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PROTOKOLL
2007-04-17

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under § 83,
i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 69
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 70
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 4 april 2007 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 10 april 2007 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 13 april 2007 på landstingets anslagstavla
och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 71
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och
andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast torsdagen den 26 april 2007.

2007-04-17

Anmälningsärenden
§ 72
Anmälan av patientnämndens årsrapport 2006
LS 0703-0367
I ärendet yttrade sig Lena Appelgren, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Håkan
Jörnehed, Inger Ros, landstingsrådet Raymond Wigg samt Helen Sigfridsson.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 73
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om nämnders och styrelsers lokala
budgetar för 2007
LS 0611-1885
I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck, landstingsrådet Chris Heister, Viviann
Gunnarsson samt Åke Askensten.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 74
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om landstingsfullmäktiges uppdrag i 2006 års budget
LS 0702-0169
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 75
Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2006 för Stockholms läns
landsting och bolag (förslag 21)
LS 0611-1851
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Dag Larsson och Birgitta Rydberg,
Håkan Jörnehed, landstingsråden Stig Nyman, Raymond Wigg och Gustav Andersson,
Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Maria Wallhager, Thomas Magnusson,
landstingsrådet Lars Dahlberg, Peter Kockum, Åke Askensten, Tage Gripenstam, Mats
Skoglund samt landstingsrådet Christer G Wennerholm.
§ 76
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2006 (förslag 22)
LS 0704-0376
Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler.
I ärendet yttrade sig Kenneth Strömberg, Georg Jönsson, Curt Linderoth, Ulf Uebel,
Berndt Östh samt Björn Sigurdsson.

2 (24)

2007-04-17

BESLUT
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att
bevilja ansvarfrihet för landstingsstyrelsen, övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupperna I - III samt för nämnd och bolagsstyrelse i den gemensamma Norrtäljeorganisationen för verksamheten år 2006.
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att
uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2006 års
verksamhet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser och
bolag inom revisorsgrupp I, II och III samt nämnd och bolagsstyrelse i den
gemensamma Norrtäljeorganisationen under år 2006 deltog ej i behandlingen och beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.

§ 77
Beslut i ärendet om årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting
och bolag (förslag 21)
LS 0611-1851
Under den tidigare överläggningen i ärendet under § 75 framställdes följande yrkanden.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att godkänna den framlagda informationen i årsberättelse för landstingskoncernen för
år 2006 som framgår av bilaga 1:1 i förslaget
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2006 som
framgår av bilaga 1:2 i förslaget
att disponera resultatenheternas resultat enligt bilaga 2:1 i förslaget
att fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2006 års verksamhet till
4 587 700 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma
under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
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att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med
det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) förlust om 954 643 359 kronor balanseras i ny räkning
att tillföra AB Storstockholms Lokaltrafik 954 643 359 kronor i villkorat aktieägartillskott för återställande av eget kapital efter uppkommen förlust
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma
samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att godkänna de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt
resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2 i förslaget
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 i förslaget skall lämna villkorade
aktieägartillskott om totalt 27 808 000 kronor till berörda bolag utgörande högst 30%
av vinsten för 2006 utöver fastställt avkastningskrav
att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB om totalt
27 808 000 kronor (för täckande av återbetalning av vinstmedel till berörda bolag)
att uppdra till landstingsstyrelsen att i samband med Finansinspektionens och SKL:s
justering av diskonteringsränta och livslängdsantagande, inom ramen för gjord reservering för pensionskostnader i 2006 års bokslut, tillföra medel till landstingets bolag
och förvaltningar i bolagsliknande former, aktieägartillskott respektive kapitaltillskott
motsvarande kostnadseffekten av gjord förändring för verksamheten
att godkänna gjord reservering på 600 000 000 kronor för omställningskostnader
att åberopa synnerliga skäl för att avstå från att reglera 2006 års underskott med ett
belopp uppgående till totalt 2 417 000 000 kronor.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån
för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
UTTALANDE
Särskilt uttalande antecknades av mp-ledamöterna, bilaga 2.

