PROTOKOLL
2008-12-09

Landstingsfullmäktige

Justerat onsdagen den 17 december 2008

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

Ordförandena och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2008
till Hjärnskadecentrum vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Priset mottogs av enhetschef
Ann-Marie Billing, logoped Marjana Tornmalm och kurator Therese Rudolfsson. Hedersomnämnande tilldelades Vuxenrehabiliteringen, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus som företräddes av enhetschef Monica von Heijne, sjukgymnast Lotta Ahlborg och arbetsterapeut Gerd Jönsson.
§ 201
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades
enligt uppropslistan, bilaga A.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
§ 202
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 27 november 2008 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 1 och 2 december 2008 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 5 december 2008 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 203
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast onsdagen den 17 december 2008.
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§ 204
Revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktige
LS 0811-1091
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 205
Budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010-2011 samt
investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013
LS 0805-0479
Ärendet exkl. skattesatsen återremitterades vid fullmäktiges möte den 26 november 2008.
Ordföranden redogjorde för ärendets tidigare behandling. Ordföranden frågade därefter
fullmäktige om yrkandena avseende de nämnder/styrelser som behandlades den 25
november, innan återremissyrkandet framställdes, och som återfinns i bilaga 1 skall
behandlas samlat under respektive organ. Fullmäktige beslutade att så skulle ske.
SL-koncernen beslutades enligt bilaga 1.
Färdtjänstnämnden beslutades enligt bilaga 1.
Waxholms Ångfartygs AB beslutades enligt bilaga 1.
Regionplane- och trafiknämnden beslutades enligt bilaga 1.
Kulturnämnden beslutades enligt bilaga 1.
Revisorskollegiet beslutades enligt bilaga 1.
RESERVATION
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna till förmån
för respektive partigrupps framförda yrkanden i de fall yrkandena under ovan nämnda
punkter inte bifallits av landstingsfullmäktige.
Härefter inleddes behandlingen av återstående delar av budgetärendet, nämligen hälso- och
sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen/finansiering.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl tandvård och patientnämnd)
I debatten som inkluderade både sjukvården och landstingsstyrelsen/finansiering yttrade
sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz, Birgitta Rydberg,
Birgitta Sevefjord och Raymond Wigg, Pia Lidwall, landstingsråden Gustav Andersson och
Stig Nyman, Thomas Magnusson, Inger Ros, landstingsrådet Dag Larsson, Håkan
Jörnehed, Lena-Maj Anding, Johan Sjölander, Vivianne Gunnarsson, Jan Olov Sundström
samt Regiana Hortin.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2)

bifall till s-ledamöternas säryrkanden

3)

bifall till v-ledamöternas säryrkanden

4)

bifall till mp-ledamöternas säryrkanden
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Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden och samt beslut avseende patientavgifter
och landstingsbidrag framgår av bilaga 2.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Landstingsstyrelsen/Finansiering
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas säryrkanden

3)

bifall till v-ledamöternas säryrkanden

4)

bifall till mp-ledamöternas säryrkanden

Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag
framgår av bilaga 2.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Härefter behandlades de olika budgetförslagen i deras återstående delar.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas förslag

3)

bifall till v-ledamöternas förslag

4)

