PROTOKOLL
2002-06-18

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 18 juni beträffande § 117, i övrigt tisdagen den 25 juni 2002.

Peggy Lagerström

Christina Tallberg

Per-Eric Rosencrantz

§ 113
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.

§ 114
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 6 juni 2002 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 11 juni 2002 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 14 juni 2002 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 115
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 25 juni 2002.
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Anmälningsärenden
§ 116
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 till ny
ersättare i valkre ts NO efter Peter Kalliopuro (s) utse Anders Jonsson (s)
LS 0204-0161
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 117
Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare
LS 0206-0295
Ordföranden frågar om ärendet kan tas upp utan föregående beredning.
Fullmäktige beslutar enhälligt att bifalla ordförandens fråga.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ralph Lédel.
Fullmäktige beslutade
att borgensförbindelsen som landstingsfullmäktige beslutade om den 12 oktober 1999
skall omfatta hela den nya kreditramen på 1.100 milj kronor samt
att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 118
Införande av självstyrande enheter inom förvaltningsdriven hälso- och sjukvård
(förslag 50)
LS 0203-0148
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ralph Lédel, Ingela Nylund Watz och Andres
Käärik, Birgitta Sevefjord, Lena-Maj Anding, landstingsrådet Stig Nyman, Maria
Wallhager samt Jan Olov Sundström.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till mp-ledamöternas tillägg till landstingsstyrelsens förslag innebärande ”att
årligen följa upp förändringen samt att redovisa denna samlat till landstingsfullmäktige
senast 1 maj 2005”
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit både landstingsstyrelsens förslag och mp-ledamöternas tilläggsförslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag och mp-ledamöternas
tilläggsförslag
att godkänna föreslagen indelning i självstyrande enheter inom landstingets förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård, exkl. akutsjukhusen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den 1 maj 2003 utarbeta en plan för hur
bildande av mindre enheter kan genomföras
att fastställa föreslagna ägardirektiv för enheterna
att godkänna föreslagen modell för ekonomistyrning av enheterna
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukvårdsstyrelserna att inför 2003 och
fortlöpande teckna treåriga vårdöverenskommelser med möjlighet till två års förlängning
med enheterna
att uppdra åt produktionsstyrelsen att ansvara för införandet av självstyrande enheter inom
förvaltningsdriven hälso- och sjukvård
att årligen följa upp förändringen samt
att redovisa denna samlat till landstingsfullmäktige senast 1 maj 2005.

§ 119
Avsättning till individuell del avseende pensioner enligt PFA-98 för år 2002
(förslag 51)
LS 0204-0203
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ralph Lédel, Jan Strömdahl samt landstingsrådet
Andres Käärik.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
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Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att hela den avgiftsbestämda delen enligt PFA-98 för år 2002 skall avsättas till individuell del (gäller landstingets förvaltningar).
RESERVATIONER
V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det egna förslaget.

§ 120
Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet
inom barnsjukvården (förslag 52)
LS 0201-0036
I ärendet yttrade sig landstingsråden Stig Nyman och Inger Ros, Susanna Brolin, Birgitta
Rydberg, Elin Låby, Monica Karlsson, Maria Wallhager, Säde Pekurinen, Lena-Maj
Anding, Janet Mackegård, Cecilia Carpelan samt Pelle Börjesson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till 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 rapporten.
RESERVATIONER
S- och v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sina
respektive förslag.

§ 121
Vårdgarantin i Stockholms läns landsting - insatser under 2001 och pågående
åtgärder för att utvidga garantin till nya områden (förslag 53)
LS 0112-0711
I ärendet yttrade sig landstingsråden Folke Schött och Inger Ros, Brit Rundberg, Bengt
Cedrenius, landstingsrådet Andres Käärik, Kristina Söderlund samt landstingsrådet
Ingela Nylund Watz.
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YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till mp-ledamöternas förslag innebärande att endast godkänna rapporten.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna rapporten.
RESERVATIONER
S- och v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det
gemensamma förslaget
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det egna
förslaget.

