PROTOKOLL
2002-03-12

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 26 mars 2002

Peggy Lagerström

Christina Tallberg

Birgitta Rydberg

§ 41
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.

§ 42
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 28 februari 2002 till fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på
landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 5 mars 2002 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 8 mars 2002 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 43
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste vice ordföranden
och Birgitta Rydberg.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 26 mars 2002.
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Beslutsärenden
§ 44
Arvodering av styrelseuppdrag i Södersjukhuset AB (förslag 13)
LS 0112-0698
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen (förslaget
sid 2)
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämman yrka på och rösta för att arvoden
skall betalas ut till styrelsen enligt arvodesberedningens förslag
att bolagsstyrelsen skall beakta av landstingsfullmäktige antagna bestämmelser om
arvoden i styrelserna för bolag och stiftelser avseende landstingsanställda eller anställda i
landstingsägda bolag.
S- och v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 45
Arvodering av styrelseuppdrag i Norrtälje sjukhus AB (förslag 14)
LS 0112-0699
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz och Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen (förslaget
sid 2)
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämman yrka på och rösta för att arvoden
skall betalas ut till styrelsen enligt arvodesberedningens förslag
att bolagsstyrelsen skall beakta av landstingsfullmäktige antagna bestämmelser om
arvoden i styrelserna för bolag och stiftelser avseende landstingsanställda eller anställda i
landstingsägda bolag.
RESERVATIONER
S- och v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 46
Arvodering av revisorsuppdrag i Södersjukhuset AB (förslag 15)
LS 0201-0069
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att årsarvoden skall betalas ut till revisorer och revisorsersättare enligt arvodesberedningens förslag.
att för revisorer och ersättare skall gälla av landstingsfullmäktige antagna bestämmelser
om arvoden och övriga ersättningar.

§ 47
Arvodering av revisorsuppdrag i Norrtälje sjukhus AB (förslag 16)
LS 0201-0068
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att årsarvoden skall betalas ut till revisorer och revisorsersättare enligt arvodesberedningens förslag
att för revisorer och ersättare skall gälla av landstingsfullmäktige antagna bestämmelser
om arvoden och övriga ersättningar.

§ 48
Skrivelse från Elwe Nilsson (m) om ändring av rutiner för användning av
kontokort samt förslag till regler inom landstingskoncernen (förslag 17)
LS 0102-0090
I ärendet yttrade sig Birgitta Sevefjord och landstingsrådet Elwe Nilsson.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att följande regler för tjänstekort skall gälla för hela landstingskoncernen:
1. Tjänstekort skall vara av typen Företagsupphandlat Privatkort. Detta innebär att
kortinnehavaren har det fulla betalningsansvaret och en konsekvens är bl. a. att det görs
en kreditbedömning av sökanden innan kortet utfärdas.
2. Innehav av tjänstekort skall vara motiverat utifrån innehavarens utlägg i tjänsten.
3. Innehav av tjänstekort skall beslutas av förvaltningschef eller VD.
4. Respektive förvaltning/bolag står för årsavgiften som normalt skall betalas i förskott.
Den tidigare risken för innehavaren att bli förmånsbeskattad för årsavgiften, som då togs
upp till det fulla värdet på marknaden, för ”privatkort” finns inte längre.
5. Rutiner för utbetalning för utlägg betalda genom tjänstekort skall utformas av den/det
enskilda förvaltningen/bolaget.

§ 49
Motion 2001:6 av Brit Rundberg (v) om att bussresenärer med giltigt färdbevis
skall få stiga på stomlinjernas blå ledbussar genom samtliga dörrar (förslag 18)
LS 0103-0164
I ärendet yttrade sig Brit Rundberg, landstingsråden Elwe Nilsson och Anna Berger
Kettner, Åke Askensten, Jan Strömdahl, Urban Ryadal, Elin Låby, Ulf Uebel, Sten
Erson-Wester, Mats Skoglund samt Bengt Cedrenius.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen (förslaget sid 2)
3) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATIONER
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S-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för s-reservationen i
landstingsstyrelsen
V- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 50
Motion 2001:7 av Åke Askensten m fl (mp) om gratis infartsparkering för
bilister med SL-kort (förslag 19)
LS 0103-0165
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, landstingsrådet Elwe Nilsson, Ulf Uebel samt Jan
Strömdahl.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 51
Motion 2001:14 av Lena Huss m fl (fp) om försök med Nynäsexpressen, 1:a
klass direkttåg (förslag 20)
LS 0104-0218
I ärendet yttrade sig Lena Huss, Bengt Cedrenius, landstingsrådet Anna Berger Kettner,
Jan Wattsgård, Jan Strömdahl, Olov Lindquist, Sten Erson-Wester samt Urban Ryadal.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2) bifall till mp-ersättarens särskilda uttalande i landstingsstyrelsen (förlaget sid 2)
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för mp-uttalandet i
landstingsstyrelsen.

