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PROTOKOLL
2007-05-15

Landstingsfullmäktige

Justerat torsdagen den 24 maj 2007

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 109
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.

§ 110
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 3 maj 2007 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 4 maj och den 7 maj 2007 i de tidningar där enligt
fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 11 maj 2007 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 111
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och
andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast torsdagen den 24 maj 2007.
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Beslutsärenden
§ 112
Försäljning av återstående aktier i Svensk Banproduktion AB (förslag 28)
LS 0611-1889
I ärendet yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg och Chris Heister, Jan Strömdahl,
Stella Fare samt Åke Askensten.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och mp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att godkänna AB Storstockholms Lokaltrafiks försäljning av återstående aktieinnehav i
Svensk Banproduktion AB.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s- och mp-ledamöterna och dels
av v-ledamöterna.

§ 113
Ändring av bolagsordning för landstingets helägda aktiebolag (förslag 29)
LS 0702-0215
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Thomas Magnusson samt Viviann
Gunnarsson.
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.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att ändra bolagsordningen för Stockholms läns landstings helägda bolag och dotterbolag ingående i Landstingshuskoncernen och AB Storstockholms Lokaltrafik.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.

§ 114
Behandling av budgetdirektiv 2008 i landstingsfullmäktige (förslag 30)
LS 0702-0199
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister och Dag Larsson, Viviann
Gunnarsson 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 fastställa budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010 i juni månad 2007
att uppdra åt landstingsstyrelsen att upprätta underlag till budgetdirektiv 2008 med
planår 2009-2010.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna.
§ 115
Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård
samt auktorisering och kundval inom primärvården (förslag 31)
LS 0703-0289
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Birgitta Rydberg, Dag Larsson och
Christer G Wennerholm, Pia Lidwall, landstingsråden Gustav Andersson och Birgitta
Sevefjord, Lena-Maj Anding, Olov Lindquist, Johan Sjölander, Anders Lönnberg,
Regiana Hortin, Mats Skoglund, landstingsrådet Stig Nyman, Sverre Launy, Kristina

3 (24)

2007-05-15

Söderlund, Kerstin Pettersson, Jan Strömdahl, Håkan Jörnehed, Juan Carlos Cebrian,
Andres Käärik samt Anna Kettner.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

4)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

5)

återremiss av ärendet med följande motiveringar ”1) att bättre belysa
kundval och auktorisation utifrån medborgarens/patientens behov,
särskilt sjuka, gamla och människor med kroniska sjukdomar och
funktionshinder 2) att bättre belysa om det är rimligt att genomföra
förslaget från 1 januari 2008 (konsekvensanalys)”

6)

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena under 5) och 6) ovan och
fann att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Ordföranden beslutade att frågan om återremittering av ärendet skulle avgöras genom
votering. Den som vill återremittera ärendet röstar ja. Den som vill att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar nej. Om en tredjedel av ledamöterna röstat ja har
fullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 63 jaröster, 85 nej-röster och att 1 ledamot var frånvarande vilket innebar att minst en
tredjedel av ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
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Besvarande av frågor
§ 116
Frågestund
LS 0705-0520
1) Dag Larsson (s) till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Delar du Distriktssköterskeföreningens oro för att äldre multisjuka, dementa och psykiskt sjuka riskerar att
komma i kläm vid införandet av en kundvalsmodell i primärvården?
2) Thomas Magnusson (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Kommer närakuten i
Solna att avvecklas och stängas?
3) Agnetha Boström (mp) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Avser landstingsrådet
agera för likvärdiga vårdresurser för alla länets innevånare?
4) Lars Dahlberg (s) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Anser du att SL:s
enhetliga månadskort ska finnas kvar?
5) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Kommer beslutet om att
dra in Stockholms Brukarförenings bidrag att omprövas?
6) Yvonne Blombäck (mp) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Kan trafiklandstingsrådet ärligt svara att antal hot och våldsituationer för busschaufförerna
minskat med anledning av införandet av kontantstopp.
7) Björn Sundman (s) till ordföranden i färdtjänstnämnden, Anna Starbrink: Tänker du
agera för att i kommande taxiupphandling säkerställa att de som i framtiden kör för
färdtjänsten har klarat Vägverkets taxiförarprov?
8) Gunilla Roxby-Cromvall (v) till landstingsrådet Gustav Andersson: Är du beredd att
verka för att införa avgift på dubbdäck i Stockholms län?
9) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Gustav Andersson: Avser den politiska
majoriteten att ta några initiativ för att minska den stora mängden partiklar i luften?
10) Mikael Sundesten (s) till ordföranden i programberedningen för äldre och multisjuka, Pia Lidwall: Är du beredd att agera för att ta reda på orsakerna till att sjukvården
i Stockholms län, enligt en nyligen presenterad studie om vård i livets slutskede, spenderar nästan dubbelt så mycket pengar på patienter från den del av befolkningen som
tjänar mest, jämfört med patienter från den del av befolkningen som tjänar minst?
Frågorna antecknades som besvarade.
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Beslutsärenden
§ 117
Avsiktsförklaring om kommunal medfinansiering av Citybanan
(förslag 32)
LS 0703-0355
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Lars Dahlberg, Maria Wallhager
och Christer G Wennerholm, Yvonne Blombäck, Jan Strömdahl, Anna Kettner, Jan
Stefansson, Stella Fare, Anders Johansson, Åke Askensten, Tage Gripenstam, Viviann
Gunnarsson samt Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till mp-ledamöternas förslag innebärande avslag till landstingsstyrelsens
förslag