Besvarande av frågor
§ 122
Bordlagd fråga av Eie Herlitz (mp) om standarden i de nya pendeltågen
LS 0205-0213
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 123
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om juridiskt stöd för landstingsledningens
tolkning av 8 kapitlet 5 § i kommunallagen
LS 0206-0284
Ingela Nylund Watz har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
landstingsrådet för finansfrågor Ralph Lédel:
”I en skrivelse den 10 juni anför landstingets chefsjurist följande: ”Landstingskontoret
har varken i nämnda skrivelse eller som svar på förfrågningar från finansroteln i samband
med budgetberedningen och årsredovisningen gjort någon som helst juridisk bedömning
av om bortseendet från utjämningsavgiften är godtagbart som synnerligt skäl för att inte
reglera obalansen i budgeten”.
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Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet
Har landstingsledningen överhuvudtaget inhämtat stöd från juridisk expertis för sin
uppfattning att synnerliga skäl kan åberopas för att slippa följa lagen om att reglera ett
negativt resultat?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Ralph Lédel. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Ingela Nylund Watz.

§ 124
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om åtgärder för bättre ekonomisk styrning m
m
LS 0206-0285
Ingela Nylund Watz har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
landstingsrådet för finansfrågor Ralph Lédel:
”Landstingets revisorer har riktat hård kritik av bristerna i styrning, uppföljning och
kontroll vad gäller den samlade sjukvårdens ekonomi i landstinget, Enligt revisorerna är
varken ekonomistyrningen eller kvalitetsredovisningen acceptabel. Revisorerna har
också riktat kritik mot sättet att handla upp tjänster inom vårdsektorn.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet
Kommer du att vidta några åtgärder med anledning av revisorernas kritik?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Ralph Lédel. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Ingela Nylund Watz.

§ 125
Fråga av Susanna Brolin (v) om den psykiska ohälsan hos unga homo- och
bisexuella
LS 0206-0282
Susanna Brolin har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor Stig Nyman:
”En nyligen utförd undersökning vid Stockholms universitet visar att den psykiska
ohälsan hos homo- och bisexuella ungdomar ofta är stor.
Den mest kritiska perioden ligger runt 15 år. Det är i den åldern man ofta kommer
underfund med sin sexuella läggning och det är innan man hunnit skaffa sig homo- och
bisexuella vänner.
Bland lesbiska flickor mådde var femte dåligt eller mycket dåligt och var tredje har
försökt ta sitt liv, en eller flera gånger. Bland pojkarna är motsvarande andel var fjärde.
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En inte sällan förekommande okunnighet och oförstående attityd i omgivningen lägger
sten på bördan.
Landstinget bedriver ett förebyggande arbete när det gäller psykiska ohälsa, d.v.s. att
försöka förebygga att ohälsa uppstår.
Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman (kd):
Anser Du att landstingets förebyggande arbete – att minska den psykiska ohälsan bland
unga homo- och bisexuella genom att påverka omgivningen till en mer förstående
inställning - behöver förstärkas?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Stig Nyman. Vidare yttrade sig Susanna Brolin.

§ 126
Fråga av Inger Ros (s) om förlossningssituationen i sommar
LS 0206-0283
Inger Ros har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet för
sjukvårdsfrågor Folke Schött:
”Mediabilden av förlossningssituationen inför sommaren är djupt oroande. Samma bild
ger personalen vid besök i verksamheten.
Därför vill jag fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd:
Anser Du att Du har kontroll över förlossningssituationen inför sommaren?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Folke Schött. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Inger Ros.

§ 127
Fråga av Herta Fischer (v) om informationskampanj till allmänheten för att öka
antalet organdonationer
LS 0206-0288
Herta Fischer har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet
för sjukvårdsfrågor Folke Schött:
”Det är brist på organdonatorer i Sverige. I oktober år 2000 beslöt landstingsfullmäktige
att landstinget skulle genomföra en långsiktig kampanj riktad till allmänheten för att öka
antalet organdonatorer. Men jag har inte sett ett spår av landstingsfullmäktiges beslut om
en kampanj - däremot otaliga uppgifter om människor som lider därför att det saknas
organdonatorer. Nu skall socialstyrelsen dra igång en kampanj.
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Jag vill fråga akutsjukvårdslandstingsrådet Folke Schött: Är det i Din skrivbordslåda
landstingsfullmäktiges beslut blivit liggande?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Folke Schött. Vidare yttrade sig Herta Fischer.

