PROTOKOLL
2003-09-09

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 23 september 2003

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 222
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.

§ 223
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 28 augusti 2003 till fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på
landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 2 september 2003 i tidningarna på sätt
fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 5 september 2003 på landstingets anslagstavla
och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 224
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 23 september 2003.
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§ 225
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny
ersättare i valkrets IV efter Lars -Göran Lindgren (kd) utse Kerstin Hobstig
(kd)
LS 0306-1809
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 226
Ny revisionsberättelse den 17 juni 2003 och granskningsrapport den 16 juni
2003, för AB Storstockholms Lokaltrafik för år 2002
LS 0307-2084
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 227
Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 november 2003 ställs in med
anledning av landstingets nya budgetprocess (förslag 55)
LS 0309-2338
I ärendet yttrade sig landstingsråden Stig Nyman, Lars Dahlberg och Birgitta Rydberg.
Följande yrkanden förelåg
1) bifall till ordförandens förslag att ställa in sammanträdet
2) bifall till fp- och kd-ledamöternas förslag innebärande avslag till ordförandens förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit ordförandens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att ställa in fullmäktiges sammanträde den 11 november 2003.

§ 228
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting samt placeringspolicy för pensionsmedel samt anvisningar för finans förvaltningen
(förslag 43)
LS 0211-0528
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa uppdatering av finanspolicy för landstinget inklusive placeringspolicy för
pensionsmedel.
§ 229
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Rapport om Uppdelning i mindre enheter inom psykiatrin och geriatriken
(förslag 44)
LS 0203-0148
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Chris Heister, Andres
Käärik, landstingsråden Stig Nyman och Birgitta Sevefjord, Anders Lönnberg samt
Esabelle Reshdouni.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till kd-ledamotens 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 rapport om Uppdelning i mindre enheter inom psykiatrin och geriatriken.
RESERVATIONER
M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån m- och fpreservationen i landstingsstyrelsen.
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen
i landstingsstyrelsen.

§ 230
Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) (förslag 45)
LS 0306-2064
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Pia Lidwall, Margareta
Blombäck, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Lena-Maj Anding.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om
grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
§ 231
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Förslag till investeringsprocess inom Stockholms läns landsting (förslag 46)
LS 0305-1636
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Staffan Sjödén samt Måns Almqvist.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta förslag till investeringsprocess för Stockholms läns landstings samtliga
förvaltningar och bolag
att godkänna riktlinjer för beslutsrätt inom Stockholms läns landsting.

§ 232
Landstingets hälsoplan 2003-2006 – ett stöd för förvaltningarnas och bolagens
arbetsmiljö- och hälsoarbete (förslag 47)
LS 0305-1730
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Lars Dahlberg, Mikael Freimuth, landstingsråden
Birgitta Rydberg och Stig Nyman, Margareta Herthelius, Yvonne Andersson, Annika
Sandström, Håkan Jörnehed samt landstingsrådet Maria Wallhager.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet
3) avslag till återremissyrkandet
4) bifall till fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och
fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 4) ovan
och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta landstingets hälsoplan för 2003-2006, till stöd för förvaltningarnas och bolagens
arbetsmiljö- och hälsoarbete
att uppdra åt landstingskontoret att utarbeta en modell för hälsobokslut.
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att under hösten och vintern 2003-2004 genomföra en serie dialogkonferenser med
framför allt grupper av medarbetare inom hälso- och sjukvården.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för återremissyrkandet
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i
landstingsstyrelsen.

§ 233
Principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen (förslag 48)
LS 0304-1487
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner och Camilla Strandman.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna principöverenskommelse om genomförande av Danvikslösen under
förutsättning av statlig medfinansiering.