§ 52
Motion 2001:38 av Anna Berger Kettner m fl (s) om utökad resegaranti i SLtrafiken (förslag 21)
LS 0112-0691
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Åke Askensten, Ulf Uebel,
Måns Almqvist, Dick Dernhagen, landstingsrådet Elwe Nilsson samt Helena Ekekihl.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
3) återremiss av ärendet
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag på respektive bifall till återremissyrkandet
och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena 1) och 2) ovan och
fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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RESERVATIONER
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 53
Motion 2000:56 och 2001:20 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om inrättande av ett hospice samt infektionsmottagning för hiv-positiva hemlösa (förslag 22)
LS 0012-0768, LS 0104-0225
I ärendet yttrade sig Sunhild Dietrich-Larsson, landstingsrådet Stig Nyman, Brit
Rundberg, Marie Johansson, landstingsrådet Inger Ros samt Inga-Britt Backlund,.
YRKANDE
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s-ledamöternas förslag innebärande ”dels att anse motionerna besvarade och
dels att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningar för att
ett hospice för hemlösa kan inrättas”
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit både landstingsstyrelsens och s-ledamöternas förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag och s-ledamöternas förslag
att anse motionerna besvarade
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att ett
hospice för hemlösa kan inrättas.

§ 54
Motion 2001:1 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om vidareutbildning av
sjuksköterskor inom ätstörningsvården (förslag 23)
LS 0102-0084
I ärendet yttrade sig Sunhild Dietrich-Larsson, landstingsrådet Andres Käärik, Susanna
Brolin, Birgitta Rydberg samt Herta Fischer
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
V- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Besvarande av frågor
§ 55
Bordlagd fråga av Bengt Cedrenius (mp) om att information om resegaranti bör
ges när den som mest behövs
LS 0112-0669
P g a Bengt Cedrenius frånvaro och eftersom frågan bordlagts vid två tidigare
sammanträden beslutade fullmäktige efter förslag från ordföranden att frågan utgår.

§ 56
Bordlagd fråga av Åke Askensten (mp) om nya regler för färdtjänsten till
Arlanda flygplats
LS 0112-0683
Åke Askensten har med ordförandens medgivande till landstingsrådet för färdtjänstfrågor ställt följande fråga:
”Från den 7 januari 2002 gäller nya regler gällande färdtjänsten till Arlanda flygplats.
Problemet är de kommuner som ligger utmed vägen mot Arlanda flygplats, bl a delar av
Stockholms stad, Sundbyberg och Solna. De nya reglerna innebär att de resande först
måste åka in till centrala staden för att därefter resa med Arlanda express till flygplatsen.
Detta medför en onödig belastning på biltrafiken till city. Järfälla och Sollentuna däremot
berörs inte av det nya beslutet. Indelningen av regelverket är ologisk eftersom det ger
miljömässiga och samhällsekonomiskt negativa effekter.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Avser Du att korrigera detta beslutet enligt ovan?”
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2001 samt den 12
februari 2002.
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Frågan besvarades av ordföranden i färdtjänstnämnden Hans-Erik Malmros. Vidare
yttrade sig Åke Askensten.

§ 57
Bordlagd fråga av Thore Nyman (s) om Primärvårdsförsöket i Sigtuna
LS 0202-0084
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 58
Fråga av Säde Pekurinen (s) om vården av finsktalande psykiskt sjuka
patienter i Stockholms län
LS 0203-0129
Säde Pekurinen har med ordförandens medgivande till landstingsrådet för psykiatrifrågor ställt följande fråga:
”Psykiskt sjuka patienter är beroende av vård på sitt modersmål. Vården för
finsktalande psykiskt sjuka patienter har allvarligt försämrats under senare år. Den enda
klinik i länet med finsktalande behöriga vårdpersonal som finns vid S:t Görans sjukhus
hotas av nedläggning. Vakanta tjänster tillsätts ej, trots behöriga sökande.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd:
Anser du att vården för de finsktalande psykiskt sjuka fyller kraven på bra vård?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Andres Käärik. Vidare yttrade sig Säde
Pekurinen.

