PROTOKOLL
2003-11-25--26

Landstingsfullmäktige

Justerat onsdagen den 26 november beträffande § 331, första och tredje att-satserna, i
övrigt tisdagen den 9 december 2003.

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 324
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
antecknades i enlighet med bilagda uppropslistor, bilagorna A och B.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 325
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 13 november 2003 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag
på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 18 november 2003 i tidningarna på sätt
fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 21 november 2003 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 326
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
Protokollet ska justeras tisdagen den 9 december 2003.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring fick ske under
behandlingen av § 331.
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§ 327
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m 31 oktober 2006 till ny
ledamot i valkrets II efter Bo Ehlin (m) inkalla Curt Linderoth (m) och till ny
ersättare efter Curt Linderoth (m) utse Staffan Ingvarsson (m), till ny ersättare
i valkrets III efter Anita Hallberg Egervall (kd) utse Carin Björk (kd)
LS 0309-2396, 2485
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 328
Revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige 2003
LS 0310-2727
I ärendet yttrade sig Mats Ifvarsson, Georg Jönsson samt landstingsrådet Ingela Nylund
Watz.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan sedan till handlingarna.

§ 329
Delårsbokslut 2003 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 70)
LS 0305-1790
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Birgitta Rydberg, Stig Nyman, Ingela
Nylund Watz samt Bengt Cedrenius.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa delårsrapport för augusti 2003
att godkänna Huddinge Universitetssjukhus AB inrapporterade budget för år 2003 med
resultat om –105 000 000 kronor
att godkänna Ambulanssjukvården i Stockholm AB inrapporterade budget för år 2003
med resultat om –8 300 000 kronor
att godkänna Locum AB inrapporterade budget för år 2003 med resultat om
1 400 000 kronor
att godkänna S:t Eriks Ögonsjukhus AB inrapporterade budget för år 2003 med
resultat om 2 100 000 kronor
att utställa en kapitaltäckningsgaranti till Landstingshuset i Stockholm AB om
110 000 000 kronor motsvarande beräknad kostnad för nedskrivning av aktier i
dotterbolag.
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Det antecknades att Karl-Axel Boström ej deltog i beslutet.
§ 330
Åtgärder angående lagstiftningens krav på budgetbalans (förslag 71)
LS 0310-2587
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm, Stig Nyman, Ingela
Nylund Watz samt Birgitta Rydberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga en budget i balans för budgetåret 2004
samt för planeringsåren 2005-2006
att åberopa storleken på de ackumulerade underskotten som synnerliga skäl för att
avstå från att reglera de negativa resultaten för åren 2000-2002.
M- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut. Som röstförklaring hänvisades till
respektive partis särskilda uttalande i landstingsstyrelsen.
RESERVATION
FP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det egna
förslaget.

§ 331
Budget för Stockholms läns landsting för 2004 och plan för åren 2005-2006
samt investeringsplan 2004-2008 (förslag 72)
LS 0304-1498
Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande
A
(1)

Överläggning om ärendet i dess helhet.
SL-koncernen

(2)

Färdtjänstnämnden
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(3)

WÅAB

(4)

Kulturnämnden

(5)

Regionplane- och trafiknämnden

(6)

Revisorskollegiet

(7)

Sjukvård (inkl tandvård)

(8)

Patientnämnden

(9)

Landstingsstyrelsen/Finansiering (inkl ägar-, investerings-, miljö- och
personalfrågor)

(10)

Övriga punkter i hemställan

B

Beslut beträffande budgeten och flerårsberäkningar.

Efter förslag från ordförande beslutade fullmäktige att beslut rörande punkter 1) - 10)
ovan skall fattas i anslutning till punkten B.
Landstingsfullmäktige godkände den av ordföranden föreslagna behandlingsordningen.
Överläggning beträffande budgeten i dess helhet.
Vid överläggningen yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister,
Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Bengt Cedrenius och Dag Larsson,
Anders Gustâv, landstingsrådet Maria Wallhager, Måns Almqvist, Inga-Britt Backlund,
Lena-Maj Anding, Åke Askensten, landstingsrådet Lars Dahlberg, Andres Käärik, Brit
Rundberg samt Mia Birgersson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag med kompletteringar enligt bilaga C
2) bifall till s-, v- och mp-ledamöternas vid sammanträdet framlagda tilläggsförslag,
enligt bilaga C
3) bifall till m-ledamöternas förslag, med kompletteringar enligt bilaga C
4) bifall till fp-ledamöternas förslag, med kompletteringar enligt bilaga C
5) bifall till kd-ledamöternas förslag, med kompletteringar enligt bilaga C
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SL-koncernen
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Hans-Erik Malmros,
landstingsrådet Maria Wallhager, Kerstin Pettersson, Michael Stjernström, Åke
Askensten, Charlotte Broberg, Jan Strömdahl, Åke Holmström, Anna Manhag, Gertrud
Brorsson, Barbro Svanström samt Elin Låby.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 1

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 1.