3)

bifall till mp-ledamöternas förslag innebärande ett uppdrag till
landstingsstyrelsens presidium likalydande med vad som anförs i
reservationen i landstingsstyrelsen

4)

bifall till v-ledamotens särskilda uttalande i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandet under 4) ovan och fann
att fullmäktige avslagit yrkandet.
Ordförande ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 2) ovan
och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Till sist ställde ordförande propositioner om bifall till yrkandet under 3) ovan och fann
att fullmäktige avslagit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att Stockholms läns landsting, under särskild text, skriver på avsiktsförklaring om medfinansiering av Citybanan.
S-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels av v-ledamöterna och dels av mpledamöterna.
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§ 118
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 33)
LS 0704-0411
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsrådet Chris Heister, Andres Käärik
samt Anna Kettner.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.

§ 119
Förslag till framtida kostförsörjning för patienter inom den landstingsägda
vården (förslag 34)
LS 0603-0574
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager, Åke Askensten, Kajsa Hansson,
Mats Skoglund, landstingsrådet Stig Nyman, Kerstin Pettersson, Helena Ekekihl, LenaMaj Anding, Johan Sjölander samt Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

återremiss av ärendet

3)

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde

4)

bifall till mp-ledamöternas andrahandsförslag innebärande ”att ett tidsbegränsat
utvecklingsprojekt inleds 2007 på något av akutsjukhusen - exempelvis
Huddinge samt vid en eller flera mindre vårdenheter inom SLSO där
kostverksamhet bedrivs i landstingets egen regi”

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena under 2) och 3) ovan och
fann att fullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras under dagens sammanträde.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 4) ovan
och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att godkänna förslag till kostförsörjning för patienter inom den landstingsägda vården
att uppdra åt produktionsutskottet att upphandla kostförsörjningen enligt landstingsstyrelsens förslag
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att successivt avveckla landstingets produktionskök för att ersättas med mottagningskök och avdelningskök.
V-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna med instämmande av
v-ledamöterna till förmån för återremissyrkandet.

Motioner
§ 120
Motion 2004:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om hållbar tillväxt i
Stockholmsregionen (förslag 35)
LS 0412-2304
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg, Anna Kettner, Åke Askensten,
Viviann Gunnarsson, Thomas Magnusson, Yvonne Blombäck, Christine Chambay, Olov
Lindquist samt landstingsrådet Chris Heister.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen samt till den del av sreservationen som avser Södertörns Högskola

4)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels av s-ledamöterna, dels av v-ledamöterna och dels av mp-ledamöterna.
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§ 121
Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair
Trade inom landstinget (förslag 36)
LS 0605-0950
I ärendet yttrade sig Olov Lindquist, Anna Kettner, Håkan Jörnehed, Agnetha Boström,
landstingsrådet Chris Heister samt Viviann Gunnarsson.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Chris Heister och Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag med instämmande av mp-ledamöterna