Frågor
§ 78
Frågestund
LS 0704-0414
1) Staffan Holmberg (s) till landstingsrådet Gustav Andersson: Har landstingsrådet
pratat med kommunalråden i skärgårdskommunerna om tankarna på en gemensam
byggnadsnämnd för hela skärgården, och tror landstingsrådet att de kommer att vara
positivt inställda till att lämna ifrån sig plan- och byggnadstillståndshanteringen till
landstinget?
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2) Gunilla Roxby-Cromvall (v) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Pågår ett
arbete med att se över zonindelningen inom kollektivtrafiken?
3) Raymond Wigg (mp) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Tycker du att det
är bra att alla vårdcentraler, även dom som idag drivs av landstinget och som är välskötta och ”går med vinst”, ska privatiseras?
4) Inger Ros (s) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Anser landstingsrådet att
det är moraliskt riktigt att i media låtsas arbeta för förbättringar av barnsjukvården när
ni i själva verket försenat starten av närakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus med
mer än ett halvt år?
5) Gunilla Roxby-Cromvall (v) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Är det rimligt att SL lånar ut pendeltåg till andra delar av landet när resenärerna i Stockholm inte
kommer till jobbet på grund av inställda tåg?
6) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Maria Wallhager: Kan landstingsrådet säga
något om vilka som ska göra jobbet istället för de drygt 500 anställda som enligt uppgift ska förmås att lämna landstinget?
7) Lars Dahlberg (s) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Anser trafiklandstingsrådet att regeringen sviker stockholmarna när Banverket föreslår att tidigare utlovade statsbidrag till utbyggnad av snabbspårvägar i Stockholms län ska dras in?
8) Mats Skoglund (v) till landstingsrådet Chris Heister: Kommer ni se till att även
oppositionen får del av tjänstemännens förslag till budgetdirektiv omedelbart?
9) Raymond Wigg (mp) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Kommer du att ta
något initiativ för att Venhälsan får ett vårdavtal i enlighet med landstingsfullmäktiges
beslut?
10) Anders Johansson (s) till landstingsrådet Maria Wallhager: Kommer trångbodda
Valsta Vårdcentral få nya lokaler under 2007?
11) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Har landstingsrådet några förslag till agerande med anledning av bristen på spårinvesteringspengar i
regeringens budgetproposition?
12) Tove Sander (s) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Kommer du att ta
initiativ till en uppföljning av vilka barn som har avstått från sjukvård på grund av
återinförandet av avgifterna i barnsjukvården?
13) Dag Larsson (s) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Med bara 8 månader
till dess att patientvalssystemet införs, anser landstingsrådet att det är förtroendeingivande för utvecklingsarbetet att HSN:s intranät för utvecklingen av patientvalssystem inte innehåller ett enda dokument?
Frågorna antecknades som besvarade.
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Beslutsärenden
§ 79
Uppdrag i budget 2006 att ta fram generella modeller för finansiering av
IT och GVD inom hälso- och sjukvården (förslag 23)
LS 0601-0097, LS 0601-0100
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister och Dag Larsson samt Håkan
Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att finansiera IT och GVD år 2007 inom ramen för beslutat budget 2007
att återkomma med förslag avseende finansiering av IT och GVD inom hälso- och sjukvården i samband med återrapporteringen av det uppdrag som fullmäktige har givit
landstingsstyrelsen att särskilt granska IT.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 80
Borgensförbindelse om finansiering av biogasbussar (förslag 24)
LS 0701-0087
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik (och/eller annat bolag inom dess koncern,
nedan koncernbolag) att i samråd med AB Stockholms läns landstings Internfinans
upphandla och välja förmånligaste form av finansiering avseende etthundra biogasdrivna bussar
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 biogasdrivna
bussar inom en totalram om 300 000 000 kronor
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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 finansiering avseende
biogasdrivna bussar
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.
§ 81
Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och
te (förslag 25)
LS 0510-1775
I ärendet yttrade sig Sonia Lunnergård, Viviann Gunnarsson, Anna Kettner, Håkan
Jörnehed, landstingsrådet Chris Heister, Kaija Olausson samt Yvonne Blombäck.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

återremiss av ärendet med följande motivering ”att ge landstingsstyrelsens
förvaltning i uppdrag att inhämta fakta i frågan från SKL”

4)

avslag på återremissyrkandet

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet och fann att
fullmäktige avslagit återremissyrkandet.
Begärd omröstning genomfördes 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 81 jaröster, 59 nej-röster och att 9 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att minst en
tredjedel av ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

7 (24)

