PROTOKOLL
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Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 20 december 2005

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 299
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.

§ 300
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 1 december 2005 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 5 och 6 december i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg I till föredragningslista anslogs den 8 december 2005 och tillägg II till
föredragningslista anslogs den 9 december 2005 på landstingets anslagstavla och
utsändes dessa dagar till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 301
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 20 december 2005.
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Anmälningaärende
§ 302
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om förlängning av po licy med riktlinjer för barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget, BUS-policyn
LS 0309-2318
I ärendet yttrade sig Gunilla Helmerson, Mia Birgersson, Margaretha Herthelius,
Anita Hagelbeck, Monica Karlsson, Lena-Maj Anding samt Boel Carlsson.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 303
Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärke och grafiska profil
(förslag 137)
LS 0409-1809
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Lars Joakim Lundquist,
Lena-Maj Anding samt Lotten von Hofsten.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- 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 anta riktlinjer och handbok för varumärkesarbetet för Stockholms läns land sting
att uppdatera kommunikationspolicyn enligt landstingsstyrelsens förslag.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.
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§ 304
Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting
(förs lag 138)
LS 0411-2055
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa policy för säkerhet inom Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att
besluta om säkerhetspolicy i enlighet med fullmäktiges beslut
att rekommendera stiftelser som landstinget ensamt har rättsligt bestämmande
inflytande över, besluta anta säkerhetspolicyn.

§ 305
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2004 (förslag 139)
LS 0502-0335
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisningarna 2004 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna
Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Centrum för bioteknik 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
att godkänna årsredovisning för 2005 och bevilja ansvarsfrihet för den del av året
som stiftelsen Stockholms Museispårvägar varit verksam.

§ 306
Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter
(förslag 140)
LS 0504-0628
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Chris Heister,
Andres Käärik, landstingsråden Stig Nyman, Christer G Wennerholm och Birgitta
Rydberg, Raymond Wigg, Anders Lönnberg, Brit Rundberg samt Bo Lagerquist.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall med instämmande av m- och kd- ledamöterna till av fp- ledamöterna vid
sammanträdet framlagda tilläggsyrkande innebärande ”att uppdra till styrelsen för
Karolinska sjukhuset att vidta åtgärder för att säkerställa såväl patienternas behov
av sjukvård som att patientsäkerheten snarast tillgodoses”
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 2) ovan
och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat enligt m-, fp- och kd- ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 75
ja-röster och 74 nej-röster vilket innebar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
Sedan ställde ordföranden propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet
under 3) ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat bifalla yrkandet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 74
ja-röster och 74 nej-röster samt att 1 ledamot avstod. Ordföranden avgjorde
ärendet med sin utslagsröst vilket innebar att fullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset,
Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Sjukvården Salem, Nykvarn,
Södertälje (SNS), Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), och S:t Eriks ögo nsjukhus AB
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Danderyds sjukhus AB,
Södersjukhuset AB respektive S:t Eriks ögonsjukhus AB rösta för landstings fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
dels den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen och dels det vid dagens
sammanträde framlagda tilläggsförslaget.
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§ 307
Specifika ägardirektiv för MediCa rrier AB (förslag 141)
LS 0506-1041
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa specifika ägardirektiv för MediCarrier AB
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för MediCarrier AB rösta för
landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

§ 308
Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB (förslag 142)
LS 0506-1103
I ärendet yttrade sig Andres Käärik.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Stockholm Care AB rösta
för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.

§ 309
Specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB (förslag 143)
LS 0506-1104
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Margareta Cederfelt,
Brit Rundberg samt Anders Lönnberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag med tillägget ”att bolaget i samarbete med
Beställare Vård sträva efter att förbättra tand hälsan/folkhälsan inom länet”
2) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen med vid
sammanträdet framlagda tillägg till sid 4, punkten 2, under rubriken Allmänt uppdrag, lydande ”exklusive uppdraget att utföra tandhälsovårdsinformationen som
ingår i barnhälsovårdsprogrammet”
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag med tillägg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB
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att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv
att bolaget i samarbete med Beställare Vård sträva efter att förbättra tandhälsan/folkhälsan inom länet.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen med framlagt tillägg.

§ 310
Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 144)
LS 0509-1609
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Hans-Erik Malmros,
landstingsrådet Maria Wallhager, Michael Stjernström, Åke Askensten, Anders
Lönnberg samt Jan Strömdahl.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet med följande motivering ”att återremittera ärendet för att
inhämta synpunkter från styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik”
Återremissyrkandet togs fö rst upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd votering genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Om en tredjedel av ledamöterna röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 74
ja-röster, 74 nej-röster och att 1 ledamot avstått.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
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§ 311
Intern kontroll – policy och reglemente för Stockholms läns landsting och
bolag (förslag 145)
LS 0508-1353
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa intern kontroll policy för landstingskoncernen
att fastställa reglemente avseende intern kontroll för landstingskoncernen
att uppdra åt landstingets nämnder och bolag att upprätta interna kontrollplaner i
enlighet med policy och reglemente för intern kontroll
att rekommendera stiftelser som landstinget utser ledamöter till, att verka för att
beslut tas, att upprätta interna kontrollplaner.