2)

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

3)

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde

4)

bifall till s- och v-ledamöternas förslag innebärande bifall till motionen

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena under 2) och 3) ovan och
fann att fullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras under dagens sammanträde.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som vill att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar ja. Den som vill
återremittera ärendet röstar nej. Om en tredjedel av ledamöterna röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 83 jaröster, 43 nej-röster och att 23 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att minst en
tredjedel av de närvarande ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
UTTALANDE
Mp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande: ” Miljöpartiet vill att EU i
de nya upphandlingsdirektiven klargör att krav på att leverantören följer
grundläggande ILO-konventioner och är förenliga med EG-rätten. (Direktiv
2004/18/EG beaktandesats 33 och 2004/17/EG beaktandesats 44.) Eftersom dessutom
Sveriges Kommuner och Landsting gör bedömningen att det givet visa villkor går att
ställa etiska krav i upphandlingar.”

9 (24)

2007-05-15

10 (24)

§ 122
Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med
utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor (förslag 37)
LS 0404-0803
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager, Lena-Maj Anding samt Birgitta
Rydberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 123
Motion 2004:30 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om enhetlig avgift för rökavvänjning (förslag 38)
LS 0406-1226
I ärendet yttrade sig Rolf Bromme, Lena-Maj Anding samt landstingsrådet Birgitta
Rydberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att utreda patientavgiften för rökavvänjning i samband med budgetarbetet för år 2008
att i övrigt anse motionen besvarad.

Valärenden
§ 124
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 39)
LS 0610-1661, 1729, 1771, 1777, 0611-1822, 1934, 1936, 1958, 0702-0128, 0187, 0196,
0197, 0244, 0247, 0703-0255, 0314, 0339, 0704-0378, 0379, 0383, 0403, 0406, 0407,
0432, 0435, 0446
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Yvonne Blombäck (mp) från uppdraget
som ersättare i landstingsstyrelsen.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

2007-05-15

11 (24)

Landstingsstyrelsen intill det sammanträde då val av styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige
Ersättare
mp

Björn Sigurdsson

(efter Yvonne Blombäck)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet valda ersättarna.
För ledamöterna Nylund Watz, Larsson, Dahlberg, Kettner, Ros och Sjölander inträder
ersättarna Jogell, Söderlund, Sander, Rudin, Jörnehed, Roxby-Cromvall, Askensten
och Sigurdsson; För ledamoten Sevefjord inträder ersättarna Jörnehed, RoxbyCromvall, Askensten, Sigurdsson, Jogell, Söderlund, Sander och Rudin; För ledamoten
Gunnarsson inträder ersättarna Askensten, Sigurdsson, Jörnehed, Roxby-Cromvall,
Jogell, Söderlund, Sander och Rudin.
Patientnämnden intill utgången av 2007
Ersättare
c
s

Eva-Britt Sandlund
Björn Sundman

(efter Sofia Segergren)
(efter Thore Nyman)

Ordning för ersättares inträde mellan de för moderaterna, kristdemokraterna,
centerpartiet och socialdemokraterna valda ersättarna:
För ledamoten Dingertz inträder ersättarna Gardos, Aydin och Sandlund; För
ledamoten Blombäck inträder ersättarna Aydin, Sandlund och Gardos; För ledamoten
Applegren inträder ersättarna Aydin, Sandlund och Gardos; För ledamöterna Nordgren
och Tsoukatos inträder ersättarna Hassan och Sundman.
TioHundranämnden intill utgången av 2007
Ersättare
s

Maja Kohtanen

(efter Kjell Drotz)

Mälardalsrådet intill utgången av 2010
Ersättare
mp

Folke Nässla

(efter Raymond Wigg)

Mälardalsrådet (tilläggsmandat)
Ledamöter

Personliga ersättare

mp
mp

fp
mp
mp

Gunilla Tovatt
Annika Hjelm

Britt Marie Norelius (för Andres Käärik)
Gustaf Wiberg
Raymond Wigg
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Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
fp

