PROTOKOLL
2004-04-13

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 27 april 2004

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 108
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
anteckna des enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 109
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 1 april 2004 till fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 5 och 6 april 2004 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. I Norrtälje tidning skedde dock annonseringen den 7 april p g a att fel annons införts den 6 april.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 6 april 2004 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 110
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras tisdagen den 27 april 2004.
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Anmälningsärenden
§ 111
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till
ny ersättare i valkrets 3 efter Malin Bergman (m) utse Anders Thureson (m)
och till ny ersättare i valkrets 4 efter Bengt Eriksson (kd) utse Yngve
Klintmalm (kd)
LS 0401-0027, 0402-0307
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 112
Anmälan av patientnämndens årsrapport 2003
LS 0403-0642
I ärendet yttrade sig Christina Tallberg.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan sedan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 113
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2003 (förslag 31)
LS 0403-0690
Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler.
I ärendet yttrade sig revisorerna Kenneth Strömberg, Georg Jönsson, Karl-Axel
Boström, Ulf Uebel och Gunilla Jerlinger samt landstingsrådet Ingela Nylund
Watz.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarfrihet för landstingsstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser i
revisorsgrupperna I - III för verksamheten år 2003.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser och
bolag inom revisorsgrupp I, II och III under år 2003 deltog ej i behandlingen och
beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.
Karl-Axel Boström meddelade att han ej deltog i fullmäktiges beslut under denna
punkt.
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§ 114
Årsredovisning 2003 för Stockholms läns landsting och dess bolag
(förslag 32)
LS 0310-2614
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister, Birgitta
Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Bengt Cedrenius, Inger Ros och
Christer G Wennerholm, Andres Käärik, Olov Lindquist samt landstingsråden
Dag Larsson och Lars Dahlberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
4) bifall till kd- ledamöternas förslag innebärande ”bifall till landstingsstyrelsens
förslag med undantag av näst sista att-satsen”
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att
fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2003
att disponera resultatenheternas resultat enligt bilaga till landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med
det tillskott som beslutats av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2003 års
verksamhet
att fastställa villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB för
2003 års verksamhet till 426 472 000 kronor
att uppdra åt landstingets ombud att vid Landstingshuset i Stockholm AB:s samt
dotterbolagen, AB Stockholms läns landstings Internfinans, Huddinge Universitetssjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Norrtälje sjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Stockholm Care AB Medicarrier AB, Locum AB
samt Waxholms Ångfartygs AB:s bolagsstämmor, samt därutöver de vilande
bolagen Leasing AB Garnis, Västra Servicegruppen, Vecura AB, SL Lidingö
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Trafik AB samt Fastighets AB Viggestabergs bolagsstämmor under förutsättning
av revisorernas tillstyrkande rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med
det tillskott som beslutats av landstingsfullmäktige
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2003 års
verksamhet
att besluta om dotterbolagens återbetalning av villkorade aktieägartillskott
enligt bilaga till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att med upphävande av fullmäktiges beslut LS 0001-0004 kostnadsföra
132 000 000 kronor avseende tidigare utbetald ersättning till Karolinska Institutet
att i enlighet med uppdraget i budget 2004 fastställa belopp om 274 100 000
kronor för avsättning till omstruktureringsreserv avseende strukturarbetet inom
sjukvårdsorganisationen
att överföra Norra länets produktionsområde tillskott enligt ägarutskottets godkännande 5 714 000 kronor.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån sitt förslag.

Besvarande av frågor
§ 115
Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om stängda operationssalar
på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
LS 0403-0527
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 9 mars 2004.
Christer G Wennerholm har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Operationsköerna för spädbarn växer, då ett antal operationssalar på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus är stängda. I huvudsak brådskande operationer utförs
medan andra får vänta.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
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Tycker Du att det är acceptabelt att späda barn inte får vård i tid?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm.

§ 116
Fråga av Hans -Erik Malmros (m) om att avbryta försöket med öppen spärrlinje
LS 0403-0640
Hans-Erik Malmros har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fr åga:
Sedan försöket med öppen spärrlinje vid Slussens tunnelbanestation, mot Saltsjöbanan och Värmdöbussarna, inleddes i januari har biljettförsäljningen enligt uppgifter i Dagens Nyheter halverats sedan förra året.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till trafiklandstingsrådet.
Tänker du avbryta försöket med öppen spärrlinje vid Slussen?
Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner. Vidare yttrade sig
Hans-Erik Malmros.