Färdtjänstnämnden
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, Hans-Erik Malmros, Birgitta Bexelius, Pelle
Börjesson, Magnus Agestav, Åke Askensten samt Lars B Strand.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 2

2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 2

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 2

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 2

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 2.

WÅAB
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Jan Olov Sundström, John
Glas, Michael Stjernström, Camilla Strandman samt Jan Strömdahl.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 3
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2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 3

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 3

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 3

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 3.

Kulturnämnden
I ärendet yttrade Ulla Parkdal, Marianne Watz, Karin Ekdahl, Jan Wattsgård, Sonia
Lunnergård, Teresia Ekekihl, Lotten von Hofsten, Andres Käärik, landstingsrådet Ingela
Nylund Watz, Torbjörn Rosdahl, Yvonne Andersson samt landstingsrådet Bengt
Cedrenius.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 4

2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 4

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 4

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 4

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 4.

Regionplane - och trafiknämnden
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Anders Gustâv, landstingsrådet Maria
Wallhager, Jan Strömdahl, Pia Lidwall, Camilla Strandman, Bo Lagerquist, Shadi
Larsson samt landstingsrådet Bengt Cedrenius.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 5

2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 5

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 5

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 5
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De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 5.

Revisorskollegiet
YRKANDEN
1)
2)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 6
bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 6

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 6

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 6

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 6.
Det antecknades att Karl-Axel Boström ej deltog i beslut rörande revisorskollegiet.

Sammanträdet avslutades kl 20.15 för att återupptas nästa dag kl 09.30.
Upprop förrättades den 26 november 2003 varvid närvaro och frånvaro antecknades i
enlighet med bilagda uppropslista B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

Sjukvård (inkl tandvård)
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Christer G Wennerholm och
Birgitta Rydberg, Anders Lönnberg, landstingsrådet Stig Nyman, Lena-Maj Anding,
landstingsrådet Dag Larsson, Lotta Lindblad Söderman, Olov Lindquist, Mia
Birgersson, Pia Lidwall, Peter Andersson, Lena Cronvall-Morén, Christina Andersson,
Håkan Jörnehed, Janne Stefanson, Juan Carlos Cebrian, Esabelle Reshdouni, Kristina
Söderlund, Marita Lärnestad, Lennart Rohdin, Gunilla Roxby-Cromvall, Monica
Karlsson, Åke Askensten, Mikael Sundesten, Gunilla Helmerson, Cecilia Carpelan, Brit
Rundberg, Sonia Lunnergård, Filippa Reinfeldt, Margareta Blombäck, Catharina
Wahlgren, Inga-Britt Backlund, Kenneth Sjökvist, Lars Joakim Lundquist, Bo
Johansson, Kerstin Pettersson, Boel Carlsson, Marie Ljungberg Schött, Torbjörn
Rosdahl, landstingsrådet Lars Dahlberg, Annika Sandström, Margareta Cederfelt, Lena
Huss, Anders Lönnberg, Olof Pontusson samt Christina Tallberg.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Birgitta Rydberg, Stig Nyman
och Lars Dahlberg, Andres Käärik samt Carin Håkansson.
Fullmäktige ajournerade sig härefter inför behandlingen av säryrkandena 1-3 i bilaga 7.
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YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 7

2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 7

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 7

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 7

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 7.

Patientnämnden
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 8

2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 8

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 8

4)

bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 8

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 8.

Landstingsstyrelsen/Finansiering (inkl ägar-, investerings-, miljö- och
personalfrågor)
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Lars Dahlberg, Mikael Freimuth, landstingsrådet
Birgitta Rydberg, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Stig Nyman, Yvonne Andersson,
Urban Ryadal, Margareta Herthelius, landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris
Heister och Bengt Cedrenius.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 9

2)

bifall till förslag av m-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 9

3)

bifall till förslag av fp-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 9

2003-11-25--26

4)
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bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 9

De ställda yrkandena om ändringar i landstingsstyrelsens förslag behandlades på sätt
som anges i bilaga 9.
Ordföranden konstaterade härefter att under överläggningarna framställda yrkanden
beträffande förslaget till budget för 2004 och flerårsberäkningar för åren 2005-2006 för
Stockholms läns landsting och landstingsägda företag behandlats, varvid fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag jämte framlagda tilläggsyrkanden från s-, v- och mpledamöterna, samt beslutat bordlägga 1:a och 3:e att-satserna i landstingsstyrelsens
förslag med omedelbar justering.
Reservationer anfördes av m-ledamöterna, fp-ledamöterna och kd-ledamöterna till
förmån för respektive partigrupps säryrkanden och övriga under överläggningen ställda
yrkanden i de fall yrkandena inte bifallits av landstingsfullmäktige.

Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat
att bordlägga beslutat att fastställa budget för Stockholms läns landsting för år 2004
samt flerårsberäkningar för åren 2005-2006 med omedelbar justering.
att fastställa landstingsskatten till 12,27 kronor per skattekrona
att bordlägga beslutat att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2004 i
enlighet med landstingsstyrelsens förslag till landstingsbidrag/tillskott, resultat- och
avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag med omedelbar justering.
att fastställa taxor och avgifter enligt bilaga samt uppdra åt styrelsen för WÅAB att i
motsvarande grad besluta om höjning av övriga taxor samt uppdra åt styrelsen för AB
SL att besluta om motsvarande höjning av övriga delar av sortimentet av periodkort och
kuponger utifrån en genomsnittlig höjning om maximalt 20 procent
att bemyndiga landstingsstyrelsen att fastställa justeringar av teknisk art avseende denna
budget
att förvaltningar och bolag senast den 31 januari 2004 överlämnar nämnd/styrelse
behandlade budgetar till landstingskontoret i enlighet med de anvisningar som
koncernledningen utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra till landstingsstyrelsen att senast vid fullmäktigesammanträdet i mars 2004
anmäla nämnders/styrelsers och bolags budgetar för perioden 2004-2006
att uppdra till förvaltningar och bolag att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut,
prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och
i övrigt erforderliga underlag för landstingets
koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar koncernledningen
utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
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att fastställa investeringsplan för Stockholms läns landsting för perioden 2004-2008
enligt vad som föreslås i bilagan
att fastställa utlåningsvolymer för AB Storstockholms lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB avseende år 2004 enligt bilagan
att återremittera förslaget om att Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB läggs samman fr o m den 1 januari 2004
att återremittera förslaget om att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av
fullmäktiges beslut, att besluta om överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och
Huddinge Universitetssjukhus AB, innebärande att verksamheten vid sjukhuset överförs
till förvaltningsform
att återremittera förslaget om att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av
fullmäktiges beslut, att i övrigt till fullmäktige förbereda de övriga beslut som krävs med
anledning av sammanläggningen
att upphäva vårdgarantin fr o m den 1 januari 2004
att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av fullmäktiges beslut, att utforma
förslag till vårdgaranti fr o m 1 januari 2005
att införa generellt anställningsstopp inom Stockholms läns landsting fr o m den 1 januari
2004 för tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställningar över
tre månader (inkl nya ST-anställningar, där uppenbar brist inte föreligger och rekrytering
inte kan ske inom landstingskoncernen)
att uppmana samtliga landstingsägda aktiebolag att fatta motsvarande beslut om
anställningsstopp
att uppdra åt landstingsstyrelsen, under förutsättning av fullmäktiges beslut, att
genomföra de åtgärder som krävs med anledning av beslutet om anställningsstopp och
som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att införa remiss/hänvisningskrav fr o m den 1 januari 2004 på sätt som framgår av
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra till förvaltningar och bolag som inte har certifierat sitt miljöledningssystem att
göra det före utgången av år 2004
att överföra ansvaret för forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som
kultur” till Kulturnämnden
att arbetstagare på begäran skall anmäla bisyssla och lämna de uppgifter arbetsgivaren
anses behövs för bedömning av bisysslan
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att godkänna inriktningen på redovisade förändringar i bilagan ”Beslutade, föreslagna
och planerade verksamhetsförändringar inom HSU: s budgetram från 22 april” och
uppdra till HSU/BKV att i det fortsatta arbetet med verkställandet av budget för 2004
genomföra förändringarna inom ramen för fastställd beslutsordning
att finansieringen för Forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som kultur”
sker genom omfördelning av resurser från landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter till
kulturnämnden med 2 miljoner kronor
att akutmottagningen på Karolinska sjukhuset ska omvandlas till en högspecialiserad
akut
att samordningen av laboratoriemedicin på KS och HS genomförs
att thoraxkirurgi ska bedrivas vid en klinik i länet
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med styrelsen vid Norrtälje sjukhus
ytterligare utreda och utveckla verksamheten avseende volym, inriktning och
samordningsmöjligheter
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med styrelsen för Norrtälje sjukhus
senast den 20 februari besluta om åtgärder som för 2004 reducerar resursbehovet vid
Norrtälje sjukhus med 25 miljoner kronor.
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med styrelsen för Södertälje
sjukhus ytterligare utreda och utveckla verksamheten avseende volym, inriktning och
samordningsmöjligheter
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med styrelsen för Södertälje sjukhus
senast den 20 februari besluta om åtgärder som för 2004 reducerar resursbehovet vid
Södertälje sjukhus med 50 miljoner kronor
att i samband med landstingsstyrelsens redan beslutade analys av akutsjukhusens
ekonomiska situation inkludera ett sparbeting
för den samlade sjukvården om 30
miljoner kronor för 2004
att textavsnitten i landstingsstyrelsens förslag om kostnadsreduceringar vid Södertälje
och Norrtälje sjukhus utgår
att behovet av hyperbarverksamhet (behandling i tryckkammare) tillgodoses i
Stockholmsregionen
att landstinget skall leva upp till det av riksdagen beslutade balanskravet genom att anta
en budget i balans
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan genomföras i
syfte att förbättra produktiviteten och effektiviteten i landstingskoncernens verksamheter
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att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att beräkna omställningskostnader för samtliga
delar av strukturarbetet inom sjukvården samt att beakta dessa som upplupna kostnader
i årsbokslut 2003 enligt god redovisningssed
att fastställa anslag om 19,4 miljoner kronor för oförutsedda utgifter till landstingsstyrelsens förfogande
att ge Locum AB fullmakt att sälja landstingets fastigheter upp till ett belopp av 100
miljoner kronor per objekt
att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att under 2004 utarbeta ett länsövergripande vårdoch handlingsprogram om hur misshandlade kvinnor och barn skall bemötas inom vård
och omsorg.
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Valärenden
§ 332
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 73)
LS 0211-0529, 0302-0555, 0303-1036, 0304-1501, 0305-1675, 0306-1987, 1997,
2006, 0307-2210, 0309-2328, 2330, 2376, 2377, 2396, 2485, 0310-2556, 2557,
2589, 2633, 2677, 2762, 0311-2782, 2784, 2808, 2809, 2819
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Arne Wallrén (mp) från uppdraget som
ledamot i SL:s Norra regionstyrelse, för Ralph Lédel (m), ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets O, för Thomas Tillström (fp), fr o m 2004-01-01
från uppdragen som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets SO och ersättare i SL:s
Södra regionstyrelse, för Britt Stadener (fp), ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets
SV och för Jonas Källman (fp), fr o m 2004-01-01 från uppdraget som ersättare i
landstingsfullmäktige, valkrets NV
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
SL:s Norra regionstyrelse intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Jonas Lundgren