Lena Zuhr

(efter Margareta Forsell)

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

Tita Bergquist
Roine Wallin
Inger Elwin
Gunnar Nygren
Sven Hugosson
Stig Gerdin
Gunnar Thomén

Anna Engström

(efter Karl-Henrik Liminga)
(efter Abraha Mebratu)
(efter Jonas Aulin)
(efter Willy Viitala)
(efter Sophie Hoas)
(efter Egon Lundqvist)
(efter Kristina Salén)

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

Olle Hedenblad
Göta Glemme
Johan Hedin

Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010
Ledamöter
m

Kurt Bauersfelt

Skattenämnden för storföretagsskattekontoret intill utgången av 2010
Ledamöter
v

Anders Linderyd

Nomineringar
Mälardalsrådets Planerings- och trafikutskott
Ledamöter
fp
mp

Andres Käärik
Gunilla Tovatt
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Mälardalsrådets Näringsliv- och FoU-utskott
Ledamöter
fp
mp

Christina Berlin
Annika Hjelm

Mälardalsrådets Miljöutskott
Ledamöter
fp
mp

Mats Larsson
Raymond Wigg

Mälardalsrådets Kulturutskott
Ledamöter
fp
mp

Karin Wästberg
Tobias Mattsson

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en suppleant i styrelsen för SLL Internfinans AB (-)
en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
(-)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna efter Michaela Bager (c)
samt 1 (v)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1 efter Shafqat Khatana (s) och
Martin Edward (s) samt 1 mp-plats
nitton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2, 5 (m), 6 (v), 7 (mp) samt efter
Sonny Danielsson (s)
sjutton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3, 5 (m), 5 (v), 6 (mp) samt efter
Susanne Lindberg Elmgren (s)
fyra ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontoret, 3 (mp) samt efter
Ingvar Jacobsson (m)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Uppsala, 1 (mp)
en nämndeman i Svea Hovrätt efter Henning Carlsson (s)
en nämndeman i länsrätten efter Kerstin Frostberg (s)
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en ersättare i övervakningsnämnden Stockholms Centrums andra, (c)

Fullmäktige beslutade enligt revisorskollegiets förslag att utse
Stiftelsen Stockholms läns Museum för tiden från det att revisionsberättelse avgivits för det kalenderår då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter
närmast följande allmänna val
Auktoriserade revisorer (SET Revisionsbyrå AB)
Revisor

Revisorsersättare

-

-

Markus Liikanen

Klas Alm

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för tiden från det att revisionsberättelse
avgivits för det kalenderår då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter
närmast följande allmänna val
Auktoriserade revisorer (Ernst & Young AB)
Revisor

Revisorsersättare

-

-

Ulf Strauss

Suzanne Messo

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska för tiden från det att revisionsberättelse avgivits för det kalenderår då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter
närmast följande allmänna val
Auktoriserade revisorer (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)
Revisor

Revisorersättare

-

-

Jonas Grahn
Birgitta Bjelkberg

Bengt Doyle
Lena Svensson

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin för tiden från det att revisionsberättelse avgivits för det kalenderår då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna val
Auktoriserade revisorer (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)
Revisor

Revisorersättare

-

-

Jonas Grahn
Birgitta Bjelkberg

Bengt Doyle
Lena Svensson
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Fullmäktige beslutade enligt allmänna utskottets förslag att utse
Stockholms läns sjukvårdsområde intill utgången av 2007
Gunvor Engström

Ledamot

Danderyds sjukhus AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Vakant
Michael Arthursson

Ordförande
Ledamot

Södersjukhuset AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Kajsa Lindståhl

Ledamot

S:t Eriks Ögonsjukhus AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2008
Ingrid Bonde
Ann-Sofi Lodin

Ordförande
Ledamot

Ambulanssjukvården i Stockholm AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Barbro Naroskyin

Ledamot

Folktandvården i Stockholms län AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Eva Frunk Lind

Ledamot

Medicarrier AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Leif Widmark
Anders Lönnberg
Mikael Wickström