§ 117
Fråga från Michael Stjernström (kd) om handikappskyltar på SL-bussarna
LS 0404-0769
Michael Stjernström har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
I innerstadstidningarna har man kunnat läsa att på de blå bussarna i Stockholms
innerstad har handikappmärket börjat försvinna. Detta ställer till med problem för
många resenärer. De särskilt anpassade platserna för resenärer med rörelsehinder
ska vara särskilt utmärkta med en handikappsymbol, men numera så saknas denna
alltför ofta. En möjlig förklaring är att underåriga resenärer med bristande insikt
helt enkelt har pillat bort märket. Men då måste den som är ansvarig se till att åtgärda detta snarast så att det inte uppstår onödiga missförstånd på bussen. Den
som har behov av en handikappanpassad plats ska inte behöva argumentera för sin
rätt. Problemet är att det verkar vara en utbredd förvirring i organisationen om
vem som är ansvarig. Busslink och SL hänvisar till varandra. Under tiden fortsätter handikappmärkningen lysa med sin frånvaro.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
Kommer Du att agera för att frågan om vem som har ansvaret för handikappskyltningen på blå bussarna blir utrett, så att märkningen kan fungera igen?
Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner. Vidare yttrade sig
Michael Stjernström.
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§ 118
Fråga av Staffan Sjödén (m) om möjligheterna för rörelsehindrade att färdas
med Vagn 2000
LS 0404-0768
Staffan Sjödén har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
För en person som är rörelsehindrad är det på många tunnelbanestationer svårt att
från en perrong komma in i en tunnelbanevagn. Det är till och med svårare att
komma in i den nya sortens vagnar med beteckningen Vagn 2000 än i de vagnar
som tillverkades och kom i bruk under 1960-talet. Anledningen till de ökade
svårigheterna är att avståndet mellan plattform på vissa stationer och vagnens insteg är större i de nya vagnarna.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till trafiklandstingsrådet:
Avser trafiklandstingsrådet att vidta några åtgärder för att underlätta för rörelsehindrade att kunna färdas med de nya tunnelbanevagnarna?
Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner. Vidare yttrade sig
Staffan Sjödén.

§ 119
Fråga av Christer G Wennerholm (m) om krisen inom intensivvården
LS 0404-0762
Christer G Wennerholm har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Svenska Dagbladet har i en serie belyst krisläget inom Stockholms läns intensivvård. SvD:s bild bekräftar den jag själv fått, efter samtal med patienter och vårdanställda.
Chefen för intensiven på KUS Solna menar att ”det händer att patienter dör därför
att vi inte har plats för dom.” En upplevelse som bekräftas av fakta:
Stockholms län har minst antal intensivvårdsplatser per capita i hela landet. Var
fjärde av dessa intensivvårdsplatser i länet står tomma p.g.a. obemannade specialistsjuksköterskebefattningar. Till följd av sjuksköterskebristen tvingas specialistläkarna ägna en stor del av arbetsdagen åt att lösa alleha nda logistiska problem –
patienter som skall flyttas hit eller dit.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s):
Är Du beredd att prioritera intensivvården genom i första hand bemanning av existerande vårdplatser och i andra hand utbyggnad av nya?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Christer G Wennerholm.
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§ 120
Fråga av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om prioriteringslistor inom vården i
Stockholms län
LS 0404-0763
Carl-Anders Ifvarsson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
I en intervju i Stockholm City den 29 mars 2004 antyder bitr. landstingsdirektör
Göran Stiernstedt att det kommer listor över vilken vård landstinget ska bekosta
och vad den enskilde ska betala. Det skulle likna de prioriteringslistor som finns i
Östergötland och i Västra Götaland.
Jag vill med anledning av detta fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Kommer prioriteringslistor att införas i Stockholms läns landsting?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Carl- Anders
Ifvarsson.