2007-04-17

§ 82
Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m)
om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i
Stockholms län (förslag 26)
LS 0301-0117
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm, Inger Ros, Åke
Askensten, Mats Skoglund, landstingsråden Maria Wallhager och Gustav Andersson
samt Jan Stefansson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Då votering begärts ställde ordföranden först propositioner om vilket av yrkandena
under 2) och 3) ovan som skulle utgöra motförslag till landstingsstyrelsens förslag vid
huvudvoteringen och fann att fullmäktige utsett s- och v-ledamöternas förslag till
motförslag.
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 s- och v-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 82 jaröster, 49 nej-röster, att 9 ledamöter avstått och att 9 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s- och v-ledamöterna och dels av
mp-ledamöterna till förmån för respektive reservationer i landstingsstyrelsen.

8 (24)

2007-04-17

Valärenden
§ 83
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 27)
LS 0610-1661, 1729, 1771, 1777, 0611-1822, 1933, 1934, 1936, 1958, 0612-2042,
0701-0058, 0083, 0702-0128, 0147, 0187, 0194, 0196, 0197, 0220, 0244, 0247,
0703-0255, 0260, 0314, 0315, 0339, 0704-0377, 0378, 0379, 0383, 0403, 0404,
0406, 0407
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm och Thomas Magnusson.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Bengt Falemo (c) från uppdraget som
ledamot av programberedning 1, för Kjell Drotz (s) från uppdraget som ersättare i Tiohundranämnden, för Thore Nyman (s) från uppdraget som ersättare i patientnämnden, för Göran Sjönell (fp) från uppdraget som ersättare i övervakningsnämnden
Stockholm Söder, för Sofia Segergren (c) från uppdraget som ersättare i Patientnämnden, för Raymond Wigg (mp) från uppdraget som ersättare i Mälardalsrådet samt för
Tore Lidbom (s) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner AB.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Programberedning 1; Äldre och multisjuka intill utgången av 2007
Ledamot
c

Lotta Nordfeldt

(efter Bengt Falemo)

Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2010
Ledamot
c

Johan Hedström

(efter Stefan Schierbeck)

Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m
c
v

Leif Magnusson
Björn Berntsson
Bengt Ericsson
Kerstin Krüsell

(efter Gunilla Elmberg)
(efter Rose-Marie Bladholm)
(efter Chafic Dallé)
(efter Mehmet Göker)

Övervakningsnämnden Stockholm Söder intill utgången av 2010
Ersättare
fp

Gertrud Mankefors

(efter Göran Sjönell)
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Stiftelsen Cancercentrum Karolinska intill utgången av 2010
Ledamot
-

Lars Hällgren

Suppleant
-

Madeleine Bergstedt

(efter Lars Hällgren)

Stockholms läns Hemslöjdsförening intill utgången av 2010
Ersättare
kd Eva Sahlberg
Almi Företagspartner AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamöter
m
m
s

Kjell Treslow
Eva Schenström
Sylvia Lindgren

(efter Tore Lidbom)

För granskning av 2007 års förvaltning och räkenskaper
Revisor
m

Margareta Ling-Vannerus

Almi Stockholm Investeringsfond AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamöter
m

Kjell Treslow

Val avseende Almi Företagspartner AB förklarades omedelbart justerade.
Sparbanksstiftelsen Första för tiden från ordinarie stämma 2007 intill slutet av
ordinarie stämma 2011
Huvudman
fp

Göran Qvennerstedt
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Övervakningsnämnden Stockholms Centrums andra intill utgången av 2010
Ledamot
kd

Inga-Lill Engelmark-Schönning

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m
m
c
c
mp

Helene A Jonsson
Carl Philip Bouvin Sigfridsson
Rose-Marie Lindahl
Stina Bengtsson
Jenny Stenberg
Marianne Hermansson

(efter Åke Eriksson)
(efter Christina Söderberg)
(efter Stefan Nilsson)

Skattenämnden för skattekontor 1 intill utgången av 2010
Ledamöter
mp
mp

Arne Haaken Eriksson
Mikael Lovén

Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2010
Ledamöter
m
m
m
m
m
m
m
m
m
mp