Ordförande
Ledamot
Ledamot

AB Terreno (dotterbolag Locum) från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet
av ordinarie bolagsstämma 2008
Ingemar Ziegler
Tommy Hoff
Gunnel Forsberg

Ordförande
Ledamot
Ledamot
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Prima Liv i Danderyd AB (vilande bolag) från ordinarie bolagsstämma 2007
intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Carola Lemne
Karin Persson
Sven-Eric Olsson

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Leasing AB Garnis (vilande bolag) från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet
av ordinarie bolagsstämma 2008
Helena Holmstedt
Anita Jansson
Hans-Olof Lundborg

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Västra servicegruppen AB (vilande bolag) från ordinarie bolagsstämma 2007
intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Göran Stiernstedt
Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande bolag) från ordinarie bolagsstämma
2007 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Göran Stiernstedt
Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Vecura AB (vilande dotterbolag HSAB) från ordinarie bolagsstämma 2007 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Göran Stiernstedt
Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg

Ordförande
Ledamot
Ledamot

§ 125
Val av stämmoombud samt ersättare för dessa att företräda landstinget på
bolagsstämmor i hel-, delägda och indirekt ägda aktiebolag samt stiftelser
(förslag 40) LS 0704-0446
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
att företräda landstinget på respektive bolagsstämma i hel-, delägda och indirekt
ägda aktiebolag samt stiftelser för tiden 2007 - 2010 utse
Chris Heister, Christer G Wennerholm, Maria Wallhager och Stig Nyman till ombud
Landstingsdirektören och bitr. landstingsdirektören till ersättare för ombud.
Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut den 28 november 2006 § 270.
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Nya Motioner
§ 126
Anmälan av motioner
LS 0705-0521--0526
Nr 2007:26 av Raymond Wigg m fl (mp) om ett fossilbränslefritt landsting 2015
Nr 2007:27 av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätet
Nr 2007:28 av Anna Kettner (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård
Nr 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel
Nr 2007:30 av Staffan Holmberg (s) om pendeltågstation i Vega
Nr 2007:31 av Anders Johansson m fl (s) om inrättande av en närakut i Sigtuna/Märsta
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 127
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
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 och den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson, Filippa Reinfeldt, Stig Nyman och Birgitta Sevefjord,
Boris von Uexküll, Lena-Maj Anding, landstingsråden Lars Joakim Lundquist, Chris
Heister och Gustav Andersson samt Anita Tånneryd.

§ 128
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.
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§ 129
Bordlagd interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0703-0263
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för frågor rörande egen sjukvårdsdrift.
Fullmäktige medgav den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson, Maria Wallhager och Stig Nyman, Boris von Uexküll, Jan
Liliemark samt landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 130
Bordlagd interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder
för unga kvinnor som mår dåligt
LS 0703-0268
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Birgitta Rydberg.

§ 131
Bordlagd interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till
somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindrade
LS 0703-0270
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed och landstingsrådet Birgitta Rydberg,
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§ 132
Bordlagd interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om Kvinnor
får sämre vård fortfarande!
LS 0703-0272
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för jämställdhetsfrågor. Fullmäktige medgav den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Viviann Gunnarsson, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Jan Liliemark, Aram El Khoury,
Kristina Söderlund, Lena-Maj Anding samt Regiana Hortin.

§ 133
Bordlagd interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av
vård på Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0703-0278
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Dag Larsson.

§ 134
Bordlagd interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens
inom den psykiatriska vården
LS 0703-0264
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lena-Maj Anding, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Aram El Khoury samt Ann-Sofi
Matthiesen.
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§ 135
Bordlagd 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.

§ 136
Bordlagd interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn
och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landsting
LS 0703-0269
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Sverre Launy och landstingsråden Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord.

§ 137
Bordlagd interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående föräldrar
LS 0703-0271
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Helene Sigfridsson, landstingsrådet Filippa Reinfeldt samt Ann-Sofi Matthiesen.

§ 138
Bordlagd interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av
budgetprocess inom hälso- och sjukvården
LS 0703-0273
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson, Filippa Reinfeldt och Lars Joakim Lundquist, Gunilla
Helmerson samt Juan Carlos Cebrian.
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§ 139
Bordlagd interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för
att öka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvård
LS 0703-0277
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för tandvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 mars 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Kristina Söderlund, landstingsrådet Gustav Andersson samt Lena-Maj Anding.