§ 121
Fråga av Stig Nyman (kd) om lyssnarkampanj om vården i SLL
LS 0404-0766
Stig Nyman har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I riks- och lokalpress har SL i stora annonser publicerat resenärers synpunkter på
trafikservicen inom SL:s ansvarsområde. Synpunkterna kommer bl.a. från och
med anledning av den nye verkställande direktörens lyssnarkampanj på några
pendeltågs- och T-banestationer under mars månad i år. Resenärernas synpunkter
bedöms värdefulla för SL- ledningen, eftersom de erbjuds så omfattande annonsutrymme.
Det händer att människor som väntar på vård, har svårt att komma fram till doktorn på telefon eller som har synpunkter på förbättringsåtgärder. Personer som fått
vård har också synpunkter som skulle kunna vara till vägledning för vårdens ledning, och då tänker jag framför allt på sjukvårdens politiska ledning.
Min fråga till ansvarigt landstingsråd eller annan är:
Tycker du att SL-direktörens initiativ beträffande servicen i kollektivtrafiken är
efterföljansvärt när det gäller att fånga allmänhetens, patienternas och medarbetares synpunkter på vården?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Stig Nyman.
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§ 122
Fråga av Staffan Sjödén (m) om två akutbilar inom Stockholms län, statione rade i Huddinge och i Sollentuna, kommer att hinna ge adekvat akuthjälp till
de människor som bor och arbetar i Stockholms stad
LS 0403-0724
Staffan Sjödén har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Enligt uppgift finns i dagsläget totalt fyra akutbilar inom hela Stockholms län.
Dessa är stationerade vid Sabbatsbergs sjukhus, i Årsta, i Sollentuna och i
Södertälje. Två av de fyra akutbilarna, stationerade i Sollentuna och i Södertälje,
är endast i tjänst under dagtid.
Enligt uppgift kommer de två ”dagbilarna” att dras in. De återstående två akutbilarna avses komma att bli stationerade i Huddinge och i Sollentuna.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till landstingsrådet
Inger Ros:
Kommer människorna som bor och arbetar i Stockholms stad få den akutvård som
krävs när de två kvarvarande akutbilarna stationeras utanför staden?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Staffan
Sjödén.

§ 123
Fråga av Bo Johansson (fp) om landstingets ansvar för den fortsatta rehabverksamheten i Sollentuna
LS 0404-0764
Bo Johansson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I Sollentuna bedrivs i dag rehab-verksamhet i samarbete mellan kommun och
landsting (SamRehab). Verksamheten har fungerat mycket väl. Såväl patienter
som personal är mycket nöjda. Det är därför mycket märkligt att landstinget inte
längre vill bidra med finansiellt stöd. Konsekvensen av landstingets beslut innebär att verksamheten kommer att upphöra och patienterna kan bli utan vård.
Kostnaden har varit 7 Mkr/år.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd:
- Kommer du att verka för att landstinget tar sitt ansvar för den fortsatta rehabverksamheten i Sollentuna?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Bo Johansson.
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§ 124
Fråga av Stig Nyman (kd) om prioriteringslista inom vården i SLL
LS 0404-0765
Stig Nyman har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I landstingsfullmäktiges två sista sammanträden förra året frågade jag majoritetsföreträdare om vårt landsting skulle etablera en nedprioriteringslista för vården.
Frågan var: ”Kommer listan före sommaren eller efter sommaren?”
- Jag tror inte att du någonsin kommer att få se någon nedprioriteringslista och
inte heller prioriteringar på det sättet, var en kommentar av Anders Lönnberg (s).
Sedan dess har även Västra Götalandregionen etablerat sin lista och i Stockholm
City har bitr. landstingsdirektören aviserat att en lista skulle vara på gång i SLL.
Min fråga till ansvarigt landstingsråd eller annan är:
Planerar den politiska majoriteten att nu eller senare under mandatperioden initiera en prioriteringslista för vilken vård landstinget skall ta finansiellt ansvar och
vad landstinget inte skall finansiera?
Frågan besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg. Vidare
yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman.

