PROTOKOLL
2005-02-08

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 22 februari 2005

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§1
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
anteckna des enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
Fullmäktige beslutade härefter enligt ordförandens förslag att en prao-elev fick
åhöra sammanträdet i landstingssalen.

§2
Kungörelse och annons ering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 27 januari 2005 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 31 januari och den 1 februari 2005 i de tidningar
där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 4 februari 2005 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§3
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 22 februari 2005.
Fullmäktige beslutade härefter enligt ordförandens förslag att p g a Anna Berger
Kettners frånvaro utse Dag Larsson till föredragande landstingsråd under § 7.
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Anmälningsärenden
§4
Anmälan av beslut om att krisledningsutskottet trätt i funktion
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§5
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till
ny ledamot i valkrets 1 efter Maria Östberg Svanelind (s) inkalla Gizela
Sladic (s) och till ny ersättare efter Gizela Sladic utse Jeanette Agenberg (s)
samt till ny ersättare i valkrets 3 efter Majken Wennberg (v) utse Eva-Lena
Lundberg (v)
LS 0410-1940, 0501-0040
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§6
Bordlagt ärende om borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks
räkning för nya bussar med anledning av eventuellt försök med trängselskatt
(förslag 104)
LS 0405-0949
Ärendet återemitterades vid fullmäktiges sammanträde den 12 oktober 2004.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Hans-Erik Malmros,
landstingsråden Maria Wallhager och Stig Nyman, Gertrud Brorsson, Måns
Almqvist, Anders Gustâv, Kerstin Pettersson, landstingsråden Christer G
Wennerho lm och Dag Larsson, Jan Strömdahl, Åke Askensten samt Curt
Linderoth.
I ordningsfråga yttrade sig Hans-Erik Malmros och Kerstin Pettersson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s-, v- och mp- ledamöternas förslag
3) bordläggning av ärendet
4) avslag till bordläggningsyrkandet
5) avslag på ärendet
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Bordläggningsyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till bordläggningsyrkandet och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
75 ja-röster, 72 nej-röster och att 2 ledamöter varit frånvarande.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå bordläggningsyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för bordläggningsyrkandet

Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena 1), 2) och 5)
ovan och fann att fullmäktige bifallit s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller s-, v- och mp- ledamöternas förslag röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat avslå ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade
75 ja-röster, 72 nej-röster samt att 2 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt s-, v- och mp- ledamöternas förslag
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik (och/eller annat bolag inom dess
koncern, nedan koncernbolag) och AB Stockholms läns landstings Internfinans att
i samråd undersöka garantier, upphandla och välja förmånligaste form av finansiering avseende bussar
att godkänna det avtal AB SL ingått med staten den 8 juli 2004 om ersättning från
staten för landstingets/AB SLs kostnader för försöket med trängselskatt
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att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB
Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning när AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om finansiering avseende
bussar inom en totalram om 800 000 000 kronor
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB
Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning om AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om internationell leasing
avseende bussar.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för avs lagsyrkandet.

§7
Bordlagt ärende om genomförande av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen (RUFS 2001) – lägesrapport 2004 (förslag 117)
LS 0406-1361
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Anders Gustâv, landstingsrådet
Maria Wallhager, Pia Lidwall, landstingsrådet Bengt Cedrenius, Lennart Rohdin,
Jan Strömdahl, Bo Lagerquist, Sten Erson Wester, Christina Berlin samt Fatima
Nur.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga rapporten till handlingarna
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att årligen endast rapportera avvikelser eller förändrande förutsättningar för RUFS 2001 till landstingsfullmäktige.
Särskilt uttaland e antecknades av mp- ledamöterna innebärande ”att den kompletterande lägesrapporten om långsiktigt hållbar utveckling kan vara mera handikappinriktad. Stycket om indikatorer (sid 3) anser vi är nyckeln till framgång i
arbetet med långsiktigt hållbar utveckling”.

§8
Stiftelsernas årsredovisningar 2003 (förslag 1)
LS 0404-0754
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisningarna 2003 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna
Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Centrum för biotek-

2005-02-08
nik i Huddinge, Centrum för Oral biologi, Centrum för Nutrition och toxikologi i
Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns äldrecentrum, Stockholms Museispårvägar samt Vira Bruk.