§ 59
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om ekonomiska effekter av konkurrensutsättning
LS 0203-0131
Ingela Nylund Watz har med ordförandens medgivande till landstingsrådet för
finansfrågor ställt följande fråga:
”I interpellationsdebatten den 10 oktober år 2000 ställde Ralph Lédel ut löftet att
effekterna av konkurrensutsättningarna skall redovisas. Jag citerar ”vi kommer nu via
kvartalsrapporterna att för första gången få detaljerade uppgifter från varje förvaltningssjukhus, bolag och styrelser om både små och stora effekter av konkurrensutsättning”. Så har ännu inte blivit fallet. Det enda finanslandstingsrådet lyckats
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prestera sedan dess är en liten lista på vilka entreprenader som finns inom sjukvården
och vilka volymer det handlar om. Men inte minsta analys av effekterna.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet
Tänker du infria löftet om en redovisning av effekterna av konkurrensutsättningen?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Ralph Lédel. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Ingela Nylund Watz.

§ 60
Fråga av Åke Askensten (mp) om lagtrots
LS 0203-0132
Åke Askensten har med ordförandens medgivande till landstingsrådet för finansfrågor
ställt följande fråga:
”Enlig uppgift i media anser ordföranden i revisorskollegiet den politiska majoritetens
upprepade underlåtenhet att ta itu med budgetunderskottet är att likna vid lagtrots.
Revisorerna kan komma att föreslå att de ansvariga politikerna, som inte följt lagen, inte
beviljas ansvarsfrihet.
Fråga till Ralph Lédel:
Anser du att finanslandstingsrådet står över lagen?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Ralph Lédel. Vidare yttrade sig Åke Askensten.

§ 61
Fråga av Åke Askensten (mp) om landstingets försämrade ekonomi
LS 0203-0134
Åke Askensten har med ordförandens medgivande till landstingsrådet för finansfrågor
ställt följande fråga:
”Landstingets ekonomi är i gungning. Landstingsledningen ser passivt på hur situationen
blir allt mer krisartad.
I vecka 4 minskade landstingets likvida medel kraftigt, en nedgång som saknar
motsvarighet under fjolåret. Om detta får fortsätta kommer landstinget att få problem
med att betala lönerna till sina tusentals anställda.
FRÅGA:
Har finanslandstingsrådet någon som helst plan för att få landstingets ekonomi på
fötter?”
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Frågan besvarades av landstingsrådet Ralph Lédel. Vidare yttrade sig Åke Askensten.
§ 62
Fråga av Brit Rundberg (v) om etik och moral i privat bolag som tagit över
vårdcentral
LS 0302-0133
Brit Rundberg har med ordförandens medgivande till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor
ställt följande fråga:
”Hornstulls vårdcentral på Södermalm privatiserades under hösten 2001. Sjukvårdsstyrelsen har skrivit avtal med Curera AB. Bolaget har en styrelse där både VD
och ytterligare en person har erfarenheter från konkurser genom andra styrelseuppdrag.
I moderbolaget, som äger 100 procent av aktierna i Curera AB, har nästan alla i
styrelsen, inklusive VD, erfarenheter av konkurser, en eller flera.
Jag vill fråga sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman:
Är det lämpligt att överlåta skattemedel och ansvaret för en vårdcentral till ett bolag där
nästan alla i ansvarig styrelse varit med om konkurser?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Stig Nyman. Vidare yttrade sig Brit Rundberg.

§ 63
Fråga av Eie Herlitz (mp) om SL:s nya kontaktlösa period- och betalkort
LS 0203-0130
Eie Herlitz har med ordförandens medgivande till landstingsrådet för trafikfrågor ställt
följande fråga:
”I SL:s nya hypermoderna betalsystem ska man kunna gå in i tunnelbana, pendeltåg och
bussar med s.k. kontaktlösa period- och betalkort. En kortläsare ska kunna läsa av
korten utan att komma i direkt kontakt med dem. Den största fördelen för trafikanterna
är att de kan ha de kontaktlösa korten i väskan eller fickan och inte behöver ta upp
dem. För att detta ska vara möjligt krävs att kortläsaren kan avläsa korten på i
storleksordningen 10-15 cm avstånd.
Med anledning av detta vill jag fråga landstingsrådet Elwe Nilsson:
Kommer de kontaktlösa korten att kunna avläsas på så stort avstånd att trafikanterna
kan passera kortläsaren utan att ta upp korten ur väskan eller fickan?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Elwe Nilsson. Vidare yttrade sig Eie Herlitz.