§ 234
Fråga av Maria Wallhager (fp) om konsekvenser av att bli inlåst på någon av
SL:s stationer
LS 0309-2373
Maria Wallhager har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
Ännu en gång har en trafikant har blivit inlåst på en av SL´s stationer. Denna gång var
det på Fridhemsplans tunnelbanestation.
När personen förstått att han hade blivit inlåst, började han titta efter informationsskyltar. Han hittade en skylt, vid biljettspärren, där det fanns två telefonnummer.
Det första numret 08 – 60 01 000, visade det sig vara en telefonsvarare som berättade
att man kan få trafikinformation eller återkomma klockan 08.00. Om man hade
Internetuppkoppling kunde man också lämna synpunkter via Connex web.
Det andra numret 08 – 58 50 01 32, skulle gå till stationsansvarig, när man ringde dit
fick man veta att numret inte längre var i bruk.
Därefter ringde vår trafikant till 112, som kopplar till någon på Connex, då var klockan
02.00 där fick han veta att det ska komma en väktare. Efter ytterligare telefonsamtal
kom en väktare kl. 02.50 och släppte ut honom.
Jag vill därför fråga trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner följande:
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Kommer du att se till att SL vidtar åtgärder för att detta inte kan upprepas?
Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Maria Wallhager.

§ 235
Fråga av Christer G Wennerholm (m) om diskussion med bemanningsföretag
LS 0309-2368
Christer G Wennerholm har till landstingsrådet för personalfrågor ställt följande fråga:
Sjukhusen har beslutat sig för att sluta ta hjälp av bemanningsföretag vid tillfälliga
vakanser. I samband med landstingsfullmäktige den 11 mars 2003 sade personallandstingsrådet ”Vi kommer också ha en diskussion med SPUR, den gemensamma
branschorganisationen för bemanningsföretagen, för att se hur vi gemensamt kan gå
vidare. Vi har ju inte ambitionen att på något sätt slå ut dem från marknaden, utan vi ser
dem också som en tillgång.”
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till personallandstingsrådet:
Har majoriteten tagit initiativ till den utlovade gemensamma diskussionen med
bemanningsföretagens organisationer?
Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg. Vidare yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm.

§ 236
Fråga av Stig Nyman (kd) om ”lönespiralen” i sjukvårdskostnaderna
LS 0309-2351
Stig Nyman har till landstingsrådet för personalfrågor ställt följande fråga:
Enligt tidningen Metro den 11 augusti i år anser finanslandstingsrådet Ingela Nylund
Watz att ”privatiseringen av sjukvården skapat en lönespiral som landstingets ekonomi
inte klarar av att bära.”
I en ekonomiskt bekymmersam situation och med en ambition att komma till rätta med
kostnadsutvecklingen är det, enligt min mening, viktigt att landstingsledningen ger inte
bara politiskt korrekta, utan just korrekta och väl underbyggda besked. Att vårdens
bemanningsproblem lett och leder till ökande kostnader kan sägas vara en generell
sanning.
Finanslandstingsrådets uttalande skjuter dock in sig på den del av vården som bedrivs
av privat ägda vårdföretag med samarbetsavtal med landstinget.
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Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd eller
motsvarande:
Finns det faktiska belägg för uttalandet?
Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg. Vidare yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman.

§ 237
Fråga av Margaretha Åkerberg (kd) om Stockholmsprojektet för utländska
sjuksköterskor
LS 0309-2352
Margaretha Åkerberg har till landstingsrådet för personalfrågor ställt följande fråga:
Stockholmsprojektet för utländska sjuksköterskor är ett landstingsprojekt som vill ta
tillvara den resurs som utgörs av utländska sjuksköterskor bosatta i Stockholms län.
Projektet ska underlätta för sjuksköterskor med examen från ett land utanför EU/EES
att nå svensk legitimation och samtidigt få en bra introduktion till svensk hälso- och
sjukvård. Projektet har som mål att ta tillvara mångfalden och öka integrationen samt att
minska vårdens rekryteringsbehov av kvalificerad personal. Projekttiden är 2001 2003, därefter planeras för en permanentning.
Projektet samarbetar med Länsarbetsnämnden och Vårdförbundet i Stockholms län.
Dessutom har projektet tillsammans med Vårdförbundet tagit initiativ till ”nätverket
internationella sjuksköterskor”, ett nätverk för dem som är intresserade av de frågor
som berör utländska sjuksköterskor i Sverige.
Det relaterade föranleder mig att ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Kommer projektet att permanentas?
Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg. Vidare yttrade sig Margareta
Åkerberg.

