsförslag (bilaga).
Fp-ledamöternas skrivelse den 1 april 2003 med tilläggsförslag enligt fp-förslaget (bilaga).
V-ledamöternas skrivelse den 1 april 2003 (bilaga).
Mp-ledamöternas skrivelse den 1 april 2003 (bilaga).
I ärendet yttrade sig Anna Berger Kettner, Bengt Cedrenius, Chris Heister, Andres Käärik, Stig
Nyman, Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av Birgitta Rydberg med instämmande av m- och kd-ledamöterna om bordläggning av ärendet
dels av m-, fp- och kd-ledamöterna om bifall till den gemensamma reservationen i regionplane- och
trafiknämnden
dels av fp-ledamöterna om bifall till fp-ledamöternas tilläggsförslag med folkpartiets särskilda uttalande i
regionplane- och trafiknämnden som beslutstext
dels av m-, fp- och kd-ledamöterna om bifall till m-ledamöternas tilläggsförslag.
Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om ärendet skulle bordläggas.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till förslaget om bordläggning och om avslag därpå och fann
att styrelsen avslagit bordläggningsyrkandet.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall eller avslag till återstående yrkanden och fann att
styrelsen antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslöt således
att som yttrande till Banverket, Vägverket och Länsstyrelsen överlämna landstingsrådsberedningens
förslag med anledning av förslagen till statliga infrastrukturplaner.
M-, fp- och kd-ledamöterna anförde reservation mot landstingsstyrelsen beslut till förmån för sina
förslag.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av v-ledamöterna
dels av mp-ledamöterna.
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Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 72
Utseende av auktoriserad revisor och revisorsersättare i Stiftelsen Stockholms
Museispårvägar
LS 0303-1323
Ordförandens skrivelse den 27 mars 2003.
Landstingsstyrelsen beslöt
att utse Anne Lengholt som auktoriserad revisor och Peter Lander som revisorsersättare i Stiftelsen
Stockholms Museispårvägar intill utgången av 2006.

§ 73
Fråga av Andres Käärik om tidplanen för budgetärende till landstingsstyrelsen
På fråga av Andres Käärik om tidplanen för budgetärende till landstingsstyrelsen den 22 april 2003
upplyste Ingela Nylund Watz om att ärendet delas till oppositionspartierna direkt efter att det tagits i
landstingsrådsberedningen.

§ 74
Tid för nästa sammanträde med landstingsstyrelsen
Det antecknades att nästa sammanträde med landstingsstyrelsen skulle äga rum tisdagen den 22 april
2003, kl 10.00.
Vid protokollet

Peter Freme
Justeringen har genom anslag tillkännagivits den 1 april vad avser § 71 och i övrigt den 16 april 2003.
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Bilaga LS § 62/2003

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde
den 1 april 2003

1

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslut den 18 februari 2003 om att överlämna delrapporten från
utredningen om kunskapscentra inom Stockholms läns landsting
LS 0301-0345

2

Landstingsrevisorernas projektrapport 10/03 Jämförelser av sjukhusens effektivitet – Etapp 2, RK
200112-148
LS 0303-1238

3

Landstingsrevisorernas projektrapport 11/03 Ändamålsenligheten med de lokala PA/lönesystemen,
RK 200205-37
LS 0303-1259

4

Revisorskollegiets skrivelse den 10 mars 2003 om Landstingsrevisorernas verksamhet under år
2003
LS 0302-1225

5

Järfälla kommuns skrivelse den 10 mars 2003 om lokalisering av Stockholms läns museum till
Järfälla/Bolinder strand
LS 0303-1247
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Bilaga LS § 63/2003

Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation

1

Ägarutskottet
Protokoll 2/2003

2

Rese- och representationsutskottet
Beslut 10-16/2003