bifall till mp-ledamöternas förslag

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag
Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat
att fastställa budget för Stockholms läns landsting för år 2009 samt flerårsberäkningar för
åren 2010-2011
att fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2009 och planer
för åren 2010-2011
att fastställa investeringsbudget för år 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013
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att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2009 enligt upprättat förslag till
landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse
och bolag
att fastställa taxor och avgifter för år 2009
att styrelsen för Folktandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med en genomsnittlig höjning om 2,5 procent år 2009
att styrelsen för Waxholms Ångfartyg AB medges justera priser och avgifter i trafiken motsvarande en intäktsökning med 7 000 000 kronor för 2009
att uppdra åt förvaltningar och bolag att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut,
prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och
övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet
med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens
uppdrag
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och akutsjukhusen att ingå flerårsavtal
att förlänga projektet om införande av handlingsprogrammet om våld mot kvinnor i två år
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att successivt införa Vårdval inom alla områden
där det är möjligt och funktionellt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att förlägga öppen vård som inte är beroende av
sjukhusets resurser på andra vårdgivare
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samråd med vårdproducenterna utvärdera
regelböckerna för Vårdval i syfte att förenkla och förtydliga reglerna inför år 2010
att den miljörelaterade ersättningen inom sjukvården ska vara 0,5 procent av den totala
ersättningen
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att införa screening för bukaortaaneurysm för
65-åriga män i Stockholms läns landsting under 2009
att fastställa reviderad investeringsbudget för SL år 2008 till 4 000 000 000 kronor
att fastställa reviderad investeringsbudget för SL år 2009 till 4 258 000 000 kronor
att godkänna att SL påbörjar utbyggnaden av Tvärbana Norr till Solna, dock under förutsättning att avtal finns med berörda kommuner om en betydande medfinansiering samt att
staten godkänt att projektstarten inte äventyrar möjligheten till statlig medfinansiering
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsammans med SL förhandla med regeringen och
Banverket om statlig medfinansiering med cirka hälften av de statsbidragsberättigade kostnaderna för Tvärbana Norr till Solna
att utöka totalramen för den av landstingsfullmäktige tidigare beslutade landstingsborgen
för Spårväg City (tidigare Djurgårdslinjen) till 3 000 000 000 kronor
att godkänna genomförande av utbyggnad av dubbelspår på delar av Roslagsbanan inom
den totala investeringsramen för 2009
att godkänna beställning och förberedelsearbeten av Banverket vid Odenplans tunnelbanestation för att möjliggöra en utbyggnad av tunnelbanan till Nya Karolinska sjukhuset inom
den totala investeringsramen för 2009
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att uppdra åt SL att i samråd med Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och regionplane- och
trafiknämnden årligen i samband med budgeten till landstingsfullmäktige lämna förslag till
trafikförsörjningsplan
att uppdra åt färdtjänstnämnden att tillsammans med SL genomföra en överföring av alla
verksamhet inom Färdtjänsten, som inte är myndighetsutövning, till SL under första halvåret 2009
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att tillsammans med SL överföra den trafikplanerande verksamheten från nämnden till SL under första halvåret 2009
att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag till en effektivare och bättre
kollektivtrafik till sjöss i Stockholms hamn och skärgård
att i övrigt fastställa förslaget till tydligare trafikplanering
att uppdra åt Landstingsfastigheter Stockholm/Locum AB att under 2009 ta fram en förstudie gällande utveckling av Konserthuset, förslag på finansiering samt konsekvenser för driftkostnaderna
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla mångfaldsarbetet inom landstinget
att utarbeta förslag till nytt handikappolitiskt program under 2009
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda bidragsgivningen till handikapporganisationer
och dess ungdomsorganisationer, regionala pensionärsorganisationer och ideella organisationer i syfte att effektivisera administrationen samt förenkla ansökningsförfarandet för
brukaren och göra informationen om bidragen mer tillgänglig
att jämställdhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och integreras i årsredovisningar och
styr- och uppföljningsprocesser
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget
att uppdra åt nämnder och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i
enlighet med denna budget
att nämnder, styrelser och bolagsstyrelser senast den 23 januari 2009 överlämnar behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens
förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige senast
vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2009.
RESERVATION
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna till förmån
för respektive partigrupps budgetförslag och övriga framförda yrkanden i de fall yrkandena
under ovan nämnda punkter inte bifallits av landstingsfullmäktige.
§ 206
Frågestund
LS 0812-1155
1) Inger Ros (s) till ordföranden i södra sjukvårdsstyrelsen Olov Lindquist (fp): Känner du
dig nöjd med utfallet av det avtal som tecknats om läkarinsatser vid Södertäljes äldreboenden?

2008-12-09

6

2) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (m): Tycker du att det är problematiskt att landstinget auktoriserat Engelbrektskliniken vars ledande företrädare har
över 150 miljoner kronor i skulder, obetalda skatter och en större andel obetalda fastighetslån?
3) Raymond Wigg (mp) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m): Anser du att den
viktigaste uppgiften för SLSO:s styrelse är att privatisera den offentliga primärvården?
4) Juan Carlos Cebrian (s) till ordföranden i Äldreberedningen Pia Lidwall (kd): Anser du att
201 stycken genomförda hälsosamtal för äldre hittills i år är ett bra resultat?
5) Håkan Jörnehed (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (m): Kommer du att stänga igen
Cityakutens verksamhet under mandatperioden?
6) Staffan Holmberg (s) till landstingsrådet Gustav Andersson (c): Avser skärgårdslandstingsrådet att ingripa för att garantera en god tillgänglighet till BVC i södra skärgården?
7) Gunilla Roxby Cromvall (v) till Färdtjänstnämndens 1:e vice ordförande Carl Grufman
(m): Är du nöjd med den språkutbildning som personalen vid färdtjänstens växel i
Moldavien genomgår?
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
8) Anders Johansson (s) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (m): Har du för avsikt
att tillåta försämrad pendeltågstrafik för SL-resenärer i Märsta och Rosersberg när Arlanda
ska ges bättre kollektivtrafikanslutningar?
9) Dag Larsson (s) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp): Efter socialstyrelsens beslut om
HPV-vaccin för flickor i årskurs fem och sex – är du beredd att göra en engångsinsats och
erbjuda ytterligare årskullar vaccin?
Frågorna antecknades som besvarade.

§ 207
Verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling (förslag 83)
LS 0805-0506
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling.

