PROTOKOLL
2003-05-13

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 27 maj 2003

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 143
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
antecknades i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 144
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 30 april 2003 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 6 maj 2003 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 9 maj 2003 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 145
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 27 maj 2003.
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§ 146
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t om den 31 oktober 2006 till ny
ledamot i valkrets SO efter Jonas Hellberg (s) inkalla Kerstin Hedin Lindholm
(s), dels till ny ersättare efter Kerstin Hedin Lindholm utse Lovisa Arvidsson
(s)
LS 0303-1276
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 147
Ändring av sammanträdestider för landstingsfullmäktige med anledning av
landstingskoncernens nya budgetprocess (förslag 33)
LS 0305-1652
Fullmäktige beslutade
att ändra sammanträdet i juni innebärande att den 10 juni 2003 blir ett ordinarie
sammanträde och den 11 juni ställs in
att vid sammanträdet i juni besluta om tidpunkt för när fullmäktige skall behandla
budgetärendet.

§ 148
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 26)
LS 0304-1398
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna gjord redovisning och lägga förteckningen till handlingarna.

§ 149
Arvoden för landstingsråden under mandatperioden 2003-2006 (förslag 27)
LS 0301-0050
I ärendet yttrade sig Håkan Jonsson.
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 150
Ändring av bolagsordning avseende Västra Service Gruppen AB (förslag 28)
LS 0303-1342
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra bolagsordning för Västra Servicegruppen AB enligt förslag.
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§ 151
Ändring av bolagsordningar (förslag 29)
LS 0303-1358
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra bolagsordningar i enlighet med landstingsdirektörens förslag.

§ 152
Delägarskap i Samtrafiken i Sverige AB (förslag 30)
LS 0302-0907
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att Waxholms Ångfartygs AB blir delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

§ 153
Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om översyn av stiftelsestadgar
(förslag 31)
LS 0210-0424
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 154
Bordlagd fråga av Stig Nyman (kd) om indragen tandvård för barn
LS 0303-1079
Frågan återtagen av frågeställaren.

§ 155
Bordlagd fråga av Margareta Cederfelt (m) om Folktandvårdens priser
LS 0304-1423
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 april 2003.
Margareta Cederfelt har till ordföranden i ägarutskottet ställt följande fråga:
Den 1 februari höjde Folktandvården självständigt sina priser.
Detta har betydelse för landstinget på två sätt.
För det första har Folktandvården brutit mot tandvårdslagen, där det numera (sedan 1
juli 2002) står att landstinget får ta ut vårdavgifter enligt grunder som
landstingsfullmäktige godkänner.
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För det andra får Folktandvårdens beslut konsekvenser för landstingets kostnader
genom att taxehöjningen påverkar den ersättning som tandvårdsstaben skall betala till
Folktandvården för viss tandvård (tandvård åt boende på sjukhem m m och tandvård
som har samband med vissa sjukdomar).
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ägarutskottets ordförande
Anders Lönnberg:
Avser du att höja anslaget till tandvårdstaben för att täcka de ökade kostnaderna?
Frågan besvarades av landstingsrådet Bengt Cedrenius. Vidare yttrade sig Margareta
Cederfelt.

§ 156
Bordlagd fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om sprutbytesprogram
LS 0304-1422
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 157
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om medicinska aborter
LS 0305-1666
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Studier visar att det är viktigt för patienterna att ha inflytande och kunna välja
abortmetod. En del kvinnor föredrar kirurgisk abort, andra önskar få en medicinsk
abort. En medicinsk abort måste utföras före utgången av 9:e graviditetsveckan. Trots
att kvinnan söker tidigt för abort kan de i Stockholms läns landsting få vänta till det är
för sent för medicinsk abort.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros:
Avser Du som övergripande ansvarigt landstingsråd att vidta åtgärder så att de kvinnor
som önskar medicinsk abort får det i tid?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Gunilla
Helmerson.