(efter Arne Wallrén)

SL:s Södra regionstyrelse fr o m 1 januari 2004 intill utgången av 2006
Ersättare
fp

Alexandra Birk

(efter Thomas Tillström)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Folkpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna valda ersättarna:
För ledamöterna Glas och Larsson inträder ersättarna Birk, Claesson, Boltenstål och
Dehlin; För ledamoten de Wendel inträder ersättarna Boltenstål, Dehlin, Claesson och
Birk; För ledamoten Holmström inträder ersättarna Claesson, Boltenstål, Dehlin och
Birk.

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndeman
s
fp

Karl-Erik Johansson
Carin Bluhme

(efter Sten Johansson)
(efter Marie Kaiding)
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Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndeman
m
kd

Lars-Erik Almgård
Anna-Karin Trixe

(efter Anita Hagéus)
(efter Emma Henriksson)

Locum AB intill utgången av 2006
Ledamot
m

Mikael Freimuth

(efter Elwe Nilsson)

2:e vice ordförande
m

Mikael Freimuth

(efter Elwe Nilsson)

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
s
s
fp
fp

Adolf Hofer
Christina Andersson
Jan Ericson
Marcus Sundberg

(efter Gunnel Strömberg)
(efter Lena Simmerud)
(efter Hans Henriksson)
(efter Gerd Roos)

Skattenämnden vid skattekontor Haninge intill utgången av 2006
Ledamot
s

Daniel Holmberg

(efter Birgitta Mårtensson)

Stockholms läns Museum för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2003
Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisorsersättare

-

- Klas Alm

Bengt Fromell

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för tiden 2003-2006
Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisorsersättare

2003-11-25--26

-

Magnus Fagerstedt
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- Ulf Strauss

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
två ledamöter varav en tillika ordförande i styrelsen för Ambulanssjukvården i
Stockholm AB
en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Nutrition och Toxikologi
en ersättare i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Oral Biologi intill
en personlig ersättare i Viltvårdsnämnd, (opp)
en ledamot i skattenämnden vid skattekontor Stockholm 3, efter Helena Molinder
Palmqvist (s)
tre ledamöter i skattenämnden vid skattekontor Spånga, efter Sven Börje Johansson
(s), Joakim Eklås (s) samt 1 (v)
en ledamot i skattenämnden vid företagsskattekontor 1, efter Mujde Rashid (v)
en nämndeman i Svea Hovrätt, efter Krister Johansson (fp)

Nya motioner
§ 333
Anmälan av motioner
LS 0311-2936--2938
Nr 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram med anledning av att Europeiska
unionen utvidgas från den 1 maj 2004
Nr 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane- och pendeltågsstationer inom Stockholms län med sifferkoder
Nr 2003:72 av Maria Wallhager och John Glas (fp) om SL och det offentliga rummet
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Frågor
§ 334
Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess
LS 0309-2354
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Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan. Frågan besvaras vid fullmäktiges
sammanträde den 10 februari 2004.
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§ 335
Bordlagd fråga av Janne Stefanson (kd) om de geografiska beredningarnas
arbetsordning och kompetensområde
LS 0310-2575
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan. Frågan besvaras vid fullmäktiges
sammanträde den 9 december 2003.

§ 336
Bordlagd fråga av Pia Lidwall (kd) om tydligare vårdprocesser/vårdkedjor
LS 0310-2573
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan. Frågan besvaras vid fullmäktiges
sammanträde den 9 december 2003.

§ 337
Bordlagd fråga av Åke Holmström (kd) om stängning av urologen på KS
LS 0310-2574
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan. Frågan besvaras vid fullmäktiges
sammanträde den 9 december 2003.

§ 338
Bordlagd fråga av Pia Lidwall (kd) om besparingar på kort sikt
LS 0310-2572
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan. Frågan besvaras vid fullmäktiges
sammanträde den 9 december 2003.

Besvarande av interpellationer
§ 339
Bordlagd interpellation 2003:70 av Birgitta Rydberg (fp) om patientens valfrihet
LS 0309-2360
Fullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen. Interpellationen besvaras vid
fullmäktiges sammanträde den 9 december 2003.
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§ 340
Bordlagd interpellation 2003:71 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin
fungerar för barn med autism
LS 0309-2361
Fullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen. Interpellationen besvaras vid
fullmäktiges sammanträde den 9 december 2003.

§ 341
Bordlagd interpellation 2003:73 av Monica Karlsson (kd) om medborgarservicens betydelse för dialogen med befolkningen
LS 0309-2364
Fullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen. Interpellationen besvaras vid
fullmäktiges sammanträde den 9 december 2003.

§ 342
Bordlagd interpellation 2003:75 av Hans -Erik Malmros (m) om SL:s missade
biljettintäkter
LS 0309-2363
Fullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen. Interpellationen besvaras vid
fullmäktiges sammanträde den 9 december 2003.

§ 343
Bordlagd interpellation 2003:81 av Gunilla Helmerson (m) om vårdgarantin för
barn med ADHD/DAMP m fl
LS 0309-2369
Fullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen. Interpellationen besvaras vid
fullmäktiges sammanträde den 9 december 2003.

§ 344
Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem med
tillgängligheten i Norrtälje primärvård
LS 0309-2375
Fullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen. Interpellationen besvaras vid
fullmäktiges sammanträde den 10 februari 2004.
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Nya interpellationer
§ 345
Anmälan av interpellationer
LS 0311-2820, 2851, 2907--2909
Nr 2003:93 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att uppvakta regeringen för att motverka
en befarad sänkning av alkoholskatten
Nr 2003:94 av Åke Holmström (kd) om bättre information för synskadade i busstrafiken
Nr 2003:95 av Aram El Khoury (kd) om barnperspektivet vid vård av anhörig
Nr 2003:96 av Lars Joakim Lundquist (m) om principer för förlängning av vård- eller
samarbetsavtal mellan privata vårdgivare och Stockholms läns landsting
Nr 2003:97 av Margareta Cederfelt (m) om prioritering av sjukvård eller prioritering av
möten om sjukvård
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

§ 346
Bordlagd motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper (förslag 64)
LS 0212-0570
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 21.00.

Peter Freme