§ 208
Försäljning av del av Beckomberga 1:1, Stockholms kommun (förslag 84)
LS 0806-0758
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna och uppdra åt Locum AB att för köpeskillingen 343 000 000 kronor försälja
del av fastigheten Beckomberga 1:1, Stockholms kommun till Riksbyggen ekonomisk förening.
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§ 209
Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar (förslag 85)
LS 0809-0829
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att gå i borgen som för egen skuld för landstingets helägda bolag vid leasingfinansiering av
investeringar om maximalt 500 000 000 kronor
att ingen borgensavgift skall utgå.
§ 210
Månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008 (förslag 86)
LS 0810-0917
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Raymond Wigg samt Gunilla
Roxby Cromvall.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till s-ledamöternas förslag med instämmande av v- och mp-ledamöterna
innebärande avslag till den andra att-satsen i landstingsstyrelsens förslag

4)

bifall till mp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde först 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 landstingsstyrelsens förslag i sin helhet röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat enligt s-ledamöternas förslag att avslå andra att-satsen i
landstingsstyrelsens förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 78 jaröster, 57 nej-röster och att 14 ledamöter varit frånvarande.
Regiana Hortin meddelade att hon avsett att rösta ja.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå s-ledamöternas yrkande om att avslå andra att-satsen i
landstingsstyrelsens förslag.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
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Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till yrkandena under 1), 2) och 4) ovan
och fann att fullmäktige beslutat bifalla landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008.
att i årsbokslut för Stockholm läns landsting år 2008 reservera 200 000 000 kronor för
omstruktureringsåtgärder avseende Stockholms läns sjukvårdsområde, Folktandvården i
Stockholms län AB samt Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje som påbörjats år 2008 och
som kommer att avslutas år 2009.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 211
Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing
(förslag 87)
LS 0810-0925
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 55 000 000 000
kronor
att uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning inom denna ram.
§ 212
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 88)
LS 0810-0946
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel.
§ 213
Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB (förslag 89)
LS 0810-0897
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Andersson, Johan Sjölander, Carl-Anders
Ifvarsson, landstingsråden Stig Nyman och Birgitta Sevefjord, Lena-Maj Anding, Kristina
Söderlund, Mats Skoglund, landstingsråden Dag Larsson och Raymond Wigg, Jan Olov
Sundström, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Marie Åkesdotter, Håkan Jörnehed,
landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Anders Johansson, Jan Strömdahl, Sverre Launy
samt Gunilla Roxby Cromvall.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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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.
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-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 73 jaröster, 53 nej-röster och att 23 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att överlåtelse får ske av folktandvårdsklinik inom Folktandvården Stockholms län AB
att fastställa specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB gällande överlåtelse av folktandvårdsklinik
att uppdra till landstingsstyrelsen att besluta om överlåtelse av enskild folktandvårdsklinik
inom Folktandvården Stockholms län AB, som framgår av delegationsordningen
att uppdra åt stämmoombuden att på bolagsstämma för Folktandvården Stockholms län AB
rösta för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv
att uppdra åt Folktandvården Stockholms län AB att ta fram förslag på folktandvårdsmottagningar som kan säljas. I detta uppdrag ska beaktas vad landstingsrådsberedningen
anfört.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 214
Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (förslag 90)
LS 0808-0754
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg, Cecilia Engström, landstingsrådet
Ingela Nylund Watz, Pia Lidwall samt landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och v-ledamöternas tilläggsförslag

Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till landstingsstyrelsens
förslag och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att underteckna CEMR:s deklaration för jämställdhet
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en gemensam handlingsplan för både hur
deklarationen och den regionala strategin ska efterlevas och följas upp.
Ordföranden ställde härefter propositioner om avslag respektive bifall till s- och v-ledamöternas tilläggsförslag och fann att fullmäktige avslagit förslaget.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå s- och v-ledamöternas tilläggsförslag.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna.
UTTALANDE
Mp-ledamöterna lät till protokollet anteckna följande särskilda uttalande: ”Det är positivt att
landstinget nu beslutar att underteckna CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och
regional nivå.
Vi hoppas att en ansats till jämställdhetsintegrering i budgetarbetet (Gender budget)
kommer att vara verklighet i landstingets budget snarast möjligt. Miljöpartiet har redan låtit
analysera sin budgetreservation till landstingets budget för 2009 utifrån ett sådant perspektiv och föreslår att detta genomförs i landstingets alla verksamheter snarast.”
§ 215
Uppdrag till AB Storstockholms Lokaltrafik om förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar (förslag 91)
LS 0712-1398
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Ann-Sofi Matthiesen, Stella Fare,
Håkan Jörnehed samt landstingsrådet Christer G Wennerholm.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag

3)