§ 238
Fråga av Anders Gustâv (m) om nedläggning av Karolinska sjukhuset
LS 0309-2340
Anders Gustâv har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I flera uttalanden i massmedia har Ingela Nylund Watz (s) hotat att stänga sjukhus med
anledning av den budgetsituation som råder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
Är det Karolinska sjukhuset som majoriteten avser att stänga?

7

8

2003-09-09

Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Anders
Gustâv.
§ 239
Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om nedläggning av S:t Görans sjukhus
LS 0309-2344
Lars Joakim Lundquist har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I flera uttalanden i massmedia har Ingela Nylund Watz (s) hotat att stänga sjukhus med
anledning av den budgetsituation som råder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
Är det S:t Görans sjukhus som majoriteten avser att stänga?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Lars
Joakim Lundquist.

§ 240
Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om nedläggning av Södersjukhuset
LS 0309-2343
Marie Ljungberg Schött har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I flera uttalanden i massmedia har Ingela Nylund Watz (s) hotat att stänga sjukhus med
anledning av den budgetsituation som råder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
Är det Södersjukhuset som majoriteten avser att stänga?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Marie
Ljungberg Schött.

§ 241
Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om nedläggning av Danderyds sjukhus
LS 0309-2346
Filippa Reinfeldt har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I flera uttalanden i massmedia har Ingela Nylund Watz (s) hotat att stänga sjukhus med
anledning av den budgetsituation som råder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
Är det Danderyds sjukhus som majoriteten avser att stänga?
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Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Filippa
Reinfeldt.

§ 242
Fråga av Lena Cronvall Morén (m) om nedläggning av Norrtälje sjukhus
LS 0309-2345
Lena Cronvall Morén har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I flera uttalanden i massmedia har Ingela Nylund Watz (s) hotat att stänga sjukhus med
anledning av den budgetsituation som råder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
Är det Norrtälje sjukhus som majoriteten avser att stänga?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Lena
Cronvall Morén.

§ 243
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om nedläggning av Huddinge sjukhus
LS 0309-2341
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I flera uttalanden i massmedia har Ingela Nylund Watz (s) hotat att stänga sjukhus med
anledning av den budgetsituation som råder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
Är det Huddinge sjukhus som majoriteten avser att stänga?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Gunilla
Helmerson.

§ 244
Fråga av Lennart Kalderén (m) om nedläggning av Södertälje sjukhus
LS 0309-2342
Lennart Kalderén har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I flera uttalanden i massmedia har Ingela Nylund Watz (s) hotat att stänga sjukhus med
anledning av den budgetsituation som råder.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
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Är det Södertälje sjukhus som majoriteten avser att stänga?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Lennart
Kalderén.

§ 245
Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans
(förslag 49)
LS 0306-2001
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, Boris von Uexküll, landstingsråden Birgitta
Rydberg och Stig Nyman, Pelle Börjesson, Ulla Dahl, Birgitta Bexelius, Sten Erson
Wester, landstingsråden Maria Wallhager och Anna Berger Kettner samt Hans-Erik
Malmros.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag med instämmande av fp-ledamöterna avseende
första att-satsen
2) bifall till m-ledamöternas förslag med instämmande av kd-ledamöterna innebärande
avslag till första att-satsen i landstingsstyrelsens förslag
3) bifall till andra, tredje och fjärde att-satserna i fp-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen
4) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag innebärande återremiss av andra attsatsen i landstingsstyrelsens förslag med följande motivering ”att återremittera förslaget
om höjning av avgiften för resa med rullstolstaxi i syfte att göra en opartisk ekonomisk
analys av förslaget”
5) avslag på återremissyrkandet
Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena under
1) och 2) ovan och fann att fullmäktige beslutat bifalla landstingsstyrelsens förslag
avseende första att-satsen.
Härefter ställde ordföranden propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet
under 3) ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Till sist ställde ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till
återremissyrkandet under 4) ovan och fann att minst en tredjedel av fullmäktiges
ledamöter bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat
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att bifalla första att-satsen i landstingsstyrelsens förslag innebärande ”att höja
egenavgiften för färdtjänstresa från 50 till 70 kronor fr o m den 1 oktober 2003
att återremittera andra att-satsen i landstingsstyrelsens förslag innebärande ”att avgiften
för resa med rullstolstaxi skall överensstämma med avgiften för bil för eget bruk - 50
procent av taxameterbeloppet dock minst 50 kronor” med motiveringen ” att göra en
opartisk ekonomisk analys av förslaget”.
RESERVATIONER
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
landstingsstyrelsens förslag i sin helhet.
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för de
delar i respektive reservationer i landstingsstyrelsen som ej bifallits.