§ 158
Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om behovet av palliativ strålning
LS 0305-1665
Filippa Reinfeldt har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
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Palliativ strålning ges i livets slutskede inom cancersjukvården i smärtstillande syfte.
Stockholms läns landsting med två strålningskliniker kan idag inte erbjuda alla palliativ
strålning som behöver det. Idag måste dessa patienter i vissa fall transporteras till Gävle,
Uppsala och Örebro för att få den behandling de behöver. Hälso- och
sjukvårdsutskottet avslog på senaste sammanträdet det moderata förslaget att starta
ytterligare en strålbehandlingsklinik.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros:
Anser Du som övergripande ansvarig för sjukvården i Stockholms län att det är etiskt
försvarbart att transportera patienter i livets slutskede utom länet för att de ska få
smärtstillande behandling?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Filippa Reinfeldt.

§ 159
Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om ätstörningsvården
LS 0305-1664
Filippa Reinfeldt har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I Stockholms läns landsting väntar 400 unga, främst unga flickor, på att få specialiserad
vård för ätstörning. Ätstörningsvård ingår i vårdgarantin enligt beslut under den förra
mandatperioden.
På sammanträdet med Hälso- och sjukvårdsutskottet den 22 april 2003 avslogs förslag
från de borgerliga partierna om utökning av ätstörningsvården som skulle givit de med
behov av speciell ätstörningsvård vård i tid.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Kan Du som övergripande ansvarigt landstingsråd lova att dessa unga flickor och pojkar
med behov av speciell ätstörningsvård får vård i tid?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Filippa
Reinfeldt.

§ 160
Fråga av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt trakasseri
LS 0305-1668
Margareta Cederfelt har till ordföranden i ägarutskottet ställt följande fråga:
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Som högste ansvarig ägarrepresentant för landstingets verksamheter och bolag är
ägarutskottets ordförande en viktig normsättare. Detta såväl gentemot personal,
samarbetspartners, underleverantörer som ledningar i landstinget.
I landstingstidskriften Fakta tillskriver ägarutskottets ordförande Anders Lönnberg (s)
moderater och vänsterpartister vissa egenskaper. De ”är lika upptagna av privatisering
som en nymfoman och en nunna är av sex”, menar Lönnberg. Vi är nog många som
ansåg detta uttalande vara både gubbigt, opassande och knappast kan anses ligga i linje
med hur landstingets ledande företrädare bör uttrycka sig.
Socialdemokraterna lovade i sitt valmanifest meddela att ”en socialdemokratisk regering
kommer att lagstifta om förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier”. Ett sådant
löfte borde vara förpliktigande också för hur socialdemokrater uttrycker sig offentligt.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ordföranden i ägarutskottet:
Står Du verkligen för Ditt uttalande i Fakta?
Frågan besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg. Vidare yttrade sig
Margareta Cederfelt.

Besvarande av interpellationer
§ 161
Bordlagd interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara sjukdomar
LS 0302-0632
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 11 mars 2003 och den 8 april 2003.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Margareta Cederfelt och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 162
Bordlagd interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska
läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning
LS 0303-1088
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 mars 2003 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 8 april 2003.
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Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Aram El Khoury, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Jan Liliemark.
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§ 163
Interpellation 2003:37 av Christer G Wennerholm (m) om att låta privata
kliniker minska kön till konstgjord befruktning
LS 0304-1428
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Birgitta Sevefjord.

§ 164
Interpellation 2003:38 av Margareta Cederfelt (m) om konkurrens på lika
villkor
LS 0304-1429
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för tandvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Bengt Cedrenius hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Margareta Cederfelt och landstingsrådet Bengt Cedrenius.

§ 165
Interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och privat företag
LS 0304-1431
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 166
Interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvens beskrivningar inför politiska beslut
LS 0304-1433
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 167
Interpellation 2003:41 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om psykiatrisk hjälp på
vårdcentraler
LS 0304-1435
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Carl-Anders Ifvarsson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Lena Huss.

§ 168
Interpellation 2003:42 av Olov Lindquist (fp) om asylsökandes valfrihet i
vården
LS 0304-1437
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Olov
Lindquist och landstingsrådet Inger Ros.

§ 169
Interpellation 2003:43 av Bo Johansson (fp) om medicinförråd på närakuter
LS 0304-1427
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Bo
Johansson och landstingsrådet Inger Ros.

§ 170
Interpellation 2003:44 av Birgitta Rydberg (fp) om situationen vid Vällingby
vårdcentral
LS 0304-1430
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros samt Janet Mackegård.
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§ 171
Interpellation 2003:45 av Pia Lidwall (kd) om trygghetsservice för äldre i
samverkan med kommunerna
LS 0304-1432
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Pia
Lidwall, landstingsrådet Inger Ros, Boel Carlsson, Jan Stefansson samt Tullia von
Sydow.