avslag till s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag

Ordföranden ställde först propositioner om avslag respektive bifall till s-, v- och mpledamöternas tilläggsförslag och fann att fullmäktige avslagit förslaget.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
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Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall respektive avslag till landstingsstyrelsens förslag och fann att fullmäktige bifallit förslaget.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att svara för förvaltningen av de landstingsägda
kollektivtrafikanläggningarna
att ålägga AB Storstockholms Lokaltrafik ansvar att bekosta nödvändigt underhåll samt ny-,
till- och ombyggnader av kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt landstingsstyrelsen och AB Storstockholms Lokaltrafik att separat ta fram ett
tilläggsavtal till avtalet från 1990 mellan Stockholms läns landsting och AB Storstockholms
Lokaltrafik angående samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet inom
Stockholms län och att ett sådant tilläggsavtal skall bygga på de principer som framgår av
utkastet till Avtal om kollektivtrafikanläggningar.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda om specifika ägardirektiv eller om konsekvensändringar ska göras i avtalet från 1990 mellan landstinget och AB Storstockholms Lokaltrafik för att reglera ansvaret för kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att med medverkan från landstingsstyrelsen
där så erfordras tillse att nödvändiga ändringar och tillägg görs i dokument och bolagshandlingar – däribland bolagsordningen för AB Storstockholms Lokaltrafik – för att AB
Storstockholms Lokaltrafik skall kunna svara för förvaltningen av de landstingsägda kollektivtrafikanläggningarna
att uppdra åt landstingsstyrelsen att till AB Storstockholms Lokaltrafik utfärda fullmakt att
företräda landstinget som ägare av kollektivtrafikanläggningarna.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 216
Avskrivning av motioner (förslag 92)
LS 0811-1046
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avskriva motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom
att avskriva motion 2003:47 av Carl-Anders Ifvarsson och Lena Huss (fp) om bristande
smärtlindring för cancerpatienter
att avskriva motion 2004:06 av Pia Lidwall m fl (kd) om kompensation för inställda operationer
att avskriva motion 2004:08 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av centralt belägen
mottagning för unga vuxna
att avskriva motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid
Stockholms läns landstings lesbiska hälsomottagning

2008-12-09

12

att avskriva motion 2004:22 av Christer G Wennerholm m fl (m) om den havererade psykiatrin
att avskriva motion 2004:23 av Pia Lidwall m fl (kd) om behovet av musikterapi för barn
att avskriva motion 2004:37 av Margareta Ling-Vannerus (m) om införande av skriftlig
patientinformation vid sjukbesök
att avskriva motion 2004:38 av Christina Berlin (fp) om sammanhållen vård vid bröstcancer
att avskriva motion 2004:42 av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättande av
rullande vårdcentraler i Stockholm
att avskriva motion 2005:05 av Maria Wallhager m fl (fp) om att ge landstinget det formella
ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet
att avskriva motion 2005:17 av Marie Ljungberg Schött (m) om guldkort till organdonatorer
att avskriva motion 2005:18 av Birgitta Rydberg (m) om barnsjukvården
att avskriva motion 2005:21 av Cecilia Carpelan (fp) om funktionshindrades möjlighet att
själv upphandla hjälpmedel
att avskriva motion 2005:22 av Aram El Khoury (kd) om att inrätta ett kunskapscentrum för
psykisk sjukdom i samband med barnafödande
att avskriva motion 2005:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om bättre vård för kvinnor
att avskriva motion 2005:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla primärvården
att avskriva motion 2005:26 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om en bättre
personalpolitik i Stockholms läns landsting
att avskriva motion 2005:27 av Gunilla Helmerson (m) om ersättning till blodgivare i form
av rabattkort till SL
att avskriva motion 2005:28 av Stig Nyman m fl (kd) om psykiskt stöd till tsunamidrabbade
att avskriva motion 2005:29 av Cecilia Carpelan (fp) om uppföljning av läkemedelsanvändning
att avskriva motion 2005:31 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Karolinska Universitetssjukhuset
att avskriva motion 2005:32 av Christer G Wennerholm m fl (m) om vårdvisare
att avskriva motion 2005:35 av Pia Lidwall m fl (kd) om larm för döva
att avskriva motion 2005:36 av Pia Lidwall m fl (kd) om nya typer av föräldrautbildning på
BVC
att avskriva motion 2006:01 av Pia Lidwall m fl (kd) om att alla politiker involveras mer i
revisionens arbete
att avskriva motion 2006:02 av Sonia Lunnergård och Inga-Britt Backlund (kd) om ett tobaksfritt landsting
att avskriva motion 2006:03 av Stig Nyman m fl (kd) om nya alkoholtester
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att avskriva motion 2006:05 av Åke Holmström m fl (kd) om mobil vårdcentral i skärgården
att avskriva motion 2006:06 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Barnens vårdgaranti
att avskriva motion 2006:07 av Stig Nyman m fl (kd) om att göra Södersjukhuset till ett
kvinnosjukhus
att avskriva motion 2006:09 av Bo Lantz och Maria Piotrowski-Halkiewicz (fp) om hälsokontroller för blod-, vävnads- och organdonatorer
att avskriva motion 2006:10 av Shadi Larsson (-) om att kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i primärvården utbildas i att tillämpa ett genusperspektiv
att avskriva motion 2006:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om informationsfilm för patienter
inför operation
att avskriva motion 2006:14 av Rolf Bromme (fp) om inrättande av ett Allergicenter i Stockholms län
att avskriva motion 2006:15 av Monica Karlsson och Åke Holmström (kd) om äldrevårdcentraler i Haninge och Nynäshamn
att avskriva motion 2006:16 Stig Nyman m fl (kd) om teckenspråkig ungdomsmottagning
att avskriva motion 2006:17 av Aram El Khoury (kd) om en förbättrad läkemedelsanvändning i hemmet
att avskriva motion 2006:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämlik vård för homo-, bi- och
transsexuella personer.
§ 217
Motion 2005:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ansvarsutkrävande inom landstinget (förslag 93)
LS 0502-0284
I ärendet yttrade sig Carl-Anders Ifvarsson, landstingsrådet Ingela Nylund Watz 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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna.