§ 246
Motion 2003:1 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster (förslag
50)
LS 0301-0103
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 247
Motion 2003:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om åtgärder mot fusk i sjukförsäkringen (förslag 51)
LS 0302-0732
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Lars Dahlberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag innebärande återremiss av ärendet med
följande motivering ” Det är angeläget att förslag i motioner ges ett bred behandling.
Motioner bör därför remitteras till enheter som har kunskaper i ämnet. Denna motion
har inte fått en bred remissbehandling och därför föreslås att den remitteras till
ägarutskottet med dess personalberedning samt till hälso- och sjukvårdsutskottet.”
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och
fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition:
Den som bifaller landstingstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Röstar
minst en tredjedel av ledamöterna nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 66 jaröster, 59 nej-röster och att 24 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att minst en
tredjedel av ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
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Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet med motiveringen ” Det är angeläget att förslag i motioner ges
ett bred behandling. Motioner bör därför remitteras till enheter som har kunskaper i
ämnet. Denna motion har inte fått en bred remissbehandling och därför föreslås att den
remitteras till ägarutskottet med dess personalberedning samt till hälso- och sjukvårdsutskottet.”
RESERVATIONER
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för landstingsstyrelsens förslag.

§ 248
Motioner 2003:3 av Christer G Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och
2002:27 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ytterligare en strålbehandlingsklinik
inom länet (förslag 52)
LS 0301-0120, LS 0212-0568
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm, Filippa Reinfeldt, Andres
Käärik, landstingsråden Inger Ros, Stig Nyman och Birgitta Rydberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionerna
3) bifall till kd-ledamotens reservation i hälso- och sjukvårdsutskottet
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionerna.
RESERVATIONER
M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för förslagen i
sina respektive motioner.
Kd-ledamöterna reserverade sig till förmån för kd-reservationen i hälso- och
sjukvårdsutskottet.

2003-09-09
§ 249
Motion 2003:13 av Cecilia Carpelan (fp) om distriktssköterskor på apotek
(förslag 53)
LS 0302-0726
I ärendet yttrade sig Cecilia Carpelan, landstingsrådet Inger Ros och Lars Joakim
Lundquist
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-reservationen i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp-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 avslå motionen.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i
landstingsstyrelsen.
FP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp- reservationen
i landstingsstyrelsen.

Valärenden
§ 250
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 54)
LS 0211-0529, 0301-0415, 0302-0555, 0303-1036, 0304-1399, 1501, 0305-1675,
0306-1843, 1850, 1890, 1892, 1909, 1986--1989, 1995-- 1997, 2006, 0307-2110,
2111, 2210, 2213, 0308-2216, 2217, 2218, 2222, 2268, 2291, 2299, 2300, 03092316, 2331, 2333
Fullmäktige beslutade att medge befrielse från uppdrag för Susanna Brolin (v) ledamot i
landstingsfullmäktige valkrets 1, för Elin Lindqvist (s) ersättare i landstingsfullmäktige
valkrets NO, för Hans Henriksson (fp) ersättare i landstingsfullmäktige valkrets SO, för
Kerstin Hobstig (kd) ersättare i landstingsfullmäktige valkrets 4, för Sven-Inge Nylund
(s) ersättare i landstingsfullmäktige valkrets NV, ledamot i styrelsen för AB
Storstockholms Lokaltrafik samt ersättare i styrelsen för Mälardalstrafik AB, för Jonas
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Källman (fp) ersättare i SL:s norra regionstyrelse, för Thorbjörn Ekström (-) ledamot i
styrelsen för stiftelsen Centrum för Nutrition och Toxikologi, för Sven Andréason (-)
ersättare för sekreterare i landstingsfullmäktige, för Emma Henriksson (kd) ersättare i
fullmäktige valkrets SO, för Susann Ronström (s) ersättare i fullmäktige valkrets O, för
Birgitta Rasmussen (v) ledamot i patientnämnden, för Carl Frick (mp) ersättare i
landstingsfullmäktige valkrets SV och ersättare i styrelsen för AB Storstockholms
Lokaltrafik, för Staffan Holmberg (s) ledamot i landstingsstyrelsen, samt för Håkan
Apelkrona (mp) ledamot i landstingsfullmäktige valkrets SV.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag.