§ 172
Interpellation 2003:46 av Inga-Britt Backlund (kd) om den medicinska utvecklingen inom reumatologin
LS 0304-1434
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig IngaBritt Backlund och landstingsrådet Inger Ros.

§ 173
Interpellation 2003:47 av Aram El Khoury (kd) om hanteringen av avlidna
personer och platsbristen i länets bårhus
LS 0304-1436
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Aram
El Khoury och landstingsrådet Inger Ros.

§ 174
Interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för personalen
inom SL
LS 0304-1438
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 175
Interpellation 2003:49 av Maria Wallhager (fp) om stopp i tunnelbanan
LS 0304-1439
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 8
april 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet
yttrade sig landstingsråden Maria Wallhager och Anna Berger Kettner.

Valärenden
§ 176
Bordlagt ärende om val av ledamöter i styrelsen för vissa landstingsägda bolag
(förslag 25)
LS 0303-1036
Fullmäktige beslutade
att välja ledamöter, ordförande samt ev. vice ordförande enligt nedan för tiden från
ordinarie bolagsstämma 2003 t o m ordinarie bolagsstämma 2004 i följande bolag:
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Danderyds sjukhus AB
Ledamöter
-

Elisabeth Anell
Christer Nordén
Nils-Fredrik Nybleus
Katarina Mohlin
Margareta Tivéus

Ordförande
-

Nils-Fredrik Nybleus

Huddinge Universitetssjukhus AB
Ledamöter
-

Anders Flodström
Fredrik Hillelson
Sylvia Lindgren
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Kajsa Lindståhl
Mari-Anne Nievert
Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Ordförande
-

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Södersjukhuset AB
Ledamöter
-

Per-Olov Eriksson
Ulrika Francke
Thomas Ihre
Samuel Martinsson
Anitra Steen

Ordförande
-

Ulrika Francke

Norrtälje sjukhus AB
Ledamöter
-

Rolf Holmberg
Mats Hultin
Roland Larsson
Birgitta Nordenman
Regina Wredling

Ordförande
-

Rolf Holmberg

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Ledamöter
-

Gunilla Berg
Ingrid Bonde
Eva Cederbalk
Ulf Lundahl
Per-Olov Karlsson
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Ordförande
-

Eva Cederbalk

Folktandvården Stockholms län AB
Ledamöter
-

Lars Eriksson
Zenita Eriksson
Per-Olov Karlsson
Lennart Låftman
Ann-Charlotte Haglund

Ordförande
-

Per-Olov Karlsson

Ambulanssjukvården i Stockholm AB
Ledamöter
-

Rolf Karlsten
Ola Rask
Bordlägges
Lars Strömberg
Bordlägges

Ordförande

Vice ordförande

-

Ola Rask

Bordlägges -

Medicarrier AB
Ledamöter
-

Per Dahlgren
Per-Olov Karlsson
Anders Lönnberg
Dirk Müller
Leif Widmark

Ordförande
-

Anders Lönnberg
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Stockholm Care AB
Ledamöter
-

Bo Krogvig
Cecilia Schelin Seidegård
Göran Stiernstedt
Maj-Len Sundin
Birgitta Thellman Beck

Ordförande

Vice ordförande

-

-

Göran Stiernstedt

Bo Krogvig

Leasing AB Garnis (vilande bolag)
Ledamöter
-

Helena Holmstedt
Anita Jansson
Hans-Olof Lundborg

Ordförande
-

Helena Holmstedt

Västra Servicegruppen AB (vilande bolag)
Ledamöter
-

Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg
Göran Stiernstedt

Ordförande
-

Göran Stiernstedt

§ 177
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32)
LS 0211-0529, 0301-0415, 0302-0555, 0303-1128, 1325, 1358, 1385, 0304-1399,
1501, 1519, 1573, 0305-1675
I ärendet yttrade sig Urban Ryadal.
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Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Per Thullberg (-) från uppdraget som
ersättare i styrelsen för stiftelsen Centrum för Oral Biologi, för Maria Brodin (s)
ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets SV, för Elaine Österberg (v) ersättare i
landstingsfullmäktige, valkrets SV, för Peter Linnstrand (v) ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets IV samt för Elwe Nilsson (m) från uppdragen som ledamot i
landstingsfullmäktige, valkrets NO, ersättare i landstingsstyrelsen, ledamot och vice
ordförande i valberedningen, ledamot och 2:e vice ordförande i Locum AB samt ombud
till landstingsförbundets kongress.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Mälardalsrådet (tilläggsmandat) intill utgången av 2006
Ledamöter