2008-12-09

14

§ 218
Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om lika villkor för hantering av
vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform
(förslag 94)
LS 0709-0933
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Raymond Wigg, Catharina
Elmsäter-Svärd och Lars Joakim Lundquist, Sverre Launy samt Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till 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 avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s-ledamöterna, dels av v- och mpledamöterna.
§ 219
Motion 2007:37 av Håkan Jörnehed m fl (v) om det ökande khatmissbruket i
Stockholms län och landstingets insatser (förslag 95)
LS 0709-0932
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed och landstingsrådet Birgitta Rydberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen
att en utredning om khatmissbrukets utbredning, orsaker och konsekvenser ska göras och
utgöra en bas för upprättande av en åtgärdsplan.
§ 220
Motion 2006:22 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att smarta energilösningar måste utvecklas snabbare (förslag 96)
LS 0611-1830
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Gustav Andersson, Jan
Strömdahl samt landstingsrådet Lars Dahlberg.

2008-12-09

15

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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 221
Valärenden (förslag 97)
LS 0806-0657, 0807-0695, 0809-0797, 0820, 1832, 0810-0944, 0956, 0984, 0811-1012,
1045, 1054, 1086, 1095
I ärendet yttrade sig Marie Ljungberg Schött och Pia Lidwall.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Ulf Lagerström (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för stiftelsen Centrum för Oral Biologi samt för Thyra Nordström (s) från
uppdraget som ersättare i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum intill utgången av 2010
Ersättare
fp

Mikael Trolin

(efter Rickard Ydrenäs)

Stiftelsen Stockholms läns Museum intill utgången av 2010
Ersättare
s

Kerstin Pehrsson

(efter Thyra Nordström)

Skattenämnden för skattekontor 1-4 fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december 2010
Ledamöter
kd

Dikran Dison
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Skattenämnden för skattekontor 5-8 fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december 2010
Ledamöter
kd
kd
kd
kd
kd
v

Lars Franklin
Stig Prinzell
Natalya Hulusjö
Eva Borggren
Lorraine Langer
Anders Djerf

Skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret
fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december 2010
Ledamöter
kd
kd
kd
kd
kd
kd
kd

Rolf Fabricius-Hansen
Björn Wahlqvist
Jarl Fransson
Ingemar Johansson
Cecil Åkerman
Gunilla Edelstam
Sten Erson-Wester

Skattenämnden för skattekontor Södertälje fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december
2010
Ledamöter
kd

Sven Frejman

Skattenämnden för storföretagsregionen fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december
2010
Ledamöter
kd

Birgit Erngren-Wohlin

Hälso- och sjukvårdsnämnden intill utgången av 2009
Ledamöter
m
m
m
m
m
fp
kd
c
s
s
s
s
v

Filippa Reinfeldt
Lars Joakim Lundquist
Marie Ljungberg Schött
Olle Reichenberg
Gunilla Helmerson
Birgitta Rydberg
Pia Lidwall
Gustav Andersson
Dag Larsson
Inger Ros
Mariana Buzaglo Penchansky
Tove Sander
Birgitta Sevefjord

Ersättare
m
m
m
m
fp
fp
kd
c
s
s
s
s
mp

Lena Cronvall-Morén
Boris von Uexküll
Lotta Lindblad-Söderman
Torbjörn Rosdahl
Olov Lindquist
Sara Svanström
Eva Lannerö
Kajsa Hansson
Juan Carlos Cebrian
Mikael Sundesten
Janet Mackegård
Peter Andersson
Lena-Maj Anding
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Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

m

fp

s

Filippa Reinfeldt

Birgitta Rydberg

Dag Larsson

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött, Reichenberg och Helmerson
inträder ersättarna Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman, Rosdahl, Lindquist,
Svanström, Lannerö och Hansson; För ledamoten Rydberg inträder ersättarna Lindquist,
Svanström, Lannerö, Hansson, Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman och
Rosdahl; För ledamoten Lidwall inträder ersättarna Lannerö, Hansson, Cronvall-Morén,
von Uexküll, Lindblad-Söderman, Rosdahl, Lindquist och Svanström; För ledamoten
Andersson inträder ersättarna Hansson, Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman,
Rosdahl, Lindquist, Svanström och Lannerö; För ledamöterna Larsson, Ros, Buzaglo
Penchansky och Sander inträder ersättarna Cebrian, Sundesten, Mackegård, Andersson och
Anding; För ledamoten Sevefjord inträder ersättarna Anding, Cebrian, Sundesten,
Mackegård och Andersson.
Regionplane- och trafiknämnden intill utgången av 2009
Ledamöter
m
m
m
m
m
fp
kd
c
s
s
s
s
v