Besvarande av frågor
§ 312
Frågor
LS 0512-2220--2222, 2228--2230, 2233, 2235--2237
1) Gunilla Helmerson (m) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Är Du beredd att
ta upp en diskussion med länets förlossningskliniker för att snarast möjligt försöka
minska andelen sfinkterrupturer i Stockholms län?
2) Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Kommer allmän
vaccinering av barn mot hjärnhinneinflammation med det nya vaccinet MCV4 att
införas i Stockholms län?
3) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Landstingsfullmäktige
ska få en årlig rapport om det s.k. 15-punktsprogrammet för barn. Har du lämnat
någon sådan rapport på sistone?
4) Lars Åstrand (m) till landstingsrådet Lars Dahlberg: Är Du beredd att medge
Danderyds Sjukhus AB rätten att behålla nuvarande personaladministrativa
system?
5) Andres Käärik (fp) till ägarutskottets ordförande Anders Lönnberg: Tycker du
att sammanslagningen av de båda thoraxkirurgiska klinikerna vid KS och HS varit
lyckad när patienter måste skickas till Uppsala för operation?
6) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Lars Dahlberg: Har du inget mer att
erbjuda av vägledning, i din egenskap av personallandstingsråd, till ledningen
och/eller personalen vid Karolinska Universitetssjukhuset i den aktuella situationen än vad som framgår av SvD-artikeln?
7) Olle Reichenberg (m) till landstingsrådet Inger Ros: Hade det inte varit lämpligt att låta de geografiska sjukvårdsberedningarna under ärendenas beredning få
möjlighet att yttra sig om upphandlingar av sjukvård i beredningens geografiska
område?
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8) Cecilia Carpelan (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Tänker du göra
något för att öka andelen barn som vaccineras mot mässling, påssjuka och röda
hund i Rinkeby?
9) Magnus Agestav (kd) till ordföranden i färdtjänstnämnden Joha n Sjölander: Är
majoriteten beredd att ompröva taxesystemet så att även färdtjänstresenärer ska
kunna åka en enstaka resa för 20 kronor precis som SL-resenärerna?
10) Rolf Bromme (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Finns det någon beredskap
inom Stockholms läns landsting inför en befarad pandemi av fågelinfluensa?
Frågorna antecknades som besvarade.

Beslutsärenden
§ 313
Rapport om utredning av AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga
ekonomiska situation (förslag 146)
LS 0508-1415
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Åke Askensten, Magnus
Agestav, Hans-Erik Malmros, landstingsrådet Dag Larsson, Fredrik Kronberg, Jan
Olov Sundström, landstingsråden Anna Kettner och Maria Wallhager samt Bengt
Cedrenius.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna rapport om utredning av AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga
ekonomiska situation.
Särskilt uttalande likalydande med uttalande lagt i landstingsstyrelsen med den
förändringen att 10-årsperiod ändras till 20-årsperiod antecknades av m-, fp- och
kd-ledamöterna.

§ 314
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 147)
LS 0509-1518
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive
placeringspolicy för pensionsmedel.
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§ 315
Ändring i avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare (förslag 148)
LS 0509-1619
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna ändring i avtal om samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvårdspersonal/forskare.

§ 316
Avsättning för kompetens - och motivationshöjande åtgärder för år 2005
(förslag 149)
LS 0510-1723
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Ingela Nylund Watz.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avsätta medel för kompetens- och motivationshöjande åtgärder inom ramen för
2005 års budget till ett belopp av 40 000 000 kronor. Finansiering skall ske inom
ramen för beslutad budget för koncernfinansiering
att återrapportering om hur dessa medel används skall ske i årsbokslut 2006
att inarbeta riktlinjer, kriterier samt rapporteringsinstruktioner i landstingets ekonomihandbok.

§ 317
Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete
(förslag 150)
LS 0510-1724
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa riktlinjer för landstingets internationella arbete
att uppdra åt nämnder och bolag att utveckla sitt internationella arbete i enlighet
med riktlinjerna.

§ 318
Godkännande av investering i en strålkniv till neurokirurgiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 151)
LS 0510-1800
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Birgitta Rydberg och
Christer G Wennerholm, Andres Käärik, Anders Lönnberg, Brit Rundberg, landstingsrådet Stig Nyman, Lotten von Hofsten samt Curt Linderoth.
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YRKANDEN
1) bifall till första att-satsen i landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till andra och tredje att-satserna i landstingsstyrelsens förslag
3) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandet under 1) ovan och
fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandet under 2) ovan och
fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
Till sist ställde ordföranden propositioner om bifall till yrkandet under 3) ovan
och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen/ägarutskottet att i skrivelse till styrelsen för
Karolinska Universitetssjukhuset påtala bristerna i hand läggningen av ärendet
att godkänna Karolinska Universitetssjukhusets styrelses beslut att investera i en
strålkniv för 18 000 000 kronor
att investeringen skall finansieras inom ramen för Karolinska Universitetssjukhusets investeringsram för 2005.
M-, fp- och kd- ledamöterna deltog ej i beslutet rörande den andra och tredje attsatsen i landstingsstyrelsens förslag.
Karl-Axel Boström deltog ej i fullmäktiges beslut i dess helhet.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 319
Överförande av verksamhet inom dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB
till moderbolaget Danderyds Sjukhus AB (förslag 152)
LS 0511-1976
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister, Birgitta
Rydberg och Stig Nyman, Mia Birgersson, Bengt Cedrenius samt Anders
Lönnberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat enligt m-, fp- och kd- ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 71
ja-röster, 71 nej-röster och att 7 ledamöter varit frånvarande. Ordföranden
avgjorde ärendet med sin utslagsröst.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 5.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att verksamheten i dotterbolaget Prima Liv i Danderyd AB förs över till
moderbolaget Danderyds Sjukhus AB genom ett s k inkråmsöverlåtelse
att Prima Liv i Danderyd AB därefter skall vara ett vilande bolag.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservatio nen i landstingsstyrelsen.