Personliga ersättare

s
s
s
v
v
fp
fp
fp
fp
kd
c
c

s
s
s
v
v
fp
fp
fp
fp
kd
c
c

Lars Dahlberg
Staffan Holmberg
Tomas Rudin
Lotten von Hofsten
Elena Dingu Kyrklund
Britt-Marie Norelius
Karl Bern
Olov Lindquist
Anita Hagelbeck
Anneli Silverstolpe
Hans Stergel
Raymond Svensson

Bordlägges
Bordlägges
Janet Mackegård
Jan Bergvall
Alf Duroj
Christian Löwendahl
Lotta Gravenius
Ulf Uebel
Lena Huss
Marie Litholm
Christina Brofalk
Tage Gripenstam

Mälardalsrådet intill utgången av 2006
Personlig ersättare
v

Marianne Ramström (efter Lotten von Hofsten)

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
fp

Ann-Mari Nelander (efter Aina Nordström Mistell)

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 för tiden 2003-2006
Ledamöter
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Marja Hillerström

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 3 för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Jackie Nylander
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Skattenämnden för skattekontor Spånga för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
m
m
m

Anki Erdman
Robert Leonardi
(efter Fredrik Cederlund)
Åke Grafström
Per Inge Strömberg

Skattenämnden för Norrtälje för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Daniel Villalobos

Skattenämnden för Företagsskattekontor 4 för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Sven Åke Åsberg

Skattenämnden för Företagsskattekontor 5 för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
v

Inger Olsson
Lena Dammerud

Skattenämnden för Företagsskattekontor 6 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s

Hans-Erik Salomonsson

Skattenämnden för Processkontoret revisionskontor 1 och 2 samt projektkontoret för tiden 2003-2006
Ledamöter
s

Gunilla Jerlinger
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Svea Hovrätt för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s

Marianne Jacobsson
Eivor Andersson
(efter Gerth Molander)
Lars Göran Kroon (efter Karl Erik Lundholm)

Fastighetsdomstolen för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s

Lars Holmström
Hans-Erik Salomonsson
Kurt Bodlund

Fullmäktige beslutade vidare enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ersättare i landstingsstyrelsen, efter Elwe Nilsson (m)
en ledamot och vice ordförande i valberedningen, efter Elwe Nilsson (m)
en ledamot och 2:e vice ordförande i Locum AB, efter Elwe Nilsson (m)
en ersättare i Stiftelsen Centrum för Oral Biologi, efter Per Thullberg (-)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Stockholm 1, efter Lona Forslid (fp)
samt 2 (s)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Stockholm 2, (fp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Spånga, (v)
två ledamöter Skattenämnden för Företagsskattekontor 6, (s)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor Riks, revisionskontor 3 och
koncernrevisionskontoret, (v)
två ledamöter i skattenämnden för Processkontoret, revisionskontor 1 och 2 samt
projektkontoret, (v)
en ledamot i Övervakningsnämnden Stockholm Norr, (s)
en nämndeman i Svea Hovrätt, efter Anna-Carin Wallin (v)
sex nämndemän i Fastighetsdomstolen, 4 (s), 2 (v)
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Efter förslag från valberedningen beslutade fullmäktige att medge ökat antal ledamöter i
Mälardalsrådets utskott från högst fem ledamöter till högst sex ledamöter i vardera av
utskotten.
Fullmäktige valde därefter enligt följande.

Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
s
v
mp
m
fp
kd

Dag Larsson
Lotten von Hofsten
Gabrielle Gjerswold
Hans-Erik Malmros
Maria Wallhager
Anneli Silverstolpe

Mälardalsrådets kultur- och turismutskott
s
v
mp
m
fp
kd

Christina Tallberg
Saime Bilici
Bordlägges
Peter Kockum
John Glas
Bordlägges

Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott
s
v
mp
m
fp
kd

Ingela Nylund Watz
Måns Almqvist
Håkan Apelkrona
Staffan Anderberg
Christina Berlin
Pia Lidwall

Mälardalsrådets Miljöutskott
s
v
mp
m
fp
kd

Bo Krogvig
Jan Strömdahl
Gunilla Tovatt
Gunilla Helmerson
Bordlägges
Bordlägges
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Fullmäktige hade vid dagens sammanträde med anledning av tidigare fattat beslut om
ändring i bolagsordningar att välja lekmannarevisorer till landstingsägda bolag för tiden
från ordinarie bolagsstämma 2003 t o m ordinarie bolagsstämma 2007.
Fullmäktige valde därefter enligt valberedningens förslag.

Landstingshuset i Stockholm AB
AB Stockholms läns landstings Internfinans
Revisorsgrupp I
Revisor

Revisorsersättare

Ordförande (m)

Georg Jönsson

(s)

Göran Hammarsjö

V ordf.

(s)

Kenneth Strömberg

(s)

Gunilla Jerlinger

(s)

Niklas Rengen

(v)

Britta Båvner

(mp) Jan Demuth

(m) Tyrgils Saxlund

(m)

Gerhard Rundquist

(fp) Ulf Uebel

(fp)

Lars Berkesten

(m) Karl-Axel Boström

Huddinge Universitetssjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Danderyds
sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Norrtälje sjukhus AB, Folktandvården i
Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care
AB, MediCarrier AB
Revisorsgrupp II
Revisor

Revisorsersättare

Ordförande

(m) Karl-Axel Boström

(s)

Kenneth Strömberg

V ordf

(s)

Göran Hammarsjö

(s)

Göran Dahlstrand

(s)

Siv Blomqvist

(mp) Jan Demuth

(v)

Thomas Magnusson

(fp)

Lars Berkesten

(m) Bernt Östh

(m)

Georg Jönsson

(fp) Mats Ifvarsson

(kd) Lars Nordqvist
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AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB,
Locum AB
Revisorsgrupp III
Revisor

Revisorsersättare

Ordförande (fp) Ulf Uebel

(s)

Niklas Rengen

V ordf.

(s)

Gunilla Jerlinger

(s)

Siv Blomqvist

(s)

Göran Dahlstrand

(v)

Thomas Magnusson

(m) Tyrgils Saxlund

(m) Karl-Axel Boström

(kd) Lars Nordqvist

(m) Bernt Östh

(v)

(fp) Mats Ifvarsson

Britta Båvner

Nya motioner
§ 178
Anmälan av motioner
LS 0305-1693--1699
Nr 2003:37 av Lars B Strand (fp) om att utreda vård för kroppsbyggare
Nr 2003:38 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att avbolagisera SL AB
Nr 2003:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om resurser för medicinsk revision
Nr 2003:40 av Bo Lagerquist m fl (fp) om unga som super och knarkar
Nr 2003:41 av Bo Johansson m fl (fp) om ett policyprogram för att öka
homokompetensen inom sjukvården
Nr 2003:42 av Andres Käärik m fl (fp) om att det behövs fler obduktioner
Nr 2003:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening för b l a tjocktarmscancer
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Härefter yttrade sig landstingsrådet Chris Heister i ordningsfråga avseende beslutet i
ärendet den 29 april 2003 om ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen för verksamhetsåret
2002.
Ordföranden informerade därpå fullmäktiges ledamöter om vad som i nuläget föreligger i
ärendet.
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Nya interpellationer
§ 179
Anmälan av interpellationer
LS 0305-1655--1663
Nr 2003:50 av Christer G Wennerholm (m) om situationen inom barnsjukvården
Nr 2003:51 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom den
specialiserade ätstörningsvården
Nr 2003:52 av Andres Käärik (fp) om erfarenheter från SARS-epidemin i Toronto
Nr 2003:53 av Olov Lindquist (fp) om medel för de geografiska beredningarna
Nr 2003:54 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av behandlingshemmet Skonaren
i Tumba
Nr 2003:55 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av psykakuten på Huddinge
sjukhus
Nr 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av barnsjukvård
Nr 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva sin arbetstid på
administration
Nr 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt byggbolag
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 13.30
Vid protokollet

Peter Freme