§9
Ägardirektiv om priser för vuxentandvård (förslag 2)
LS 0411-2126
I ärendet yttrade sig Margareta Cederfelt och landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att basera förändringar av priser för vuxentandvård, inkl dentoalveolär kirurgi, på
av landstingsfullmäktige beslutade grunder
att uppdra åt styrelserna för Folktandvården Stockholms län AB, Karolinska
Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB att tillställa landstingsstyrelsen
underlag avseende grunder för prisförändring
att uppdra åt stämmoombudet på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms
län AB respektive Södersjukhuset AB att rösta för fullmäktiges beslut.

§ 10
Redovisning av jämställdhets- och mångfaldsplane r för 2005 (förslag 3)
LS 0404-0863, LS 0404-0864
I ärendet yttrade sig Margaretha Herthelius, Margareta Blombäck, Håkan
Jörnehed, Lars Åstrand, landstingsrådet Lars Dahlberg, Shadi Larsson, Camilla
Strandman samt landstingsrådet Stig Nyman.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga redovisningen om jämställdhets- och mångfaldsplaner för 2005 till
handlingarna.
Särskilt uttalande antecknades av fp- ledamöterna innebärande ”Jämställdhets- och
mångfaldsplanerna bör vid uppföljning särskilt fästa uppmärksamheten på § 7, att
vid rekrytering medarbetare med olika etnisk tillhörighet ges möjlighet att söka
och även ges möjlighet att kallas till intervju”.
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§ 11
Bordlagd motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara
sjukvårdens behov vid högskoleutbildningar (förslag 111)
LS 0309-2402
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.
I ärendet yttrade sig Andres Käärik, landstingsrådet Lars Dahlberg samt
Margareta Blombäck.
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.
Särskilt uttalande antecknades av fp- ledamöterna innebärande ”Medel bör tillföras till kurser av typ breddmagisterutbildning”
RESERVATION
Fp- m- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för motionen.
.
§ 12
Bordlagd motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör
utlysa en kampanj för att minska snuskonsumtionen (förslag 112)
LS 0306-1887
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.
I ärendet yttrade sig Sonia Lunnergård, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, IngaBritt Backlund, Birgitta Henricson, Jan Liliemark, Margareta Randwall samt
landstingsrådet Stig Nyman.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
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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.
RESERVATION
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Besvarande av frågor
§ 13
frågor
LS 0502-0258--0261, 0263--0265
1) Från Lars Åstrand (m) till personalberedningens ordförande Lars Dahlberg:
Vilka konsekvenser får borttagandet av poängersättningsmodeller för bemanningen i landstinget?
2) Från Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Kommer du
att verka för ett stopp för nya höjningar av landstingsskatten i Stockholms läns
landsting?
3) Från Rune Wikström (m) till landstingsrådet Inger Ros: Kan sjukvårdslandstingsrådet garantera att Uppsalahelikoptern alltid och utan dröjsmål kan sättas in
som ersättning för vår förlorade sommarhelikopter?
4) Från Lennart Rohdin (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Kommer en utvärdering att göras av konsekvenserna, och särskilt för den medicinska säkerheten, av
den indragna särskilda sommarhelikoptern?
5) Från Olle Reichenberg (m) till landstingsrådet Lars Dahlberg: Vad skulle en
marknadsanpassning av p-avgifter på landstingsägd mark innebära för personalen?
6) Från Maria Wallhager (fp) till landstingsrådet Dag Larsson: Kommer du att
verka för att RTN tar initiativ till en utbyggnad av Österleden?
7) Från Bo Johansson (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Kommer du att
verka för att patienter lättare skall kunna HIV-testa i Stockholms län?
Frågorna antecknades som besvarade.
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Beslutsärenden
§ 14
Bordlagd motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av
patienter inom psykiatrin (förslag 113)
LS 0310-2605
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord,
Margareta Randwall, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Lena Huss samt
Pia Lidwall.
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.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för motionen.