AB Storstockholms Lokaltrafik intill utgången av 2006
Ledamot
s

Staffan Holmberg

(efter Sven-Inge Nylund)

SL:s norra regionstyrelse intill utgången av 2006
Ersättare
fp

Per Dalhammar

(efter Jonas Källman)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Folkpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna valda ersättarna:
För ledamoten Norelius inträder ersättarna Dalhammar, Fälth, Jacobsson och Ehn
Paulsson; För ledamöterna Erlandsson och Rockberger inträder ersättarna Jacobsson,
Ehn Paulsson, Fälth och Dalhammar; För ledamoten Kärnerud inträder ersättarna Fälth,
Jacobsson, Ehn Paulsson och Dalhammar.

Mälardalstrafik AB t o m ordinarie bolagsstämma 2004
Ersättare
s

Staffan Holmberg

(efter Sven-Inge Nylund)

Landstingsstyrelsen t o m 31 oktober 2006
Ledamot
s

Anders Lönnberg

Ersättare

(efter Staffan Holmberg)

2003-09-09

s

Peter Andersson

(efter Anders Lönnberg)
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Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Nylund Watz, Larsson, Ros, Berger Kettner, Dahlberg, Cebrian och
Lönnberg inträder ersättarna Söderlund, Sellin, Sjölander, Buzaglo-Penchansky,
Carlsson, Jonsson, Rudin, Andersson, Rundberg, Birgersson, Askensten och
Reshdouni; För ledamöterna Sevefjord, Almqvist och Jörnehed inträder ersättarna
Rundberg, Birgersson, Askensten, Reshdouni, Söderlund, Sellin, Sjölander, BuzagloPenchansky, Carlsson, Jonsson, Rudin och Andersson; För ledamöterna Cedrenius och
Anding inträder ersättarna Askensten, Reshdouni, Rundberg, Birgersson, Söderlund,
Sellin, Sjölander, Buzaglo-Penchansky, Carlsson, Jonsson, Rudin och Andersson.

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 intill utgången av 2006
Ledamot
v

Johan Furhoff

(efter Marja Hillerström)

Skattenämnden för företagsskattekontor 4 intill utgången av 2006
Ledamot
s
m

Kerstin Sjöberg
Göran Ringblom

(efter Tage Andersson)
(efter John Berg)

Skattenämnden för företagsskattekontor 6 intill utgången av 2006
Ledamot
kd

Jan Leopoldsson

(efter Adel Randquist)

Övervakningsnämnd Stockholm Norr intill utgången av 2006
Ledamot
s

Britt Thörnberg

(efter Christina Andersson)

Valberedningen t o m 31 oktober 2006
Ledamot
m

Lars-Erik Salminen (efter Elwe Nilsson)

2003-09-09
Vice ordförande
m

Lars-Erik Salminen (efter Elwe Nilsson)

Mälardalsrådets Miljöutskott
Ledamot
kd

Jan Fjellstedt

Skattenämnden för företagsskattekontor 8, 9 och 10 intill utgången av 2006
Ledamöter
v
v
v
v