Beslutsärenden
§ 128
Motion 2000:41 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om den stora upphandlingen av
sjukvård år 2003 (förslag 54)
LS 0010-0585
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och landstingsrådet Stig
Nyman, Birgitta Sevefjord, Lena-Maj Anding, landstingsrådet Andres Käärik samt PerErik Kull.
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.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat bifalla motionen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 68 jaröster, 54 nej-röster, samt att 27 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå första att-satsen i motionen
att i övrigt anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
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§ 129
Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att utveckla kompetenscentra
för barn med ADHD/DAMP (förslag 55)
LS 0103-0168
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Birgitta Rydberg, Lena-Maj
Anding samt landstingsrådet Stig Nyman.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
S- och v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 130
Samarbetsavtal med Karolinska institutet om utveckling av sjukvårdens
organisation och ledarskap (förslag 57)
LS 0205-0245
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna samarbetsavtal med Karolinska Institutet om utveckling av sjukvårdens
organisation och ledarskap
att ersättningen 300 000 kronor per år för utnyttjad utbildningsplats finansieras inom
hälso- och sjukvårdsnämndens budget.

§ 131
Värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande grundläggande värde ringar
och principer inom ramen för en etisk plattform (förslag 58)
LS 0205-0254
I ärendet yttrade sig Bengt Cedrenius samt landstingsråden Inger Ros och Stig Nyman.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att anta en värdegrund för hälso- och sjukvården innehållande en hälso- och sjukvårdsetisk vision, grundläggande värderingar och hälso- och sjukvårdsetiska principer
inom ramen för en hälso- och sjukvårdsetisk plattform.

Valärenden
§ 132
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 56)
LS 0109-0475, 0111-0643, 0204-0197, 0205-0236, 0206-0267, 0268, 0291, 0294,
0307
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Agneta Dreber (-) från uppdraget som
ledamot i styrelsen för Medicarrier AB, för följande personer i styrelsen för Västra
Servicegruppen AB: Per-Olov Karlsson (-), ledamot och ordförande, Greger
Oxhammar (-) ledamot, Stefan Rudholm (-) ledamot samt Torbjörn Ekström (-)
ledamot, samt även medge befrielse för Britt-Marie Svahn från uppdraget som ledamot i
styrelsen för Stockholm Care AB.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Västra Servicegruppen AB
Ledamöter
-

Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg

Ordförande
-

Leif Widmark

Stockholm Care AB
Ledamöter
-

Björn Rosén
Maj-Len Sundin

(efter B-M Svahn)
(efter P Gillström)

Länsrätten intill utgången av 2002
Nämndemän
m
m
s

Birgitta Lagerlund
Berit Lundmark
Kerstin Engström

(efter S Johansson)
(efter B Ryd)
(efter A Fondberg)
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val:
en ledamot i styrelsen för Norrtälje sjukhus AB, (-)
en ledamot i styrelsen för Medicarrier AB, efter A Dreber (-)

§ 133
Anmälan av motioner
LS 0206-0303--0305
Nr 2002:04 av Inger Persson (v) och Jan Bergvall (v) om utredning av nya former för
dialog mellan medborgarna och de folkvalda i landstinget
Nr 2002:05 av Åke Askensten m fl (mp) om en spårvägslinje mellan västra Kungsholmen och Ropsten
Nr 2002:06 av Åke Askensten m fl (mp) om bättre information till SL:s resenärer
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 134
Interpellation 2002:5 av Bengt Cedrenius (mp) om åtgärder mot landstingets
underskott 2002
LS 0205-0214
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den
14 maj 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ralph Lédel som hänvisade till det skriftliga svaret.
Vidare yttrade sig Bengt Cedrenius och landstingsrådet Ingela Nylund Watz.

§ 135
Interpellation 2002:6 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av PVC
trots avvecklingsbeslut
LS 0205-0215
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 136
Interpellation 2002:7 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av patienter i
öppenvård
LS 0205-0216
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I ordningsfråga yttrade sig Bengt Cedrenius.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 137
Interpellation 2002:8 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare fattat
beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigade
LS 0205-0217
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 138
Anmälan av interpellationer
LS 0206-0286, 0287
Nr 2002:09 av Herta Fischer (v) om insatser för att behålla och rekrytera sjukvårdspersonal
Nr 2002:10 av Lena-Maj Anding (mp) om översyn och uppföljning av ätstörningsvården i Stockholms läns landsting
Interpellationerna skall besvaras vi nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 17.00.
Vid protokollet

Ulf Lagerström