Lars-Erik Svegander
Agneta Cramizar
Åke Frodin
Benkt Kullgard
Peter Sjöström
Hans Brauner
Peter O Cederholm
Patrik Kempe
Anne-Christine Påhlson
Lars Hörberg

m
m
m
m
m
m
m
m

Lennart Pilarp
Elisabet Stålhem
Mats Forssén
Holger Ronquist
Henrika Skott
Göthe Anshagen
Mikael Eskman
Gunilla Friis

mp Susan Karlkvist

Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010
Ledamöter
m
m
m
m
mp

Krister Borneland
Lars-Erik Hermansson
Pia Wahren
Nima Naderi
Majna Ciber Mihaljevic
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Skattenämnden för storföretagsskattekontoret intill utgången av 2010
Ledamöter
fp

Anders Berglund

(efter Lars Hansson)

Skattenämnden för skattekontor Uppsala intill utgången av 2010
Ledamöter
fp

Sven-Olov Norlin

Stiftelsen Stockholms läns Museum från tid då revisionsberättelse avgivits för år
2006 intill motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna val
Lekmannarevisor
c

Mats Flodin

Tiohundranämnden från tid då revisionsberättelse avgivits för år 2006 intill motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna val
Revisorer
m
s

Berndt Östh
Göran Hammarsjö

Tiohundra AB från tid då revisionsberättelse avgivits för år 2006 intill motsvarande
tidpunkt efter närmast följande allmänna val
Lekmannarevisorer
m
s

Berndt Östh
Göran Hammarsjö

Mälardalsrådet (tilläggsmandat)
Ledamöter

Personliga ersättare

m
m

Johan Pörn
Staffan Olsson

m
m
m
m
m

Vilma Mori Aguilar
Arba Kokalari
Merja Nogård, för Douglas Lithborn
Carina Erlandsson, för Gunilla Helmerson
Johan Nilsson, för Leif Bergmark

fp
kd
kd
c
c
c

Andres Käärik
Emma Henriksson
Lena Appelgren
Raymond Svensson
Christina Brofalk
Kajsa Hansson

kd
kd
c
c
c

Tomas Hansson
Anders Broberg
Andreas Strömberg
Stefan Bergström
Lars Carlsson
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v
v

Thomas Magnusson
Gilda Cordova

v
v

Pamela Ahumada
Necla Bora

Fullmäktige belsutade enligt valberedningens förslag att nominera till
Mälardalrådets Planerings- och trafikutskott
Ledamöter
m
kd
c
s
v

Christer G Wennerholm
Tomas Hansson
Lars Carlsson
Lars Dahlberg
Jan Strömdahl

Mälardalrådets Näringsliv- och FoU-utskott
Ledamöter
m
kd
c
s
v

Leif Bergmark
Stig Nyman
Kajsa Hansson
Ingela Nylund Watz
Thomas Magnusson

Mälardalrådets Miljöutskott
Ledamöter
m
kd
c
s
v

Gunilla Helmerson
Anders Broberg
Gustav Andersson
Anna Kettner
Pamela Ahumada

Mälardalrådets Kulturutskott
Ledamöter
m
kd
c
s
v

Douglas Lithborn
Sonia Lunnergård
Raymond Svensson
Dag Larsson
Gilda Cordova
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val/nomineringar
av
två ersättare i patientnämnden, efter Sofia Segergren (c) och Thore Nyman (s)
en ersättare i Tiohundranämnden efter Kjell Drotz (s)
en suppleant i SLL Internfinans AB, (-)
en ledamot och en suppleant i Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, (-)
en ersättare i Mälardalsrådet, efter Raymond Wigg (mp)
två ledamöter och två personliga ersättare på tilläggsmandat i Mälardalsrådet, (mp)
en personlig ersättare på tilläggsmandat i Mälardalsrådet, (fp)
två ledamöter i Mälardalrådets Planerings- och trafikutskott, (fp) och (mp)
två ledamöter i Mälardalrådets Näringsliv- och FoU-utskott, (fp) och (mp)
två ledamöter i Mälardalrådets Miljöutskott, (fp) och (mp)
två ledamöter i Mälardalrådets Kulturutskott, (fp) och (mp)
en ersättare i övervakningsnämnden Stockholms Centrums andra, (c)
två nämndemän i Svea Hovrätt, efter Margareta Forsell (fp) och Henning Carlsson (s)
åtta nämndemän i länsrätten, 1 (m)-plats samt efter Karl-Henrik Liminga (fp), Abraha
Mebratu (fp), Jonas Aulin (fp), Willy Viitala (fp), Sophie Hoas (c), Egon Lundqvist (s)
och Kerstin Frostberg (s)
fem ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontorets stockholmsenhet, efter
Ingvar Jacobsson (m) samt 1 (v)-plats och 3 (mp)-platser
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1, efter Shafqat Khatana (s), Martin
Edward (s) samt 1 (mp)-plats
tjugo ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2, efter Sonny Danielsson (s) samt
7 (m)-platser, 1 (c)-plats, 6 (v)-platser, 5 (mp)-platser
arton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3, efter Susanne Lindberg Elmgren
(s) samt 6 (m)-platser, 5 (v)-platser, 6 (mp)-platser
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Uppsala, (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna (v)
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Allmänna utskottets nomineringar
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag att välja
Karolinska Universitetssjukhuset för tiden fr o m 1 maj 2007 t o m 31 december
2007
Ledamöter
-