Valärenden
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§ 64
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 24)
LS 0110-0511, 0569, 0572, 0643, 0112-0690, 0201-0004, 0012, 0030, 0034,
0055, 0202-0076, 0090, 0094, 0101, 0110, 0116, 0203-0121
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Fatima Nur (m) från uppdraget som
ledamot i övervakningsnämnden Stockholms centrum 2, för Sven Andréason (-) från
uppdragen som ersättare för ombud i landstingets bolag och stiftelser samt ersättare för
ombud i stiftelsen Vetenskapsstaden samt för Lars Ahlqvist (mp) från uppdraget som
ledamot av landstingsfullmäktige valkrets 4.

Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Ombud i landstingets bolag och stiftelser intill utgången av 2002
Ersättare för ombud
-

Sören Olofsson

(efter S Andréason)

Stiftelsen Vetenskapsstaden intill utgången av 2002
Ersättare för ombud
-

Sören Olofsson

(efter S Andréason)

Övervakningsnämnden Stockholm Norr intill utgången av 2002
Ersättare
m

Peter Wallenskog

(efter M Hansson)

SL:s Norra regionstyrelse intill utgången av 2002
Ledamot
s

Knut W Nygaard

(efter A-K Lundström)

Ersättare
s

Anders Johansson

(efter K W Nygaard)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet valda ersättarna:
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För ledamöterna Pontusson, Jungefors och Nygaard inträder ersättarna Söderberg,
Hofbauer, Johansson och Låby; För ledamoten Rydh inträder ersättarna Låby,
Söderberg, Hofbauer och Johansson.
Landstingets konstnämnd intill utgången av 2002
Ledamot
m

Ingjerd Gustafsson

(efter K Billing)

Hälso- och sjukvårdsnämnden intill utgången av 2002
Ersättare
mp

Lena-Maj Hellman Anding (efter S Dietrich-Larsson)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Ros, Söderlund, Sjökvist, Sellin och Kull inträder ersättarna Falk,
Mackegård, Lidbom, Andersson, Bilici, Sevefjord och Hellman Anding; För ledamöterna Brolin och Rundberg inträder ersättarna Bilici, Sevefjord, Hellman Anding,
Falk, Mackegård, Lidbom och Andersson.

Svea Hovrätt intill utgången av 2002
Nämndeman
m

Ulf Rörström

(efter K Billing)

Jurymän för tryckfrihetsmål 1:a gruppen intill utgången av 2005
Juryman
m

Gerhard Rundquist

(efter A-K Edenius)

Svea Hovrätt intill utgången av 2002
Nämndeman
s

Märta Thölin

(efter K Holmström)
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val:
en ledamot i styrelsen för Norrtälje sjukhus AB (-)
en suppleant i styrelsen för ALMI Stockholm Investeringsfond AB (s)
en juryman för tryckfrihetsmål 2:a gruppen efter M Hedberg (s)
en nämndeman i Svea Hovrätt efter E Blomberg (fp)
en ledamot i Övervakningsnämnden Stockholms centrum 2 (efter F Nur (m)
en nämndeman i Länsrätten efter G Kjellberg (s)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Spånga efter H Jansson (s)

Besvarande av interpellationer
§ 65
Interpellation 2002:1 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om folkhälsoarbetet inom
det medicinska programarbetet
LS 0202-0087
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 12 februari 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Andres Käärik hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Sunhild Dietrich-Larsson, landstingsrådet Andres Käärik samt Herta Fischer.

§ 66
Interpellation 2002:2 av Kristina Söderlund (s) om sammanhållen rehabilitering
LS 0202-0088
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 12 februari 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Kristina Söderlund och landstingsrådet Stig Nyman.
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§ 67
Interpellation 2002:3 av Jan Strömdahl (v) om ökade kostnader för sjukvård och
kollektivtrafik till följd av dålig snöröjning
LS 0202-0089
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den
12 februari 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Ralph Lédel hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Jan
Strömdahl, landstingsrådet Ralph Lédel, Jan Bergvall samt Urban Ryadal.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 15.35.

Vid protokollet

Ulf Lagerström