Erik Langby
Lars-Erik Salminen
Lennart Kalderén
Charlotte Broberg
Peter Kockum
Stella Fare
Jan Stefanson
Lars Carlsson
Anna Kettner
Anders Johansson
Leif Rönngren
Katarina Berggren
Maria Kedvall

Ordförande
m

Ersättare

Erik Langby

m
m
m
m
fp
fp
kd
c
s
s
s
s
mp

Ingela Gardner Sundström
Peter Lundberg
Christer G Wennerholm
Anna Manhag
Christina Berlin
Ulf Uebel
Bojan Ticic
Tage Gripenstam
Jan Jogell
Maria Bosdotter
Ingela Nylund Watz
Curt Hansson
Björn Sigurdsson

1:e vice ordförande
fp

Stella Fare

2:e vice ordförande
s

Anna Kettner

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Langby, Salminen, Kalderén, Broberg och Kockum inträder ersättarna
Gardner Sundström, Lundberg, Wennerholm, Manhag, Berlin, Uebel, Ticic och Gripenstam;
För ledamoten Fare inträder ersättarna Berlin, Uebel, Ticic, Gripenstam, Gardner
Sundström, Lundberg, Wennerholm och Manhag; För ledamoten Stefansson inträder
ersättarna Ticic, Gripenstam, Gardner Sundström, Lundberg, Wennerholm, Manhag, Berlin
och Uebel; För ledamoten Carlsson inträder ersättarna Gripenstam, Gardner Sundström,
Lundberg, Wennerholm, Manhag, Berlin, Uebel och Ticic; För ledamöterna Kettner,
Johansson, Rönngren och Berggren inträder ersättarna Jogell, Bosdotter, Nylund Watz,
Hansson och Sigurdsson; För ledamoten Kedvall inträder ersättarna Sigurdsson, Jogell,
Bosdotter, Nylund Watz och Hansson.
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Färdtjänstnämnden intill utgången av 2009
Ledamöter
m
m
m
fp
kd
s
s
s
mp

Ersättare

Carl Grufman
Eva Klingström
Conny Boltenstål
Anna Starbrink
Leif Kroon
Björn Sundman
Benny Hanqvist
Anita Johansson
Niklas Gladh

m
m
m
fp
c
s
s
s
v

Staffan Anderberg
Kristina Almqvist
Bogdan Godymirski
Didar Samaletdin
Bordläggs
Katina Staf
Märtha Dahlberg
Lena Ericson Höijer
Necla Bora

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

fp

m

s

Anna Starbrink

Carl Grufman

Björn Sundman

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Grufman, Klingström och Boltenstål inträder ersättarna Anderberg,
Almqvist, Godymirski och Samaletdin; För ledamoten Starbrink inträder ersättarna
Samaletdin, Anderberg, Almqvist och Godymirski; För ledamoten Kroon inträder ersättarna
Anderberg, Almqvist, Godymirski och Samaletdin; För ledamöterna Sundman, Hanqvist och
Johansson inträder ersättarna Staf, Dahlberg, Ericson Höijer och Bora; För ledamoten
Gladh inträder ersättarna Bora, Staf, Dahlberg och Ericson Höijer.
Kulturnämnden intill utgången av 2009
Ledamöter
m
m
fp
kd
c
s
s
s
v

Morgan Lindqvist
Pehr Granfalk
Karin Ekdahl Wästberg
Aram El Khoury
Christine Chambay
Gizela Sladic
Jens Sjöström
Gabriel Bozyel
Mohibul Ezdani Khan

Ersättare
m
m
m
m
fp
s
s
s
mp

Winston Håkansson
Douglas Lithborn
Staffan Sjödén
Cecilia Löfgreen
Leif Lanke
Håkan Andersson
Emma Magnusson
Leif Berglund
Agnetha Boström

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

fp Karin Ekdahl Wästberg

c

s

Christine Chambay

Gizela Sladic

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Socialdemokraterna
och Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Lindqvist och Granfalk inträder ersättarna Håkansson, Lithborn, Sjödén,
Löfgreen och Lanke; För ledamoten Ekdahl Wästberg inträder ersättarna Lanke,
Håkansson, Lithborn Sjödén och Löfgreen; För ledamoten El Khoury inträder ersättarna
Håkansson, Lithborn, Sjödén, Löfgreen och Lanke; För ledamoten Chambay inträder ersättarna Håkansson, Lithborn, Sjödén, Löfgreen och Lanke; För ledamöterna Sladic, Sjöström
och Bozyel inträder ersättarna Andersson, Magnusson och Boström; För ledamoten Ezdani
Khan inträder ersättarna Boström, Andersson och Magnusson.
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Landstingets konstnämnd intill utgången av 2009
Ledamöter
m
m
m
kd
fp
s
s
s
mp