Jan Stenberg
Lisbeth Gustafsson
Fredrik Hilleson
Bengt Jönsson
Dagmar Fornander
Börje Berglund
Nils-Fredrik Nyblaeus

Ordförande
-

Jan Stenberg

Stockholms läns sjukvårdsområde för tiden fr o m 1 maj 2007 t o m 31 december
2007
Ledamöter
-

Toivo Heinsoo
Anders Danielsson
Gunnel Hahn
Sussi Kvart
Hans Samnegård
Bordlades

Ordförande
-

Toivo Heinsoo

Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje för tiden fr o m 1 maj 2007 t o m 31
december 2007
Ledamöter
-

Lena Östman
Olle Edhag
Tjia Torpe
Sven-Erik Köhlin
Ann-Sofie Thelin

Ordförande
-

Lena Östman
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Danderyds sjukhus AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Bordlades
Elisabet Annell
Katarina Mohlin
Christel Wiman
Margareta Tivéus

Ordförande
-

Bordlades

Södersjukhuset AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Jan-Åke Björklund
Anitra Steen
Per-Olov Eriksson
Mora Kallner
Bordlades

Ordförande
-

Jan-Åke Björklund

S:t Eriks Ögonsjukhus AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Bordlades
Per-Olov Karlsson
Ingrid Bonde
Ulf Lundahl
Hormaz Kapadia

Ordförande
-

Bordlades

Ambulanssjukvården i Stockholm AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Lars Erik Strömberg
Lars Eriksson
Rolf Karlstén
Leif Widmark
Bordlades
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Ordförande
Lars Erik Strömberg
Vice ordförande
-

Lars Eriksson

Stockholm Care AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Iréne Svenonius
Bo Krogvig
Birgir Jakobsson
Thomas Ihre

Ordförande
-

Iréne Svenonius

Vice ordförande
-

Bo Krogvig

Folktandvården i Stockholms län AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Per-Olov Karlsson
Lennart Låftman
Ann-Charlotte Haglund
Sylvia Lindgren
Bordlades

Ordförande
-

Per-Olov Karlsson

Medicarrier AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Bordlades
Per Dahlgren
Leif Widmark
Christina Söderholm
Bordlades

Ordförande
-

Bordlades
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Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag att föreslå
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg att nominera
Tiohundra AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Ledamöter
-