Kjell B Johansson
Åke Willén
Birgitta Rasmussen
John Hörnqvist

Skattenämnde n för företagsskattekontor 1 intill utgången av 2006
Ledamöter
v

Jan Bergvall

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ledamot och 2:e vice ordförande i Locum AB efter Elwe Nilsson (m)
en ledamot i Patientnämnden efter Birgitta Rasmussen (v)
en ersättare i AB Storstockholms Lokaltrafik efter Carl Frick (mp)
en ersättare i Landstingsstyrelsen efter Elwe Nilsson (m)
en ersättare i Landstingshuset AB efter Elwe Nilsson (m)
två ledamöter och ordförande i styrelsen för Ambulanssjukvården i Stockholm AB (-)
en ersättare i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Oral Biologi efter Per Thullberg (-)
två personliga ersättare i Mälardalsrådet (tilläggsmandat), (s)
fem nämndemän i länsrätten, 2 (s) och 3 (fp)
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två ledamöter i skattenämnden för skattekontor Haninge (efter Birgitta Mårtensson (s)
och Leif Bratt (mp)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Spånga efter Joakim Eklås (s) och
Lennart Myrén (m) samt 1 (v)
en ledamot i skattenämnden för företagsskattekontor 2 efter Claes Fock (m)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Stockholm 1, efter Lona Forslid (fp)
samt 2 (s)
en ledamot i skattenämnden för företagsskattekontor 1, efter Mujde Rashid (v)
två nämndemän i Fastighetsdomstolen (s)

§ 251
Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om landstingets majoritet avser att uppfylla
lagens krav på en budget i balans år 2003
LS 0309-2347
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Länsrätten har genom en dom upphävt den socialistiska majoritetens landstingsbudget
för år 2003. Det innebär att det saknas en gällande budget för landstinget för år 2003.
Majoriteten måste därför omarbeta sin budget om man avser att följa lagen.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz följande:
Kommer landstingets budget för år 2003 att omarbetas så att lagens krav uppfylls?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Birgitta Rydberg.

§ 252
Fråga av Maria Wallhager (fp) om majoriteten kommer att presentera en
budget i balans år 2004
LS 0309-2348
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 253
Fråga av Stig Nyman (kd) om landstingets upphävda budget och möjlighet att
ge ägartillskott till trafiken
LS 0309-2353
Stig Nyman har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:

2003-09-09

Med anledning av Länsrättens dom, att ogiltigförklara den av landstingsfullmäktige
beslutade budgeten för 2003 så uppstår som en konsekvens av detta att våra
affärsdrivande verksamheter, WÅAB och Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) inte på
laglig väg kan tilldelas det ägartillskott som utgör en nödvändig grund för deras
verksamhet. Aktiebolagslagen ställer hårda krav på verksamheter som bedrivs i denna
form att så snart halva aktiekapitalet är förbrukat, måste kontrollbalansräkning
upprättas. Med andra ord framstår den verksamhet som både WÅAB och SL har att
bedriva att vara i farozonen, så snart ägarbidraget inte betalas ut av landstinget.
Min fråga till ansvarigt landstingsråd är:
Finns vägar för ägarna till dessa bolag, SLL, samt ledningen för bolagen att med den
uppkomna situationen agera med ägartillskott så att lagen följs och att kollektivtrafiken
inte kollapsar?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Stig Nyman.

§ 254
Fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess
LS 0309-2354
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 255
Fråga av Aram El Khoury (kd) om valfrihet i vården
LS 0309-2356
Aram El Khoury har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Landstingsrevisorerna har i en rapport (13/03) konstaterat att det finns stora brister vad
gäller patienternas möjlighet till valfrihet i praktiken när det gäller primärvårdens
vårdcentraler och inom geriatriken. Att som patient ha möjlighet att fritt välja vårdgivare
är dels ett sätt att säkerställa kvaliteten i vården men det är framförallt viktigt för att
stärka patientens ställning och säkerställa en känsla av trygghet hos dem som är i behov
av vård.
Med anledning av revisorernas rapport frågar jag Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Kommer några åtgärder att vidtas för att säkerställa valfrihet i praktiken?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Aram El Khoury.

