PROTOKOLL
2002-04-09

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 9 april avseende § 77, i övrigt tisdagen den 23 april 2002

Peggy Lagerström

Christina Tallberg

Björn Hamilton

§ 68
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.
P g a 2:e vice ordförandens frånvaro utsågs Björn Hamilton som extra ordförande för
mötet.

§ 69
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 27 mars 2002 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 2 april 2002 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 5 april 2002 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 70
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste vice ordföranden
och Björn Hamilton.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 23 april 2002.
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Anmälningsärenden
§ 71
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 dels
till ny ledamot i valkrets SV efter Claes Ånstrand (s) inkalla Frank Grenehed
(s) dels till ny ersättare efter Frank Grenehed (s) utse Robert Ask (s)
LS 0201-0055
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 72
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 till ny
ledamot i valkrets IV efter Lars Ahlqvist (mp) inkalla Elin Låby (mp) och till
ersättare efter Elin Låby (mp) utse Lennart Asp (mp)
LS 0203-0121
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 73
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2001 (förslag 25)
LS 0203-0150
Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler, varvid fullmäktige
ajournerades för att de ledamöter som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen under år
2001 skulle kunna ersättas inom sitt respektive parti.
Förhandlingarna återupptogs härefter. Landstingsstyrelsen togs först upp till behandling.
I ärendet yttrade sig Bo Klasmark, Kenneth Strömberg, Lennart Hals, landstingsråden
Ralph Lédel, Ingela Nylund Watz och Elwe Nilsson, Brit Rundberg, Janne Stefansson,
Bengt Cedrenius, Maria Wallhager, Jan Strömdahl, Herta Fischer, Staffan Holmberg,
Elin Låby, Bo Krogvig, Magnus Ljungkvist, Ingvar Jacobsson, Anders Gustâv, Roland
von Malmborg, Fredrik Kronberg, Torsten Nabseth, Olof Pontusson, Boel Carlsson
samt Janet Mackegård.
YRKANDEN
1) bifall till m-, kd- och fp-ledamöternas förslag innebärande beviljande av ansvarsfrihet
för landstingsstyrelsens ledamöter för verksamheten år 2001
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2) bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag innebärande att ej bevilja ansvarsfrihet
för landstingsstyrelsens ledamöter för verksamheten år 2001
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
beviljat landstingsstyrelsen ansvarsfrihet.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som beviljar landstingsstyrelsen ansvarsfrihet röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat att ej bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 78 jaröster, 69 nej-röster samt att 2 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen för verksamheten år 2001.
RESERVATION
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det
egna yrkandet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen, samt p g a
anhörigjäv Jessica Stjernström, deltog ej i behandlingen och beslutet avseende
landstingsstyrelsen.
Härefter ajounerades sammanträdet för att de ledamöter som varit jäviga under behandlingen av landstingsstyrelsen skulle ges möjlighet att återinträda.

När förhandlingarna återupptogs behandlades övriga nämnder och styrelser inom
revisorsgrupp I.
I denna del av ärendet yttrade sig Kenneth Strömberg, Anita Hagelbeck, Christos
Tsoukatos, Ann-Kristin Särnbrink samt Lena Cronvall-Morén.
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för övriga nämnder inom revisorsgrupp I för verksamheten år
2001.
De ledamöter och ersättare som haft uppdrag i berörda nämnder och styrelser deltog ej
i behandlingen och beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.

Härefter togs nämnder och styrelser inom revisorsgrupp II upp till behandling.
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I denna del av ärendet yttrade sig Göran Hammarsjö, landstingsråden Stig Nyman,
Inger Ros, Andres Käärik och Folke Schött, Lena-Maj Anding, Mats Skoglund,
Cecilia Carpelan samt Jan Olov Sundström.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser inom revisorsgrupp II för verksamheten år 2001.
De ledamöter och ersättare som haft uppdrag i berörda nämnder och styrelser deltog ej
i behandlingen och beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.