§ 320
Regler avseende soliditet och principer för koncernbidrag och aktieägartillskott inom koncernen Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 153)
LS 0510-1855
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa att respektive dotterbolags soliditet skall kunna variera mellan lägst
tio och högst trettio procent under förutsättning att inte något avtal finns som
anger annat mått
att om dotterbolag i samband med årsbokslut redovisar positivt resultat skall
frågan prövas vilket belopp som eventuellt skall återgå till bolaget och i vilken
form - aktieägartillskott och/eller koncernbidrag
att om dotterbolag i samband med årsbokslut redovisar negativt resultat skall
frågan prövas om uppkommen förlust skall täckas och i så fall i vilken form –
koncernb idrag och/eller aktieägartillskott
att dessa regler skall gälla från och med 2005 års bokslut.
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§ 321
Regler avseende resultathantering och soliditet för en resultatenhet inom
Stockholms läns landstings förvaltningskoncern (förslag 154)
LS 0510-1867
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) 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 för resultatenhet som ingår i landstingets förvaltningskoncern under bolagsliknande former fastställa att respektive resultatenhets soliditet skall kunna variera
mellan lägst tio och högst trettio procent
att om resultatenhet i samband med årsbokslut redovisar positivt resultat skall
frågan prövas vilket belopp som eventuellt skall återlämnas till resultatenheten i
form av fritt förvaltningskapital
att om resultatenhet i samband med årsbokslut redovisar negativt resultat skall
frågan prövas om uppkommen förlust skall täckas medelst fritt förvaltningskapital
eller ej
att dessa regler skall gälla från och med 2005 års bokslut.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 322
Landstingets bidrag 2006 till den gemensamma nämnden i Norrtälje
kommun samt till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och omsorg (förslag 155)
LS 0510-1870
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att landstingets bidrag 2006 till den gemensamma nämnden i Norrtälje kommun
skall uppgå till 905 740 000 kronor
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att landstingets bidrag 2006 till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och omsorg skall uppgå till 200 000 kronor
att finansiera bidragen genom reducering av landstingsbidraget 2006 till landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet med 905 940 000 kronor.

§ 323
Ombildning av Novumstiftelserna till Centrumbildningar inom Karolinska
Institutet (förslag 156)
LS 0510-1802
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Chris Heister, Stig Nyman
och Ingela Nylund Watz, Lena-Maj Anding samt landstingsrådet Birgitta
Sevefjord.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall med instämmande av s-, v- och mp-ledamöterna till fp- ledamöternas förslag innebärande bifall till sjätte att-satsen i m- och kd- ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena 1) och 2) ovan och
fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandet under 3) ovan och
fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade dels enligt landstingsstyrelsens förslag och dels enligt fpledamöternas förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att avveckla stiftelserna vid Novum (Centrum för
bioteknik, Centrum för nutrition och toxikologi, Centrum för strukturbiokemi och
Centrum för oral biologi)
att överföra nuvarande stiftelsers verksamhet till centrumbildningar inom
Karolinska Institutet
att godkänna förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska
Institutet för de två centrumbildningarna
att nominera fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter till var och en av centrumbildningarna
att av de ordinarie ledamöterna nominera ordförande till var och en av centrumbildninga rna
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att utvärdera satsningarnas kvalitet i förhållande till det ursprungliga syftet att
skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling och gränsen för den
landstingskommunala kompetensen.
RESERVATION
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 324
Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
2001 (RUFS) (förslag 157)
LS 0510-1737
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Anders Gustâv, landstingsråden
Maria Wallhager och Raymond Wigg, Pia Lidwall, Åke Askensten, Jan
Strömdahl, Marianne Ramström samt Bo Lagerquist.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna aktualitetsrapporten
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att förbereda en ny regional
utvecklingsplan.
SÄRSKILT UTTALANDE
Särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen antecknades
av m-, fp- och kd-ledamöterna.
Tillägg till särskilt uttalande lagt i landstingsstyrelsen antecknades av mpledamöterna innebärande ”Miljöpartiet instämmer inte i påståendet att nya
förbifartsleder behövs som avlastar innerstaden från genomfartstrafik. Så kallade
förbifartsleder resulterar i ökad biltrafik och motverkar därmed målet om ett
hållbart samhälle”

§ 325
Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
(förslag 158)
LS 0505-0801
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Gunilla Helmerson, landstingsrådet Maria Wallhager, Gizela Sladic, Gunilla Roxby-Cromvall, Esabelle
Reshdouni, Pia Lidwall, Jan Strömdahl, Christos Tsoukatos, Håkan Jörnehed, Jan
Wattsgård, Mia Birgersson, landstingsråden Stig Nyman och Raymond Wigg
samt Shadi Larsson.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enhälligt enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag att under år 2006 utifrån handlingsprogrammet utarbeta lokala handlingsprogram för omhändertagandet av våldsutsatta
kvinnor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra utbildningsinsatser av personal för
ökad kompetens, bättre rutiner och beredskap vid omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att organisera en central stödfunktion.
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag att avrapportera till landstings styrelsen
under år 2007.