Ann-Sofi Lodin
Lars Hjalmarsson
Barbro Westerholm

två suppleantplatser bordlades

Nya Motioner
§ 84
Anmälan av motioner
LS 0704-0416--0420
Nr 2007:21 av Raymond Wigg m fl (mp) om en regional sårbarhetsplan
Nr 2007:22 av Inger Ros m fl (s) om fler familjecentraler
Nr 2007:23 av Dag Larsson m fl (s) om att utreda införandet av sprutbytesprogram för
missbrukare
Nr 2007:24 av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om att motverka fallskador för länets äldre
innevånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i Enskede-Vantör
Nr 2007:25 av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om att skapa en plan för vården av äldre
med behoven i centrum
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 85
Bordlagd interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt
öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t
Görans sjukhus
LS 0702-0155
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 86
Bordlagd interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska
läkares möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimation
LS 0702-0159
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 13 mars 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed och landstingsrådet Maria Wallhager.
§ 87
Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut
att införa fri etablering för allmänläkare
LS 0702-0162
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 88
Interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av
vårdverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0703-0263
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 89
Interpellation 2007:19 av Håkan Jörnehed (v) om sjukvårdsresurser för
kroniskt sjuka barn
LS 0703-0265
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Håkan Jörnehed och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Gunilla
Helmerson samt Helen Sigfridsson.
§ 90
Interpellation 2007:20 av Helene Sigfridsson (mp) om barnkonventionen
är viktig
LS 0703-0267
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
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Landstingsrådet Chris Heister hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Helene Sigfridsson, landstingsrådet Chris Heister, Inga-Britt Backlund, Yousef Yebari,
Margaretha Herthelius, Gunilla Helmerson samt landstingsrådet Raymond Wigg.
§ 91
Interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga
kvinnor som mår dåligt
LS 0703-0268
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 92
Interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk
sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindrade
LS 0703-0270
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 93
Interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om Kvinnor får sämre
vård fortfarande!
LS 0703-0272
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 94
Interpellation 2007:24 av Lars Dahlberg (s) om kommunsamråd avseende
SL-trafikens utbud
LS 0703-0274
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Tage
Gripenstam, Necla Bora, Viviann Gunnarsson, Jan Stefansson, Urban Ryadal, Stella
Fare samt Ulf Uebel.
§ 95
Interpellation 2007:25 av Jan Strömdahl (v) om gamla och bristfälliga
bussar
LS 0703-0275
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
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Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Jan Strömdahl, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Helena
Ekekihl.
§ 96
Interpellation 2007:26 av Raymond Wigg (mp) om bemanningen av
stationer i kollektivtrafiken
LS 0703-0276
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg och Christer G Wennerholm, Tage
Gripenstam, Cecilia Engström, Åsa Öckerman, Stella Fare, landstingsrådet Gustav
Andersson samt Björn Sigurdsson.
§ 97
Interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på
Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0703-0278
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 98
Interpellation 2007:28 av Håkan Jörnehed (v) om Astrid Lindgrens barnsjukhus personalinitiativ om en närakut
LS 0703-0262
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för frågor. Fullmäktige medgav den 13
mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed, landstingsrådet Maria Wallhager, Sverre Launy, landstingsråden
Lars Joakim Lundquist och Raymond Wigg samt Maria Hamberg.
§ 99
Interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den
psykiatriska vården
LS 0703-0264
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 100
Interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften
om utökad vårdgaranti
LS 0703-0266
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 101
Interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landsting
LS 0703-0269
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 102
Interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning
för ensamstående föräldrar
LS 0703-0271
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 103
Interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och sjukvården
LS 0703-0273
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 104
Interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka
tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvård
LS 0703-0277
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 105
Interpellation 2007:35 av Raymond Wigg (mp) om t-baneluften
LS 0703-0279
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige medgav den
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Raymond Wigg och Gustav Andersson, Stella Fare samt Necla
Bora.
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§ 106
Interpellation 2007:36 av Erika Ullberg (s) om huruvida kollektivtrafiken
kommer att utökas och förbättras
LS 0703-0280
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Erika Ullberg, landstingsråden Christer G Wennerholm, Gustav Andersson
och Lars Dahlberg samt Björn Sigurdsson.
§ 107
Interpellation 2007:37 av Jan Strömdahl (v) om återinförandet av
trängselskatt
LS 0703-0281
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den
13 mars 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Jan Strömdahl, landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars
Dahlberg.

Nya interpellationer
§ 108
Anmälan av interpellationer
LS 0704-0395--0402
Nr 2007:38 av Dag Larsson (s) om avsaknad av strategi för vårdupphandling
Nr 2007:39 av Birgitta Sevefjord (v) om avknoppningar och privatisering av barn- och
ungdomspsykiatrin
Nr 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnor
Nr 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av strategi för utveckling av
närsjukvården
Nr 2007:42 av Tove Sander (s) om tillgången på barnläkare vid införande av fri etablering
Nr 2007:43 av Juan Carlos Cebrian (s) om användningen av ”matningsknappar” s.k.
PEG på äldre patienter på våra sjukhus
Nr 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkter
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Nr 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms Lokaltrafik
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.13.
Vid protokollet

Peter Freme
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