§ 74
Årsredovisning för 2001 för Stockholms läns landsting och dess bolag (förslag
26)
LS 0106-0353
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Ralph Lédel, Birgitta
Sevefjord, landstingsråden Stig Nyman Andres Käärik och Inger Ros, Bengt Cedrenius
samt Carl-Johan Ihrfors.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av årsredovisningen
3) avslag på återremissyrkandet
4) bifall till Stig Nymans förslag om att till årsredovisningen lägga ytterligare en att-sats
innebärande ”att uttala: Landstingets möjlighet att uppnå ekonomisk balans förutsätter
antingen en radikal reformering av utjämningssystemet eller en skattehöjning”
5) avslag på Stig Nymans förslag
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag på respektive bifall till återremissyrkandet
och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
RESERVATION
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
återremissyrkandet.
Ordföranden ställde härefter propositioner om bifall till yrkandet under 1) ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under
4) ovan och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
RESERVATION
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S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
avslagsyrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag och enligt kd-ledamöternas
förslag
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2001 som
framgår av bilaga
att resultatenheternas resultat disponeras i enlighet med bilaga
att svara för SL koncernens pensionsförpliktelser intjänade före 1992 samt att för
tiden därefter ingå borgen för koncernens pensionsförpliktelser
att svara för övriga landstingsägda bolags uppkomna pensionsförpliktelser intjänade
t o m år 2001 med undantag av Huddinge Universitetssjukhus AB, Danderyds sjukhus
AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholm AB och Locum AB för
vilka särskilda borgensbeslut föreligger
att bevilja Waxholms Ångfartygs AB ett långfristigt lån fr o m januari 2002 på kronor
17 513 176 avseende investeringar år 2001
att fastställa villkorat aktieägartillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2001 års
verksamhet till 3 314 000 000 kronor
att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafik ett långfristigt lån fr o m januari 2002 på
kronor 830 600 000 avseende investeringar år 2001
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma
under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att 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 2001 års
verksamhet
att fastställa villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB för 2001 års
verksamhet till 108 597 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma
under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med
det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige

2002-04-09

att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2001 års
verksamhet.
att uttala: Landstingets möjlighet att uppnå ekonomisk balans förutsätter antingen en
radikal reformering av utjämningssystemet eller en skattehöjning.
Det antecknades att s-, v- och mp-ledamöterna ej deltog i beslutet rörande fastställandet av årsredovisningen.

§ 75
Överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen
om överförandet av huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge
folkhögskolor (förslag 27)
LS 0005-0366
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Ingvar Jacobsson, Birgitta
Sevefjord, Christos Tsoukatos samt Jan Wattsgård.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s- och v-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 godkänna överenskommelse med ABF Sollentuna/Medborgarskolan Stockholmsregionen angående huvudmannaskapet för Väddö och Västerhaninge folkhögskolor
att för täckande av bortfall av bokfört värde i samband med försäljningen av Väddö
folkhögskola (Väddö-Hammarby 25:1) fullt ut kompensera Landstingsfastigheter
Stockholm.
RESERVATION
S- och v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemesamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 76
Reviderat miljöpolitiskt program, Miljö steg 4 (förslag 28)
LS 0110-0588
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I ärendet yttrade sig Bengt Cedrenius, Säde Pekurinen samt Måns Almqvist.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta förslag till reviderat miljöpolitiskt program för landstinget från 1 april 2002
att förvaltningar och bolag, där lagen så tillåter, vid beställning av tjänst eller vara får
överenskomma med leverantören om att högst 2 promille av ersättningen skall vara
resultatbaserad med avseende på uppnådda miljöresultat i leveransen.

§ 77
Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende 70 st Vagn
2000 (förslag 29)
LS 0201-0053
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik (och/eller annat bolag inom dess koncern,
nedan koncernbolag) och AB SLL Internfinans att i samråd upphandla och välja
förmånligaste form av finansiering avseende 70 st Vagn 2000
att för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolags räkning teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) när AB Storstockholms
Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om finansiering, innefattande en
kombinerad svensk och amerikansk finansiering avseende 70 st Vagn 2000
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 78
Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning (förslag 30)
LS 0202-0106
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Bengt Cedrenius samt Måns
Almqvist.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning (exkl. leasing) på
16 000 000 000 kronor varav 10 000 000 000 kronor avser långfristig upplåning
att uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning inom denna ram.
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§ 79
Prövning av pågående och planerade investeringar inom sjukvården
(förslag 31)
LS 0201-0049
I ärendet yttrade sig Boel Carlsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna investering om 147 000 000 kronor, inkl utrustning, i försörjningskvarteret
vid Karolinska sjukhuset gällande näringscentrum och temporär avfallsterminal.