§ 326
Regionalt resurscentrum för film och rörlig bild 2005 (förslag 164)
LS 0510-1736
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Chris Heister,
Karin Ekdahl Wästberg, landstingsrådet Stig Nyman, Marianne Watz, Bengt
Cedrenius, Ulla Parkdal, Carl- Anders Ifvarsson, Jan Wattsgård samt Lars Joakim
Lundquist.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) återmiss av ärendet med följande motivering ”Landstingsstyrelsens förvaltning
ges i uppdrag att närmare belysa de ekonomiska konsekvenserna för landstinget
av ett filmproduktionscenter. Dessutom bör beskrivas vad åtagandena innebär för
landstinget i framtiden”
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd votering genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Om en
tredjedel av ledamöterna röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet.
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Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
70 ja-röster, 68 nej-röster, och att 11 ledamöter varit frånvarande.
Christina Lyngå meddelade att hon avsett att rösta ja.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 6.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 327
Borgensförbindelse för pensionsskuld för Norrtälje sjukhus AB (under
namnändring) (förslag 165)
LS 0511-2027
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att medelst borgen den 1 januari 2006, solidarisk med Norrtälje kommun, garantera personalens pensioner i bolaget Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds
och omsorgsbolag
att trygga pensionerna utan avgift från landstingets sida enligt högst det belopp
som fastställts i enlighet med den av Sveriges kommuner och landsting rekommenderade beräkningsmodellen för pensionskostnader för kommuner och landsting (P- finken 2000)
att denna borgensutfästelse skall gälla under förutsättning att bolaget är ett helägt
dotterbolag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och
Omsorg och så länge bolaget bibehåller det kollektivavtal om pensioner som
tecknats av landstinget (f n PFA)
att beslutet skall gälla under förutsättning att fullmäktige i Norrtälje kommun
fattar motsvarande beslut.

§ 328
Förlängning av giltighetstiden för principöverenskommelse om Citybanan
(förslag 166)
LS 0511-2073
I ärendet yttrade sig Dag Larsson, Jan Olov Sundström, landstingsråden Maria
Wallhager och Stig Nyman, Bengt Cedrenius samt Brit Rundberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att godkänna förlängning av principöverenskommelsen om Citybanan mellan
Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Banverket till den 31 oktober
2006.
SÄRSKILT UTTALANDE
Särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen antecknades
av m-, fp- och kd-ledamöterna.

§ 329
Befrielse från patientavgift gällande patienter med komplexa vårdbehov för
besök på landstingets nya öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i
Huddinge (förslag 167)
LS 0510-1738
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att besök på den nya öppenvårdsmottagningen vid Rättspsykiatrin i Huddinge är
avgiftsfria för patienterna och att avgiftsbefrielse gäller från driftsstart.

Motioner
§ 330
Motion 2004:12 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ett regionalt resursteam för
döva (förslag 159)
LS 0403-0569
I ärendet yttrade sig Gunilla Thorsson och Lena-Maj And ing.
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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§ 331
Motion 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i
tunnelbanan (förslag 160)
LS 0405-1002
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager, Lena-Maj Anding, Birgitta
Henricson samt Fredrik Kronberg,
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 omröstning genomfördes 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 visade 65
ja-röster, 68 nej-röster, att 1 ledamot avstått och att 15 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 7.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bifalla motionen.

§ 332
Motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjer i Södertälje (förslag
161)
LS 0410-1911
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 333
Motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma
nämnder för den psykiatriska vården (förslag 162)
LS 0502-0278
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
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Valärenden
§ 334
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 163)
LS 0502-0321, 0504-0760, 0505-0888, 0506-1013, 0509-1533, 1705, 0510-1741,
1742, 0511-1992, 2034, 2120
I ärendet yttrade sig Lars Joakim Lundquist och landstingsrådet Stig Nyman.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Håkan Apelkrona (mp) från uppdraget som ersättare i valberedningen.
Fullmäktige valde sedan enligt valberedningens förslag

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
s
m
kd

Johannes Hämler
Bertil Larsson
Birgitta Karlsson

(efter Kerstin Berggren)
(efter Jan Lord)
(efter Eleanor Rydén)

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndeman
v

Rune Båvner

(efter Sevim Uzunel)

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
intill utgången av 2006
Ersättare
kd

Stig Nyman

Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Lisa Arnberg

(efter Marie Karlsson)

Jurymän för tryckfrihetsmål 1:a gruppen för tiden 1 januari 2006 t o m
31 december 2009
Juryman
mp