Ersättare

Staffan Sjödén
Ulla Malutchenko
Bordläggs
Sonia Lunnergård
Fatima Fransson
Majvi Andersson
Christina Fjellström
Berit Larsson
Peter Eller

m
m
m
fp
c
s
s
s
v

Mads Lundgaard
Daniel Lassnäs
Britt-Marie Elofsdotter-Lagerqvist
Siri Wahlquist
Christine Chambay
Olof Tappert
Maj-Britt Augustsson
Britta Andersson
Jan Wattsgård

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

kd

m

s

Sonia Lunnergård

Staffan Sjödén

Majvi Andersson

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Sjödén och Malutschenko inträder ersättarna Lundgaard, Lassnäs,
Elofsdotter Lagerqvist, Wahlquist och Chambay; För ledamoten Fransson inträder ersättarna Wahlquist, Chambay, Lundgaard, Lassnäs och Elofsdotter Lagerqvist; För ledamoten
Lunnergård inträder ersättarna Chambay, Lundgaard, Lassnäs, Elofsdotter Lagerqvist och
Wahlquist; För ledamöterna Andersson, Fjellström och Larsson inträder ersättarna Tappert,
Augustsson, Andersson och Wattsgård; För ledamoten Eller inträder ersättarna Wattsgård,
Tappert, Augustsson och Andersson.
Patientnämnden intill utgången av 2009
Ledamöter
m
fp
kd
s
s

Ersättare

Elisabeth Dingertz
Margareta Blombäck
Lena Appelgren
Barbro Nordgren
Christos Tsoukatos

m
kd
c
s
s

Christina Gardos
Inga-Britt Backlund
Eva-Britt Sandlund
Maria Hassan
Björn Sundman

Ordförande

Vice ordförande

kd

s

Lena Appelgren

Barbro Nordgren

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet
och Socialdemokraterna valda ersättarna:
För ledamoten Dingertz inträder ersättarna Gardos, Backlund och Sandlund; För ledamoten
Blombäck inträder ersättarna Backlund, Sandlund och Gardos; För ledamoten Applegren
inträder ersättarna Backlund, Sandlund och Gardos; För ledamöterna Nordgren och
Tsoukatos inträder ersättarna Hassan och Sundman.
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TioHundranämnden intill utgången av 2009
Ledamöter
m
m
fp
s
s
s

Ersättare

Lena Cronvall-Morén
Lotta Lindblad-Söderman
Lars Bergstig
Lena Svenonius
Inger Ros
Boel Carlsson

m
kd
c
s
s
s

Torsten Sjögren
Stig Nyman
Kajsa Hansson
Anders Jonsson
Maija Kohtanen
Lotta Lind

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet
och Socialdemokraterna valda ersättarna:
För ledamöterna Cronvall Morén och Lindblad Söderman inträder ersättarna Sjögren,
Nyman och Hansson; För ledamoten Bergstig inträder ersättarna Nyman, Hansson och
Sjögren; För ledamöterna Svenonius, Ros och Carlsson inträder ersättarna Jonsson,
Kohtanen och Lind.
Stockholms läns hemslöjdsförening för granskning av räkenskaper och förvaltning för
år 2009
Revisor

Revisorsersättare

fp

s

Lena Huss

Charlotte Hernmarck

Stiftelsen Vira Bruk för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2009
Revisor

Revisorsersättare

m

s

Bernt Östh

Göran Dahlstrand

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för granskning av räkenskaper och förvaltning
för år 2009
Revisor
m

Georg Jönsson

Stockholms Konserthusstiftelse för granskning av räkenskaper och förvaltning för år
2009
Revisor

Revisorsersättare

m

s

Georg Jönsson

Göran Hammarsjö

Almi Företagspartner AB för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2009
Revisor

Revisorsersättare

m

s

Margareta Ling-Vannerus

Niklas Rengen
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Mälardalstrafik AB för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2009
Revisor

Revisorsersättare

m

s

Bernt Östh

Göran Dahlstrand

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot i landstingets konstnämnd efter Tomas Tetzell (m)
en ersättare i Färdtjänstnämnden efter Andreas Strömberg (c)
en ledamot i Mälardalsrådet efter Annika Hjelm (mp)
tolv nämndemän i Länsrätten efter Mikael Winroth (m), Magnus Boman (m), Gustav
Johansson (m), Max Blomqvist (m), Helene Gustavsson (m), Lillemor Mattsson (kd),
Ann-Sofie Nelstrand (s), Kristofer Franzén (v), Hediye Güzel (v), Ann-Christin Johansson
Grennefors (v), Berivan Öngörur (v), Toivo Jokkala (v)
sex ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1-4, fem platser för (m) och en plats för (c)
trettiotre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8, tjugofem platser för (m), två
platser för (kd), fem platser för (c) och en plats för (v)
trettioen ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret,
tjugosex platser för (m) och fem platser för (c)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Södertälje, sex platser för (m), en plats för
(c) och en plats för (mp)
två ledamöter i skattenämnden för storföretagsregionen, en plats för (m) och en plats för (c)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av
en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Oral Biologi efter Ulf Lagerström (-)
en ledamot i Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott efter Annika Hjelm (mp)
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag
att medge befrielse för Dagmar Fornander Palmgren (-) från uppdraget som ledamot i
styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 17 november 2008
att medge befrielse för Mona Boström (-) från uppdragen som ledamot i styrelsen för
Danderyds sjukhus AB och som ledamot i styrelsen för Ambulanssjukvården i Stockholm AB
att intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2009 välja Gösta Jedberger (-) som ledamot i
styrelsen för Danderyds sjukhus AB
att bordlägga val av ledamot i styrelsen för Ambulanssjukvården i Stockholm AB efter Mona
Boström (-)
att välja ordförande och ledamöter i nedan angivna styrelser intill utgången av 2009
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Stockholms läns sjukvårdsområde
Ledamöter
(-)
(-)
(-)
(-)
(s)
(s)