§ 80
Motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapandet av ett jämförbart
kvalitetssystem för mjuka värden inom landstinget (förslag 32)
LS 0005-0333
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 81
Motion 2001:8 av Brit Rundberg (v) om förenkling av rutinerna kring
beräkning av högkostnadsskyddet i vården genom datorisering (förslag 33)
LS 0103-0166
I ärendet yttrade sig Brit Rundberg, landstingsråden Stig Nyman och Inger Ros.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens reviderade förslag
att uppdra åt landstingskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt produktionsförvaltningen att tillsammans utreda och beskriva rådande funktionskrav, alternativa
tekniska lösningar, investeringsbehov samt vilka kostnader en datorisering av
högkostnadsskyddet skulle innebära
att i övrigt anse motionen besvarad.

§ 82
Motion 2001:17 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om skapande av
forskningsprogram kring barn med neuropsykiatriska störningar (förslag 34)
LS 0104-0222
I ärendet yttrade sig Sunhild Dietrich-Larsson och landstingsrådet Andres Käärik.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med Kommunförbundet
Stockholms län utreda formerna för gemensamma forskningsprogram och
kompetenscentra rörande barn med neuropsykiatriska störningar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda hur forskning och kompetens när
det gäller barn med neuropsykiatriska störningar kan utvecklas inom hälso- och
sjukvården
att i övrigt anse motionen behandlad.

§ 83
Motion 2001:26 och 2001:30 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om kartläggning av informationen om komplementära metoder samt komplementärmedicinska vårdcentraler (förslag 35)
LS 0106-0356, LS 0109-0482
I ärendet yttrade sig Sunhild Dietrich-Larsson, Herta Fischer, landstingsrådet Andres
Käärik, Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till mp-ersättarens särskilda uttalande i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionerna besvarade.
RESERVATION
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det egna
förslaget.
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Valärenden
§ 84
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 36)
LS 0110-0511, 0572, 0111-0643, 0201-0004, 0202-0094, 0110, 0116, 0203-0139,
0204-0161
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Johan Heinonen (s) från uppdraget som
ersättare i Kulturnämnden och Peter Kalliopuro från uppdragen som ersättare i
landstingsfullmäktige, valkrets NO samt ersättare i Nordöstra sjukvårdsstyrelsen.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Kulturnämnden intill utgången av 2002
Ersättare
s

Lennart Mehlberg

(efter J Heinonen)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Eriksson, Romlin och Johansson inträder ersättarna Björkman,
Parkdal, Mehlberg och Åström; För ledamoten Wattsgård inträder ersättarna Åström,
Björkman, Parkdal och Mehlberg.

Svea Hovrätt intill utgången av 2002
Nämndeman
fp

Jonas Källman

(efter R Ljunglöf)

Övervakningsnämnd Stockholms Centrums 2:a intill utgången av 2002
Ersättare
m

Jens P Ahl (efter P Gröön)

Sparbanksstiftelsen Första t o m 30 juni 2003
Huvudman
s

Elaine Kristensson

(efter O Holmberg)
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Nordöstra sjukvårdsstyrelsen intill utgången av 2002
Ersättare
s

Sune Rosdahl

(efter P Kalliopuro)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Sellin, Pettersson och Pilz inträder ersättarna Rasmusson, Schill,
Rosdahl och Wahlgren; För ledamoten Ramström inträder ersättarna Wahlgren,
Rasmusson, Schill och Rosdahl.