Else Lundin
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Länsrätten, migrationsdomstolen fr o m den 31 mars 2006 t o m den
31 december 2006
Nämndemän
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Anna-Karin Abrahamsson Lundmark
Assi Isatu Adolf
Emma Ahlén
Alver Alaperä
Jan Alvebäck
Ali Jawad Ammouri
Anna Amundberg
Marianne Andersson
Leila Anttila
Kerstin Arlanch-Wallin
Svante Astermo
Nabiha Basmaji
Bodil Bressler
Åke Bylund
Robert Carlsson
Birgitta Castelius
Ata Darvish
Hassan Dia
Lennart Ekblom
Peter Ekdahl
Hanna Finmo
Kaj Fölster
Aso Garmiani
Anna-Lena Gemming
Josef Gerges
Spiridon Gogos
Anita Gradin
Gabriella Granditsky-Svensson
Kai Harrysson
Riad Hassoun
Karin Hellberg
Farhad Jahanmahan
Annika Johansson
Iris Johnsson
Per-Olof Jönsson
Shahla Karlsson
Sikander Butt
Siv Persson Trogen
Lars Billström
Eric Nunez
Sargon Hawsho
Johanna Hammarström
Karin Trygg
Ulf Nilsson
Irene Sundelin
Lars Eriksson

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Anna Komheden
Matti J Korhonen
Sivert Kvarneus
Hans Larsson
Jonas Larsson
Mårten Lempert
Tariq Mahmood
Gadha Makdesi- Elias
Isa Malki
Mariana Mourad
Janet Mouniargi
Jouliana Mourad
Nikta Nabavi
Karin Nilsson-Eklöf
Leif Nyström
Marja Olsén
Martin Parklint
Ola Pettersson
Paula Rasmusson
Niklas Schmidt
Anna Schönbeck
Alan Schönebro
Faryal Shakibi
Staffan Sohlman
Åsa Sohlman
Ina Sparrman
Britt Stenervall
Gun-Britt Stipíc
Annie Marie Sundbom
Mari Ann Svärd
Mikael Wilhelmsson
Jörgen Zetterberg
Lars Åhman
Torbjörn Åström
Jon Åström-Gröndahl
Emanuel Öz
Monica Malmsten
Pia Coloma
Anita Ögren
Göran Helander
Lars Nopp
Ingrid Mårtensson
Ulla Nopp
Henning Carlsson
Barbro Burstedt
Lilian Lama
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s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
v
v
v
v
v

Pertti Hilonen
Bert Chestersson
Lars Erik Andersson
Göran Uhlander
Birgitta Tångerby
Göran Svensson
Catrin Larsson
Madelene Nilsson
Björn Skogar
Fatiha Jamal
Jan-Danish Sial
Ulla Beckman
Luis Villalobos Lemus
Rosa Kasskawo
Claudio Crevatin
Bo Göthberg
Kristina Nordström
Lennart Andersson
Annica Grimlund
Lena Rönnerstam
Ardalan Shekarabi
Egon Lundqvist
Anders Huzelius
Joseph Tekle
Moa Andersson
Virginia Bustillos
Christina Pettersson
Per-Åke Jeansson
Tommie Björk
Monika Kurin
Anna-Lena Ulfvin
Jörgen Andersson
Anders Nordström
Eva Johansson
Sten Johansson
Noomi Arvas Liljefors
Sören Gladh
Ulrika Stockhaus
Kjell Thorngren
Meta Dehlin
Elin Ulvik
Sonny Danielsson
Robert Halef
Anna Lindh
Helin Semmikanli
Pelle Börjesson
Inger Nilson
Åke Hellberg
Marianne Mathlein
Maria Stenberg
Alf Erik Fröden

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
v
v
v
v
v

Michel Diaz Nocetti
Lars Ander
Ann-Sofie Nelstrand
Björn Larm
Rita Gebreselassie
Jan Borg
Eivor Bladh
Cecilia Bravo
Ingrid Lindskog
Susanne Klavbäck
Salwa Barsoum
Gretel Kindgren
Irja Oinonen
Stig Carlsson
Björn Ericson
Rune Jansson
Eva Thorvaldsson
Johanna Wahlberg
Mona Almqvist
Lars-Göran Nilsson
Johan Mattsson
Torsten Berglund
Ewa Elander
Tommy Engstrand
Jan Hagström
Agneta Holmberg
Yngve Floberg
Eva Michal
Azam Nikoey
Eva Asp
Ulf Asp
Madelaine Wallén
Birgit Wahrenberg
Monica Hedberg
Gerhard Nuss
Margareta Olin
Bror Segerlund
Håkan Lindqvist
Angela Osorio
Per-Erik Nygren
José Blanco
Oskar Fredriksson
Ann-Christine Jyttner
Bordläggs
Ivonne Barros
Bertil Törestad
Kristofer Franzén
Susanne Sonesson
Ivar Heckscher
Johanna Heckscher
Inger Persson
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v
v
v
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Ronnie Andersson
Sanna Jansson Wiberg
Jan-Olof Rosén
Andrea Inkinen
Alena Lagymdzija
Farnaz Arbabi
Andreas Emanuelsson
Kamran Pairawan
Birgitta Hansen
Henrik Sthromayer
Ove Edlund
Jimmy Baker
Pier Contini
Birgitta Engström
Marie-Louise Björkman
Ingrid Erneman
Inger Olsson-Blomberg
Lena Strååt
Monica Söderlund
Bertil Bjarnevi
Jan-Edvin Henriksson
Anna-Stina Wivallius
Alexandra Anstrell
Marzena Blomquist
Malin Lindberg
Natascha Ringblom
Eva Carlsson-Paulsén
Thommy Fjällberg
Margareta Plate
Richard Svahn
Ingemar Syring
Catherine Arcuri
Anita Gröning Persson
Therese Hamberg
Björn Samuelson
Magnus Bergman
Kristina Henriksson
Jorge Hidalgo
Mona Zetterberg
Conny Eklund
Yvonne Lindblad
Fredrik Sawestål
Mervi Carlsen
Tobias Lodestrand
Birgitta Kaasik
Torbjörn Rindås
Lars Nauclèr
Ulf Ellnebrant
Ola Jacobson
Eva Lundgren
Eliza Roszkowska