§ 15
Bordlagd motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på
lika villkor (förslag 114)
LS 0403-0568
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.
I ärendet yttrade sig Margareta Cederfelt, Lena-Maj Anding samt Lena Huss.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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§ 16
Motion 2003:58 av Leiph Berggren (fp) om styrning av offentliga verksamheters samhällsuppdrag genom nyttobaserade nyckeltal (förslag 4)
LS 0309-2409
I ärendet yttrade sig landstingsråden Maria Wallhager, Ingela Nylund Watz och
Bengt Cedrenius samt Gertrud Brorsson.
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.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 17
Motion 2003:31 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förbättringar för funktionshindrade inom Stockholms läns landsting (förslag 5)
LS 0304-1482
I ärendet yttrade sig Gunilla Thorsson, Lena-Maj Anding, landstingsrådet Stig
Nyman, Margareta Cederfelt samt Christina Tallberg.
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.
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RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 18
Motion 2004:3 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om abonnemangstandvård och
mer förebyggande tandvård (förslag 6)
LS 0402-0340
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg, Lena-Maj Anding,
Margareta Cederfelt, landstingsrådet Bengt Cedrenius samt Lena Huss.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 19
Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten
inom Södertälje kommun (förslag 7)
LS 0306-1883
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 20
Motion 2003:73 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att verka för fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län (förslag 8)
LS 0312-3041
I ärendet yttrade sig Carl-Anders Ifvarsson och landstingsrådet Inger Ros.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.

§ 21
Motion 2004:4 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om att starta fler familje centraler i Stockholms län (förslag 9)
LS 0402-0342
I ärendet yttrade sig Anita Hagelbeck, landstingsrådet Inger Ros, Margareta
Randwall samt Pia Lidwall.

2005-02-08
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.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 22
Motion 2004:24 av Stig Nyman m fl (kd) om vårdprogram för fibro myalgi/generaliserad smärta (förslag 10)
LS 0405-0999
I ärendet yttrade sig landstingsråden Stig Nyman och Inger Ros, Lena Huss,
Jamile Ismail, Lena-Maj Anding samt Birgitta Henricson.
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.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
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§ 23
Motion 2004:25 av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i
vården av personer med demenssjukdom (förslag 11)
LS 0405-1000
I ärendet yttrade sig landstingsråden Stig Nyman och Inger Ros, Gunilla
Thorsson, Margareta Blombäck, Curt Linderoth samt Carin Håkansson.
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.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för motionen.
Curt Linderoth reserverade sig mot fullmäktige beslut med följande motivering:
”att beslut tagits under denna punkt trots att landstingets pensionärsråd ej tillfrågats jämlikt sin av landstingsstyrelsen fastställda instruktion och trots att ordföranden ej yttrat sig över fråga huruvida fullmäktiges arbetsordning tillåter beslut trots ofullständig beredning”.

§ 24
Motion 2003:9 av Christer G Wennerholm och Marie Ljungberg Schött (m)
om utvidgning av vårdgarantin att gälla även inom psykiatrin (förslag 12)
LS 0301-0130
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm, Birgitta Sevefjord,
och Birgitta Rydberg, Marie Ljungberg Schött, Aram El Khoury samt Lena-Maj
Anding.
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.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för motionen.

I ordningsfråga rörande § 6 i dagens protokoll yttrade sig landstingsråden
Christer G Wennerholm, Ingela Nylund Watz, Birgitta Rydberg och Stig Nyman.

§ 25
Motion 2003:40 av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar
(förslag 13)
LS 0305-1696
I ärendet yttrade sig Bo Lagerquist, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Bo
Johansson, Margaretha Herthelius, Inga-Britt Backlund, Agnetha Boström samt
landstingsrådet Stig Nyman
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.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 26
Motion 2003:62 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att tillsätta en psykiatrikommission (förslag 14)
LS 0310-2603
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig
Nyman och Christer G Wennerholm.
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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 avslå motionen.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 27
Motion 2003:63 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om överföringsteam efter
rättspsykiatrisk vård (förslag 15)
LS 0310-2604
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord samt
Gertrud Brorsson.
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.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
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§ 28
Motion 2004:28 av Pia Lidwall m fl (kd) om landstingets arbete mot alkohol
(förslag 16)
LS 0406-1224
I ärendet yttrade sig Pia Lidwall samt landstingsråden Birgitta Sevefjord och Stig
Nyman.
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.
RESERVATION
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Valärenden
§ 29
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 17)
LS 0408-1533, 0409-1761, 0410-1913, 1959, 0411-2082, 0412-2228, 2236, 05010041, 0092, 0093, 0179
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Annika Sandström (m)
från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 3 samt för Joakim
Edhborg (s) från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets N.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Skattenämnden för skattekontor Stockholm 1 intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Jonas Eklund