BORDLAGDA VAL
Övervakningsnämnd Stockholms Centrums 2:a intill utgången av 2002
Ledamot
m

Naémi Karlsson

(efter F Nur)

Jurymän för tryckfrihetsmål 2:a gruppen intill utgången av 2005
Jurymän
s

Ulrik Andersen

(efter M Hedberg)

Svea Hovrätt intill utgången av 2002
Nämndeman
fp

Sven Hugosson

(efter E Blomberg)

Länsrätten intill utgången av 2002
Nämndeman
s

Hans Larsson

(efter G Kjellberg)

ALMI Stockholm Investeringsfond AB intill utgången av 2002
Suppleant
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s

Staffan Holmberg

Skattenämnden för skattekontor Spånga intill utgången av 2002
Ledamot
s

Sune Pettersson

(efter H Jansson)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ledamot i styrelsen för Norrtälje sjukhus AB (-)

§ 85
Anmälan av motioner
LS 0204-0180
Nr 2002:02 av Olof Pontusson (s) om genomförandet av Barnkonventionen.
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

§ 86
Bordlagd fråga av Thore Nyman (s) om Primärvårdsförsöket i Sigtuna
LS 0202-0084
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 87
Fråga av Herta Fischer (v) om att garantera Huvudstaborna en tillgänglig
vårdcentral
LS 0204-0171
Herta Fischer har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet
för primärvårdsfrågor:
”I över 30 år har vårdcentralen vid Västra skogen i Solna betjänat medborgarna i
stadsdelen Huvudsta. Nu är vårdcentralen uppsagd från sina lokaler och inom
upptagningsområdet är det nästan omöjligt att hitta nya lokaler.
Uppsägningen är ett resultat av att den borgerliga majoriteten i Solna genomdrev en
utförsäljning av allmännyttans Solnabostäder AB på Johan Enbergs väg. Den nya
bostadsrättsföreningen vill omvandla vårdcentralens lokaler till inkomstbringande
bostadsrätter. Både personalen, men framför allt de många patienterna är förtvivlade.
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Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till ansvarigt sjukvårdslandstingsråd Andres Käärik (fp):
Tänker Du som ansvarig politiker göra något för att garantera Huvudstaborna en
tillgänglig vårdcentral?”
Frågan besvarades av ordföranden i Nordvästra sjukvårdsstyrelsen Sonja Weidland.
Vidare yttrade sig Herta Fischer.

§ 88
Fråga av Mikael Sundesten (s) om byte av namn på tunnelbanestationen
Näckrosen
LS 0204-0169
Mikael Sundesten har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
landstingsrådet för trafikfrågor:
”SL-styrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att säga ja till Solna kommuns
begäran om att byta namn på T-banestationen Näckrosen till Filmstaden, under
förutsättning att Solna stad står för de kostnader som är förknippade med namnbytet
samt att det kan ske vid en tidpunkt som SL finner lämpligt.
Ett beslut om namnbyte bör ske först efter att ett noggrant utredningsarbete genomförts
där de som bor i området och nyttjar stationen har tillfrågats. I ärendet har dock inga
kontakter tagits med vare sig Sundbybergs kommun eller de boende i Storskogen.
Jag vill därför fråga landstingsrådet Elwe Nilsson:
Kommer även Sundbybergs kommun och de boende stadsdelen Storskogen få
möjlighet att tycka till om förslaget till nytt namn på Näckrosens T-banestation innan SL
fattar beslut om att genomföra namnbytet?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Elwe Nilsson. Vidare yttrade sig Mikael
Sundesten.

§ 89
Fråga av Herta Fischer (v) om att hjälpa palestinier med överskottsmateriel
LS 0204-0172
Herta Fischer har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet
för sjukvårdsfrågor:
”Israels upptrappade våldsaktioner mot palestinska städer och flyktingläger står i bjärt
kontrast till FN-resolutioner och folkrätt. Ingen vill försvara självmordsbombarna, men
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Israels angrepp mot ambulanser och försvårandet av sjukvårdande insatser är ett
förödande brott mot mänskliga rättigheter.
Landstinget förfogar över överskottssjukvårdsmateriel och kanske även ambulanser.
Jag vill ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman (kd):
Är Du beredd att i samarbete med Röda Korset/Röda halvmånen låta landstinget hjälpa
sårade palestinier med överskottsmateriel?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Stig Nyman. Vidare yttrade sig Herta Fischer.

Nya interpellationer
§ 90
Anmälan av interpellationer
LS 0204-0170
Nr 2002:04 av Inger Ros (s) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och
landsting.
Interpellationen ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 20.19.
Vid protokollet

Ulf Lagerström
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