v
v
v
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Lina Hjort
Carin Thåström
Bordläggs
Nils Ryding
Tobias Mattsson
Gustav Fridolin
Yvonne Ruwaida
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Vilma Mori
Eva Wale
Harry Bouveng
Malin Friberg
Eva Jansa
Bodil Toll
Yvonne Berglund
Per-Erik Ekman
Mary Malm
Oswald Feldin
Lennart Friis
Helene Gustavsson
Per Hådell
Agneta Sjöstedt
Farouk Kobba Abdennabi
Elisabeth Falk
Karl-Gustaf Franzen
Suzanne Holtzberg-Anderlid
Rickard Karlsson
Britt Lingberth
Berit Grosche
Laila Nordin
Jörgen Penn
Linda Reynolds
Bengt-Hugo Bengtsson
Barbro Brundin
Birgitta Forsgren
Lars-Gunnar Thor
Lennart Isacsson
Anita Jensen
Christer Jerström
Gustav Johansson
Annika Jägerholm
Ulf Helleday
Per-Ove Karlsson
Anita Kessler
Tünde Kovach
Niklas Kristofferson
Kuckowski Christoffer
Monika Lazslo
Erik Levlin
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m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd

Alma Adan
Inger Akalla
Leif- Åke Andersson
Cate Andretzky
Sozan Atroshi
Callo Bazoft
Roland Blanch
Hanna Broberg
Elisabeth Bäckström
Birgitta Dangrell
Jonas Domeij
Åke Enlund
Kitty Ericsson
Tomas Eriksson
Vija Freimanis
Per Hagwall
Per Hallberg
Aysin Hartzell
Linda Hillner
Barbara Hässler
Catarina Ingvarsson
Christoffer Järkeborn
Gerd C Augustsson,
Östen Bohlin
Angela Gustafsson
Nils Gyldén
Inge Jönsson
Carina Knorpp
Gerd Liljedahl
Abraha Mebratu
Fatima Nur
Margareta Palving
Tord Påhlman
Ingemar Rahm
Alicja Tykocka-Ström
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Amanda Agestav
Ulf Johansson
Reet Valdso
Samuel Asp
Lovisa Friberg
Gunnar Rubensson
Gunvi Hubler
Magnus Ramstrand

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Helena Levy
Lollo Lindahl
Peter Lindén
Harriet Lockner
Mads Lundgaard
Kjell Malmros
Hans G Mattsson
Maria Moin
Marine Ohanyan
Pawlak Jakob
Ulrika Risberg
Ingo Rüger
Bo Sundin
Lars Svärd
Margareta Szumliczs
Jarl Wennerholm
Alexander Villalba
Mikael Winroth
Louise Åstrand
Inger Öhrström
Mats Larsson

fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd

Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Marik Rajkowski
Inger Skärström
Jeanna Lantz
Cecil Åkermark
Nils Gunnar Revelius
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
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kd Rita Bé Aben
kd Rolf Berglund

kd

Bordläggs

M-ledamöterna lät anteckna följande särskilda uttalande: ”Den moderata gruppen
i landstingets valberedning anser det direkt olämpligt att ledamöter i Sveriges lagstiftande församling (Riksdagen) nomineras till ledamöter i dömande församlingar”

Presidier i vissa landstingsägda bolag intill utgången av 2006
AB Storstockholms Lokaltrafik
Kettner Anna (s)
Ordförande
Brorsson Gertrud (mp)
1:e vice ordförande
Wallhager Maria (fp)
2:e vice ordförande
SL:s centrala regionstyrelse
Ryadal Urban (s)
Askensten Åke (mp)
Broberg Charlotte (m)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

SL:s norra regionstyrelse
Gyllenhammar Madeleine (v)
Sundman Björn (s)
Kärnerud David (kd)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

SL:s södra regionstyrelse
Lyngå Christina (s)
Svanström Barbro (mp)
Glas John (fp)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Locum AB
Larsson Dag (s)
Marklund Stig (mp)
Freimuth Mikael (m)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Waxholms Ångfartygs AB
Kettner Anna (s)
Strandman Camilla (mp)
Sundström Jan Olov (m)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