(efter Marianne Åhlman)

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndemän
mp
m

Anna Fredriksson (efter Pia Zetterberg)
Bo Liljeqvist
(efter Ove Hahn)
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Skattenämnden för företagsskattekontor 1 intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Arne Eriksson

(efter Clarence Bohlin)

Skattenämnden för företagsskattekontor 5 intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Kurt Nyström

(efter Rune Falgert)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Haninge efter Jan Hansson (v)
tre nämndemän i länsrätten efter Iris Gustafsson (s), Horst Melzer (kd) och
Gunnar Eriksson (kd)

Härefter valde fullmäktige även enligt ägarutskottets förslag
Styrelsen för Södersjukhuset AB fr o m den 18 februari 2005 t o m ordinarie
bolags stämma 2005
Ledamot
-

Jan-Åke Björklund

Ordförande
-

Jan-Åke Björklund

Nya motioner
§ 30
Anmälan av motioner
LS 0502-0276--0279, 0281, 0283--0285
Nr 2005:01 av Staffan Sjödén (m) om att väckta motioner, interpellationer, muntliga frågor och anföranden skall finnas tillgängliga i elektronisk form
Nr 2005:02 av Aram El Khoury m fl (kd) om farmacevten i vården - sjukvårdsintegrerad farmaci
Nr 2005:03 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder
för den psykiatriska vården
Nr 2005:04 av Maria Wallhager m fl (fp) om policy och regler beträffande den
personliga integriteten
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Nr 2005:05 av Maria Wallhager m fl (fp) om att ge landstinget det formella
ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet
Nr 2005:06 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utökade behandlingsinsatser av
stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå till arbete
Nr 2005:07 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ansvarsutkrävande inom landstinget
Nr 2005:08 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 31
Bordlagd interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring
(AT) i Stockholms läns landsting
LS 0410-1857
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004 .
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Stig Nyman och Lars Dahlberg.

§ 32
Bordlagd interpellation 2004:63 av Lars Joakim Lundquist (m) om
flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet
till Östermalms vårdcentral
LS 0410-1862
Interpellationen är ställd till ordföranden i sjukvårdsberedning innerstaden. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Ordföranden i sjukvårdsberedning innerstaden Håkan Jörnehed hänvisade till det
skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Lars Joakim Lundquist, Håkan Jörnehed,
Lena Cronvall- Morén, Carl-Anders Ifvarsson, Anders Lönnberg, Pia Helleday,
Brit Rundberg, Lotten von Hofsten samt landstingsrådet Christer G Wennerholm.
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§ 33
Interpellation 2004:66 av Boris von Uexküll (m) om smärtlindring i livets
slutskede
LS 0412-2238
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 december att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Boris von Uexküll och landstingsrådet Inger Ros.

§ 34
Interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i
Hässelby
LS 0412-2239
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 35
Interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården
LS 0412-2240
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 36
Interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands
LS 0412-2241
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 37
Interpellation 2004:70 av Jan Liliemark (fp) om nytt ersättningssystem för
husläkarmottagningar
LS 0412-2242
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för primärvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 december att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Jan Liliemark och landstingsrådet Inger Ros.
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§ 38
Interpellation 2004:71 av Stig Nyman (kd) om planering och finansiering av
läkarnas fortbildning
LS 0412-2243
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 december att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Stig Nyman och Lars Dahlberg samt Jan Liliemark.

Nya interpellationer
§ 39
Anmälan av interpellationer
LS 0502-0225--0231
Nr 2005:1 av Andres Käärik (fp) om mer pengar till sjukvården genom samverkan med försäkringskassan
Nr 2005:2 av Stig Nyman (kd) om tidplan för genomförandet av strukturförändringar m m med anledning av Närsjukvårds- och 3 S-utredningarna
Nr 2005:3 av Birgitta Rydberg (fp) om fler behandlingar av stress- och psykosomatiska tillstånd vid vårdcentraler
Nr 2005:4 av Olov Lindquist (fp) om behovet av fler husläkarteam för bättre tillgänglighet i primärvården
Nr 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för patientarbete och
minska tid för administration
Nr 2005:6 av Lars Åstrand (m) om barnläkarmottagningen i Märsta
Nr 2005:7 av Gunilla Thorsson (fp) om vård av äldre med psykiska problem
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.50.
Vid protokollet

Peter Freme
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