§ 140
Interpellation 2007:38 av Dag Larsson (s) om avsaknad av strategi för
vårdupphandling
LS 0704-0395
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 17 april att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 15.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Tove Sander, Håkan Jörnehed,
Lena-Maj Anding, Staffan Holmberg, Marie Ljungberg Schött, Thomas Magnusson,
landstingsrådet Lars Joakim Lundquist samt Johan Heinonen.

§ 141
Interpellation 2007:39 av Birgitta Sevefjord (v) om avknoppningar och
privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin
LS 0704-0399
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav
den 17 april att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 16.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg.

§ 142
Interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta
kvinnor
LS 0704-0400
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 143
Interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av
strategi för utveckling av närsjukvården
LS 0704-0401
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 144
Interpellation 2007:42 av Tove Sander (s) om tillgången på barnläkare vid
införande av fri etablering
LS 0704-0402
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 17 april att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 17.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Tove Sander, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Ann-Sofi Matthiesen, landstingsrådet
Stig Nyman samt Gunilla Helmerson.

§ 145
Interpellation 2007:43 av Juan Carlos Cebrian (s) om användningen av
”matningsknappar” s.k. PEG på äldre patienter på våra sjukhus
LS 0704-0396
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 17 april att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 18.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Juan Carlos Cebrian, Pia Lidwall, Ann-Sofi Matthiesen, Kerstin Pettersson, Lena
Appelgren, Olov Lindquist samt Regiana Hortin.

§ 146
Interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms
Lokaltrafiks taxeintäkter
LS 0704-0397
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 147
Interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för
trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0704-0398
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 148
Anmälan av interpellationer
LS 0705-0494--0515
Nr 2007:46 av Anna Kettner (s) om möjligheterna till etiska krav i landstingets upphandlingar
Nr 2007:47 av Birgitta Sevefjord (v) om den politiska organisationen och det demokratiska underskott som organisationen bidrar till
Nr 2007:48 av Lars Dahlberg (s) om handlingsplan för spårutbyggnad
Nr 2007:49 av Thomas Magnusson (v) om snabbspårväg till Solna
Nr 2007:50 av Åke Askensten (mp) om analys av Förbifart Stockholm
Nr 2007:51 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om kollektivtrafiksatsningar
Nr 2007:52 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om utökad kollektivtrafik för bättre miljö
Nr 2007:53 av Dag Larsson (s) om majoritetens planer på privatisering av samtliga
vårdcentraler
Nr 2007:54 av Birgitta Sevefjord (v) om ökat brukarinflytande inom psykiatrin i
Stockholms läns landsting
Nr 2007:55 av Lena-Maj Anding (mp) om fokusrapporter om rehabilitering respektive
utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa m.m.
Nr 2007:56 av Dag Larsson (s) om kundvalsmodell i primärvården
Nr 2007:57 av Håkan Jörnehed (v) om Venhälsans avtal
Nr 2007:58 av Lena-Maj Anding (mp) om evidensbaserade behandlingsmetoder i
hälso- och sjukvården
Nr 2007:59 av Johan Sjölander (s) om kostnader för inhyrd personal
Nr 2007:60 av Lena-Maj Anding (mp) om rökslutarstöd vid Karolinska Universitetssjukhuset

2007-05-15

Nr 2007:61 av Mikael Sundesten (s) om behovet av utveckling inom cancervården
Nr 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för barnsjukvård
Nr 2007:63 av Tove Sander (s) om tillgången till dövtolkar för fritidsändamål
Nr 2007:64 av Vivianne Gunnarsson (mp) om landstingets energiförbrukning
Nr 2007:65 av Thomas Magnusson (v) om energiförbrukning
Nr 2007:66 av Lars Dahlberg (s) om möjligheter att köpa SL-biljetter
Nr 2007:67 av Lars Dahlberg (s) om trängselskattens återinförande
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 22.20.
Vid protokollet

Peter Freme
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