SLL Internfinans AB
Nylund Watz Ingela (s)
Heister Chris (m)

Ordförande
Vice ordförande

Det antecknades till protokollet de ledamöter som innehar uppdrag i berörda
styrelser ej deltog i beslutet.
Bengt Cedrenius deltog ej i beslutet rörande val till presidium i AB
Storstockholms Lokaltrafik.
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Stiftelsen centrum för bioteknik intill dess att fullmäktiges beslut avseende
revisionsberättelse för år 2005 vunnit laga kraft
Ordförande
(-)

Bergstedt Tord

Ledamöter
(-) Anvret Maria
(-) Dirtoft Hans
(-) Eriksson Håkan
(-) Fransson Rune
(-) Ingman Folke
(-) Marklund Göran
(-) Mundebo Lillemor
(-) Vennström Björn
Ersättare
(-)
(-)

Lundberg Carina
Höög Christer

Stiftelsen centrum för nutrition och toxikologi intill dess att fullmäktiges beslut
avseende revisionsberättelse för år 2005 vunnit laga kraft
Ordförande
(-)

Bergstedt Tord

Ledamöter
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Eriksson Håkan
Pramhäll Kerstin
Rydh Olof
Vahter Marie
Fransson Rune
Flood Lars-Åke
Norrving Bengt
Åhlstedt Ulf

Ersättare
(-)
(-)

Nordberg Agneta
Bonnier Helena
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Stiftelsen centrum för strukturbiokemi intill dess att fullmäktiges beslut
avseende revisionsberättelse för år 2005 vunnit laga kraft
Ordförande
(-)

Bergstedt Tord

Ledamöter
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Heinegård Dick
Mårtensson Per-Olof
Rydström Jan
Eriksson Håkan
Ingman Folke
Werner Sigbritt
Schneider Gunther

Ersättare
(-)
(-)
(-)

Rydh Olof
Gidlund Larsson Birgit
Fransson Rune

Stiftelsen centrum för oral biologi intill dess att fullmäktiges beslut avseende
revisionsberättelse för år 2005 vunnit laga kraft
Ordförande
(-)

Ekholm Lars

Vice ordförande
(-)

Lagerström Ulf

Ledamöter
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Sirvell Kerstin
Angmar Månsson Birgit
Appelberg Gustaf
Koch Bertil
Klinge Björn
Mårtensson Per-Olof
Martin Eric

Ersättare
(-)
(-)
(-)

Ernberg Ingemar
Hellsing Eva
Skoglund Gunnar

Det antecknades till protokollet att Karl- Axel Boström ej deltog i beslutet
avseende Novumstiftelserna.
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Revisorer i vissa utomstående organ för granskning av räkenskaper och
förvaltning för år 2006
Stiftelsen Vira bruk
Revisor
(s)

Dahlstrand Göran

Revisorsersättare
(fp) Rosberg Lars-Erik
Stockholms läns hemslöjdsförening
Revisor
(s)

Blomqvist Siv

Revisorsersättare
(fp) Berkesten Lars
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Revisor
(s)

Strömberg Kenneth

Revisorsersättare
(fp) Gunnarsson Britta

Nomineringsförslag från landstingsfullmäktige till kommunalförbundet ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg inför förbundets nominering av styrelsen
för
Norrtäljes gemensamma Hälso- och sjukvårds - och omsorgsbolag
Ledamöter
s
m

Håkan Jonsson
Lena Cronvall- Morén

Ersättare
s
fp

Boel Carlsson
Lennart Rohdin

Ordförande
s

Håkan Jonsson
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Centrumbildning för bioteknik, nutrition och toxikologi samt strukturbiokemi vid Karolinska Institutet
Ledamöter
-

Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Sten Lindahl
Erna Pettersson
Kaj Lindvall
Thorbjörn Ekström

Ordförande
-

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Det antecknades att m- och kd- ledamöterna ej deltog i beslutet.
Centrumbildning för oral biologi vid Karolinska Institutet
Ledamöter
-

Lars Ekholm
Ulf Lagerström
Kerstin Sirvell
Birgit Angmar Månsson
Gustaf Appelberg
Bertil Koch
Björn Klinge
Per-Olof Mårtensson
Eric Martin

Ersättare
-

Ingemar Ernberg
Eva Hellsing
Gunnar Skoglund

Ordförande
-

Lars Ekholm

Vice ordförande
-

Lagerström Ulf

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val
en nämndeman i länsrätten efter Peter Palmerlund (s)
en nämndeman i Svea Hovrätt efter Hans Zander (s)
en ersättare i valberedningen efter Håkan Apelkrona (mp)
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en ersättare i Socsamnämnden i Haninge efter Swen Söderman (mp)
en ersättare i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 1 (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 3 efter Lena Dammerud (v)

§ 335
Nominering m m från landstingsstyrelsens ägarutskott (förslag 168)
LS 0506-1191, 0512-2168
Fullmäktige beslutade
att intill utgången av 2006 välja vice ordförande i styrelsen för Stockholms läns
sjukvårdsområde
att för perioden 1 januari 2006 till 31 december 2006 välja styrelse för Karolinska
Universitetssjukhuset enligt ägarutskottets nominering och styrelse för Sjukvården
Salem Nykvarn Södertälje enligt ägarutskottets nominering
Fullmäktige valde enligt ägarutskottets förslag
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde intill utgången av 2006
Vice ordförande
-

Gunnela Hahn

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset fr o m 1 januari 2006 t o m 31
december 2006
Ledamöter
-

Kurt Norberg
Marianne Nivert
Sicci Aghili
Lisbeth Gustafsson
Fredrik Hillelson
Bengt Jönsson
Hans Wigzell

Ordförande
-

Kurt Norberg

Vice ordförande
-

Marianne Nivert

M- och fp- ledamöterna samt Karl-Axel Boström deltog ej i beslutet rörande val av
styrelse för Karolinska Universitetssjukhuset.