§ 256
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Fråga av Stig Nyman (kd) om besparingar inom hjälpmedelsverksamheten
LS 0309-2355
Stig Nyman har till landstingsrådet för sjukvårdfrågor ställt följande fråga:
Då och då kontaktas vi som förtroendevalda av medborgare som iakttagit företeelser
inom landstingets ansvarsområden. Syftet med kontakterna är oftast att få klarlägganden
eller förklaringar. Inte sällan är det personer med funktionshinder eller kroniska
sjukdomar som hör av sig.
Ett exempel från den här sommaren är en erfarenhet som en person hört av sig till mig
om. Vederbörande hade i slutet av april fått en s.k. portabel ramp förskriven av sin
arbetsterapeut. Kontakt med leverantör gav vid handen att leverans skulle ske inom
relativt kort tid. Leveransen skedde efter ett par månaders väntetid. När min
sagesperson en månad efter förskrivningen hörde sig för om leveransen var beskedet att
nu skall landstinget minska kostnaderna för hjälpmedel. Och för att lyckas med det hade
hjälpmedelscentralen engagerat, anställt eller hyrt in ett antal konsulter eller medarbetare
som skall granska alla förskrivningar. Den särskilda granskningen angavs vara
anledningen till den försenade leveransen.
Det relaterade föranleder mig att ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Tror du att kostnaderna för den extra granskningen och kontrollen kommer att
understiga kostnadsreduceringarna i hjälpmedelsverksamheten?
Frågan besvarades av landstingsrådet Bengt Cedrenius. Vidare yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman.

§ 257
Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om öppethållande på Södersjukhusets
amningsmottagning
LS 0309-2367
Marie Ljungberg Schött har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Amningsmottagningen på Södersjukhuset har haft stängt i sommar p g a personalbrist
och har fortfarande stängt tidvis nu när det blivit höst.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Avser sjukvårdslandstingsrådet att vidta åtgärder så att amningsmottagningen kan vara
öppen?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Marie
Ljungberg Schött.

§ 258
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Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om stopp att delta i kurser
LS 0309-2349
Birgitta Rydberg har till ordföranden i ägarutskottet ställt följande fråga:
Enligt information som jag tagit del av gäller stor restriktivitet för sjukvårdspersonalens
deltagande i kurser och konferenser. För vissa enheter råder i princip förbud att delta i
externa kurser. Eftersom sjukvården är en stor kunskapsorganisation är det viktigt att
dess medarbetare ständigt ges möjlighet till att utvecklas. Det är också viktigt om
sjukvården ska uppfattas som en positiv arbetsplats.
Jag vill därför fråga ägarutskottets ordförande:
Tycker du att det är tillfredställande att sjukvårdspersonalen inte kan delta kurser och
konferenser?
Frågan besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Birgitta Rydberg.

§ 259
Fråga av Andres Käärik (fp) om anställningsstopp för husläkare
LS 0309-2350
Andres Käärik har till ordföranden i ägarutskottet ställt följande fråga:
I en debattartikel i Norrtälje Tidning den 6 juni 2003 informerar verksamhetschefen för
primärvården i Norrtälje att han för närvarande inte får rekrytera nya husläkare. Han
berättar att de tre husläkare som slutat lämnat 1800 listade personer utan egen
husläkare.
Jag anser att det är av mycket stor betydelse att antalet husläkare utökas. Det behöver
rekryteras cirka 300 nya husläkare för att invånarna i länet ska kunna erbjudas en bra
service.
Jag vill därför fråga ordförande i ägarutskottet följande:
Råder i praktiken anställningsstopp för husläkare?
Frågan besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg. Vidare yttrade sig
Andres Käärik.

I ordningsfråga rörande hanteringen av frågor yttrade sig härefter Andres Käärik,
ordförande Conny Andersson, landstingsråden Lars Dahlberg, Chris Heister, Stig
Nyman, Bengt Cedrenius och Birgitta Rydberg, Måns Almqvist, landstingsrådet Ingela
Nylund Watz, Christina Tallberg, Joakim Edhborg, Lena-Maj Anding samt Rolf
Bromme.
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Nya Motioner
§ 260
Anmälan av motioner
LS 0309-2402--2406, 2409-- 2411
Nr 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att sjukvårdens behov bättre ska tas tillvara
vid högskoleutbildningar
Nr 2003:54 Birgitta Rydberg m fl (fp) om gemensamma vårdenheter inom missbrukarvården
Nr 2003:55 av Monica Karlsson (kd) om handlingsplan för förebyggande av oönskade
tonårsaborter
Nr 2003:56 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om ny vårdcentral på Västra Sicklaön mellan
Stockholm stad och Nacka kommun
Nr 2003:57 av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blod
Nr 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltal
Nr 2003:59 av Andres Käärik m fl (fp) om bemanning av T-banestationen Hägerstensåsen
Nr 2003:60 av Birgitta Rydberg (fp) om jämförelser av sjukvården mellan olika delar av
Stockholms län
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 261
Interpellation 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-piller
LS 0306-1830
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 262
Interpellation 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska
läkemedel
LS 0306-1833
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 263
Bordlagd interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvård
LS 0305-1661
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 264
Bordlagd interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger
ned halva sin arbetstid på administration
LS 0305-1662
Interpellationen är ställd till ordföranden i ägarutskottet. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 10 juni 2003.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Andres Käärik och Anders Lönnberg.