Toivo Heinsoo
Gunnel Hahn
Anders Danielsson
Sussi Kvart
Johan Sjölander
Ingela Nylund Watz

Ordförande
(-)

Toivo Heinsoo

Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje och blivande Södertälje sjukhus AB:s
styrelse
Ledamöter
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Kai Hammerich
Eva Dannert
Lars Godner
Christina Torstensson
Christina Rapp Lundahl

Ordförande
(-)

Kai Hammerich

Det antecknades att mp-ledamöterna ej deltog i beslut avseende val till styrelsen för
Stockholms läns sjukvårdsområde och styrelsen för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje
och blivande Södertälje sjukhus AB.
Karolinska universitetssjukhuset
Ledamöter
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Jan Stenberg
Lena Nyberg
Lisbeth Gustafsson
Mikael Lövgren
Anette Holm
Hans Winberg
Bordläggs

Ordförande
(-)

Jan Stenberg
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§ 222
Anmälan av motioner
LS 0812-1157, 1158
Nr 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m fl (v) om att återinföra trådbussar i Stockholms
innerstad
Nr 2008:40 av Jan Strömdahl (v) om tunnelbana Slussen - Gamla stan
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 223
Interpellation 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade
i busstrafiken
LS 0810-0877
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 224
Interpellation 2008:43 av Lars Dahlberg (s) om utebliven statlig finansiering
LS 0810-0879
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 7
oktober 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg, Catharina Elmsäter-Svärd och Christer G Wennerholm.

§ 225
Interpellation 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar
m.m.
LS 0810-0881
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 226
Interpellation 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval Stockholm
LS 0810-0883
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 227
Interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms
läns landsting
LS 0810-0878
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 228
Interpellation 2008:47 av Vivianne Gunnarsson (mp) om dricksvattenförsörjningen vid stora kriser
LS 0810-0880
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 7
oktober 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Jan Strömdahl, Mikael
Freimuth samt landstingsråden Raymond Wigg och Gustav Andersson.

§ 229
Interpellation 2008:48 av Lars Dahlberg (s) om läkarkompetensen på ambulanshelikoptern
LS 0810-0882
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljö och skärgårdsfrågor. Fullmäktige
medgav den 7 oktober 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Lars Dahlberg och Gustav Andersson, Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Dag Larsson, Mona Rudenfeldt, Mats Skoglund, Hans Lindqvist, Marie Åkesdotter,
landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Marie Ljungberg Schött samt landstingsrådet Birgitta
Rydberg.

§ 230
Interpellation 2008:49 av Dag Larsson (s) om köer och missnöje inom psykiatrin
LS 0810-0884
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 7
oktober 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Birgitta Rydberg samt Marie Åkesdotter.

§ 231
Interpellation 2008:50 av Ingela Nylund Watz (s) om de stora besparingarna
inom sjukvården i Södertälje
LS 0811-1083
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 26
november 2008 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Catharina Elmsäter-Svärd, Olov Lindquist,
landstingsrådet Raymond Wigg, Johan Sjölander, Tage Gripenstam samt Ann-Sofi
Matthiesen.

§ 232
Interpellation 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården Högalid
LS 0811-1084
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 233
Interpellation 2008:52 av Pia Ortiz-Venegas (v) om rätten till en egen läkare
LS 0811-1085
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 234
Anmälan av interpellationer
LS 0812-1131, 1133--1136, 1138--1141
Nr 2008:53 av Dag Larsson (s) om den dåliga vården för de hemlösa
Nr 2008:54 av Birgitta Sevefjord (v) om hur Engelbrektskliniken kan få auktorisation
Nr 2008:55 av Raymond Wigg (mp) om den fortsatta utvecklingen av hälsopedagogik
Nr 2008:56 av Juan Carlos Cebrian (s) om bristande trygghet för äldre inom hemsjukvården
Nr 2008:57 av Håkan Jörnehed (v) om städningen på våra sjukhus
Nr 2008:58 av Christos Tsoukatos (s) om bristande valfrihet inom rehabilitering för strokepatienter över 65 år
Nr 2008:59 av Birgitta Sevefjord (v) om en total genomlysning av den psykiatriska slutenvården i Stockholms läns landsting
Nr 2008:60 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om framkomligheten för bussar i linjetrafik
Nr 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om stora problem inom Färdtjänsten
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 22.10.
Vid protokollet

Peter Freme
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