29

2005-12-13
Styrelsen för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje fr o m 1 januari 2006
t o m 31 december 2006
Ledamöter
-

Lena Östman
Olof Edhag
Ulf Henricsson
Annika Sandström
Tjia Torpe

Ordförande
-

Lena Östman

Karl-Axel Boström deltog ej i beslutet rörande val av styrelse för Sjukvården
Salem Nykvarn Södertälje.

Nya motioner
§ 336
Anmälan av motioner
LS 0512-2244, 2245
Nr 2005:35 av Pia Lidwall m fl (kd) om larm för döva
Nr 2005:36 av Pia Lidwall m fl (kd) om nya typer av föräldrautbildning på BVC
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 337
Interpellation 2005:73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården
LS 0510-1727
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 23 november 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Christer G Wennerholm, Inger Ros och Birgitta Rydberg, Åke
Askensten, Pia Lidwall, Jan Liliemark, Gunilla Helmerson, Bengt Cedrenius,
Lena Huss, Anders Lönnberg, Lars Joakim Lundquist, Lena-Maj Anding, Andres
Käärik samt landstingsrådet Stig Nyman.
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§ 338
Interpellation 2005:74 av Pia Lidwall (kd) om valfrihe t eller tillhörighet
LS 0510-1728
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 23 november 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Pia Lidwall och landstingsrådet Inger Ros.

§ 339
Interpellation 2005:75 av Cecilia Carpelan (fp) om hur rutinerna för Sexual
Transmitted Infections (STI) fungerar vid husläkarmottagningar i
Stockholms stad
LS 0510-1729
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 23 november 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Bo Johansson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Margareta Cederfelt
samt Håkan Jörnehed.

§ 340
Interpellation 2005:76 av Sonia Lunnergård (kd) om stöd för att sluta snusa
LS 0510-1730
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 23 november 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Sonia Lunnergård, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Jan Liliemark
samt Lena-Maj Anding.

§ 341
Interpellation 2005:77 av Stig Nyman (kd) om AT i Stockholms läns lands ting
LS 0510-1731
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för persona lfrågor. Fullmäktige
beslutade den 23 november 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
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Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Stig Nyman och Lars Dahlberg,

§ 342
Interpellation 2005:78 av Andres Käärik (fp) om Karolinska Universitetssjukhusets investering i en ny strålkniv
LS 0510-1732
Interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset. Fullmäktige beslutade den 23 november 2005 att interpellationen fick
ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Ordföranden i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset Kurt Norberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Andres Käärik, Kurt Norberg,
Staffan Sjödén, landstingsråden Stig Nyman, Chris Heister och Maria Wallhager.

§ 343
Interpellation 2005:79 av Lennart Kalderén (m) om att Banverket måste
kompensera SL:s resenärer
LS 0511-2015
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 344
Interpellation 2005:80 av Staffan Sjödén (m) om att nyinköpta övervakningskameror på pendeltågen inte fungerar
LS 0511-2016
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 345
Interpellation 2005:81 av Inga-Britt Backlund (kd) om unga och alkoholbe roende
LS 0511-2017
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 23 november 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Inga-Britt Backlund, landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
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Nya interpellationer
§ 346
Anmälan av interpellationer
LS 0512-2190--2197, 2200-2201
Nr 2005:82 av Lars Joakim Lundquist (m) om kvalitetssäkring av kvalitetsbedömning i samband med upphandling
Nr 2005:83 av Birgitta Rydberg (fp) om nolltolerans mot köer inom cancersjukvården
Nr 2005:84 av Stig Nyman (kd) om vissa framtidsfrågor rörande Karolinska
Universitetssjukhuset från ett styrelseperspektiv
Nr 2005:85 av Torbjörn Rosdahl (m) om psykiatrin
Nr 2005:86 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin i Södertälje
Nr 2005:87 av Pia Lidwall (kd) om nyblivna mammor som mår dåligt
Nr 2005:88 av Jan Liliemark (fp) om hög utskrivning av sömnmedel
Nr 2005:89 av Maria Halkiewicz (fp) om PEG-operation (slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång
Nr 2005:90 av Andres Käärik (fp) om deltagande i kampanjen för att rädda
100 000 liv
Nr 2005:91 av Åke Holmström (kd) om kameror på SL-bussarna
Nr 2005:92 av David Kärnerud (kd) om förseningar på Roslagsbanan
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 22.25.
Vid protokollet

Peter Freme
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