§ 265
Bordlagd interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett
regionalt byggbolag
LS 0305-1663
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för fastighetsfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 juni 2003.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Dag Larsson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Anders Gustâv och landstingsrådet Dag Larsson.

§ 266
Interpellation 2003:59 av Hans -Erik Malmros (m) om nedskärningar inom
AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0305-1755
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den
10 juni 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Hans-Erik Malmros, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Åke Askensten, Åke
Holmström samt Jan Strömdahl.
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§ 267
Interpellation 2003:60 av Andres Käärik (fp) om generaldirektör Jane
Cederqvists uttalande om landstingets ekonomi kan tas på allvar
LS 0306-1828
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den
10 juni 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Andres Käärik och landstingsrådet Ingela Nylund Watz.

§ 268
Interpellation 2003:61 av Andres Käärik (fp) om antalet husläkare
LS 0306-1829
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 10 juni 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Andres
Käärik, landstingsrådet Inger Ros, Lars Joakim Lundquist, Boel Carlsson, Olov
Lindquist samt Janet Mackegård.

§ 269
Interpellation 2003:63 av Birgitta Rydberg (fp) om skillnader mellan akutsjukhusen av antalet dödsfall vid hjärtinfarkt
LS 0306-1831
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 10 juni 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros.

§ 270
Interpellation 2003:64 av Pia Lidwall (kd) om kompensation för inställda
operationer
LS 0306-1832
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 10 juni 2003 att interpellationen fick ställas.
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Svar på Interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Pia
Lidwall, landstingsråden Inger Ros och Stig Nyman.

§ 271
Interpellation 2003:66 av Birgitta Rydberg (fp) om införande av hjälpmedelsguide
LS 0306-1834
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för handikappfrågor. Fullmäktige beslutade
den 10 juni 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Bengt Cedrenius hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Birgitta Rydberg och Lena-Maj Anding.

§ 272
Interpellation 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan
AB Storstockholms Lokaltrafik och Tidnings AB Metro
LS 0306-1835
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 273
Anmälan av interpellationer
LS 0309-2357--2366, 2369--2372, 2375
Nr 2003:68 av Andres Käärik (fp) om nya intraprenader inom sjukvården

Nr 2003:69 av Andres Käärik (fp) om tomma lokaler inom sjukvårdens administration
Nr 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihet
Nr 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin fungerar för barn med autism
Nr 2003:72 av Cecilia Carpelan (fp) om låg vaccinationstäckning av barn i Södertälje
Nr 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen
med befolkningen

2003-09-09
Nr 2003:74 av Janne Stefansson (kd) om vårdpersonalens förmåga att hantera olika
religioners uttryckssätt
Nr 2003:75 av Hans-Erik Malmros (m) om SL:s missade biljettintäkter
Nr 2003:76 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjerna i Södertälje
Nr 2003:77 av Janne Stefanson (kd) om möjligheten att använda betalkort vid köp av
SL:s periodkort
Nr 2003:78 av Inga-Britt Backlund (kd) om personalsituationen på ungdomsmottagningarna i Stockholm
Nr 2003:79 av Gunilla Helmerson (m) om minskade resurser till kvinnosjukvården
Nr 2003:80 av Christer G Wennerholm (m) om konsekvenser av länsrättens dom att
upphäva Stockholms läns landstings budget för 2003; att följa lagen, underskott och
utjämningsskatt
Nr 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för barn med ADHD/DAMP m
fl
Nr 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med tillgängligheten i Norrtälje
primärvård
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 22.00
Vid protokollet

Peter Freme
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