§ 125
Fråga från Pia Lidwall (kd) om indragna akutbilar
LS 0404-0767
Pia Lidwall har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Under flera veckor har vågorna svallat höga kring beslutet att dra in en ambulanshelikopter i sommar. Medborgare som tryggt kunnat vistas även i de mindre urbana delarna av vårt län oroas med rätta av detta beslut. Nu har det kommit till vår
kännedom att majoriteten ytterligare ökar riskerna för de som råkar ut fö r en allvarlig olycka eller ett hastigt livshotande sjukdomsanfall. Att ta bort två av fyra
akutbilar i länet kan säkert innebära en besparing i ekonomiska termer men knappast en besparing av människoliv eller mänskligt lidande. Det går knappast att
hävda annat resultat av att strypa tillgången till den extra utrustning och möjligheten till sövning som akutbilen innebär.
Mot denna bakgrund vill jag fråga Inger Ros:
Förväntas invånarna i Stockholms län hålla sig inom gångavstånd till ett akutsjukhus för att kunna garanteras fullgott omhändertagande vid livshotande tillstånd?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Pia Lidwall.
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Beslutsärenden
§ 126
Utvidgning av patientnämndens verksamhetsområde samt ändring av reglemente (förslag 33)
LS 0312-3089
I ärendet yttrade sig Christina Tallberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att utvidga patientnämndens verksamhetsområde på så sätt att nämnden får möjlighet att handlägga patientkritik och patientanmälningar hänförliga till offentligt
finansierad tandvård som utförs av privata tandhygienister med verksamhet i
Stockholms län.
att anta förslag till ändring i reglemente för landstingstyrelsen och landstingets
nämnder.

§ 127
Inrättande av utskott under landstingsstyrelsen för FoUU-frågor samt
ändring av reglemente (förslag 34)
LS 0402-0407
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att inrätta ett utskott under landstingsstyrelsen för FoUU- frågor (forskning, utveckling och utbildning)
att anta förslag till ändring i reglementet för landstingsstyrelsen och nämnder.

§ 128
Ökning av eget kapital i Ambulanssjukvården i Stockholm AB (förslag 35)
LS 0402-0467
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- 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
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att godkänna beslut om att öka det egna kapitalet i Ambulanssjukvården i
Storstockholm AB med 5 900 000 kronor till totalt 12 290 000 kronor att finansieras genom en fond- och nyemission.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 129
Investering i ny lokal för Syncentral Nord (förslag 36)
LS 0401-0219
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna investering i lokaler åt Syncentral Nord för 20 500 000 kronor
under 2004.

§ 130
Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 (förslag 37)
LS 0402-0437
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna investering i lokaler åt Astra Zeneca för 27 000 000 kronor under
2004
att uppdra åt Locum AB att i anslutning till månadsbokslut och prognoser pröva
behovet om utökad investeringsram.

§ 131
Försäljningsuppdrag av del av fastigheten Sabbatsberg 16, Stockholms
kommun (förslag 38)
LS 0402-0438
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt Locum AB att genomfö ra försäljning av del av fastigheten
Sabbatsberg 16, Stockholms kommun för en köpeskilling överstigande
100 000 000 kronor.
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§ 132
Riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården (förslag 39)
LS 0402-0269
I ärendet yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg, Chris Heister, Birgitta
Rydberg och Stig Nyman, Jan Liliemark, Bo Lagerquist samt Margareta
Herthelius.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till fp- ledamöternas förslag innebärande avslag till landstingsstyrelsens
förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta riktlinjer för omställningsåtgärder till följd av strukturförändringar i sjukvården 2004-2005 enligt landstingsdirektörens förslag.
M- och kd -ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det egna
förslaget.

§ 133
Motion 2002:21 av Sten Erson-Wester (kd) om tillgänglighetspaket med
linjenätskarta för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet
(förslag 40)
LS 0210-0437
I ärendet yttrade sig Michael Stjernström, Birgitta Bexelius, Hans-Erik Malmros,
landstingsråden Anna Berger Kettner och Maria Wallhager, Urban Ryadal,
Kerstin Petterson samt Ulla Dahl.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att
fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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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 bifalla motionen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 73 ja-röster, 72 nej-röster, samt att 4 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
för motionen.

§ 134
Motion 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i buss på
motorväg (förslag 41)
LS 0303-1155
I ärendet yttrade sig landstingsråden Maria Wallhager och Anna Berger Kettner,
Gertrud Brorsson samt John Glas.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
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
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.
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Valärenden
§ 135
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 42)
LS 0302-0555, 0307-2210, 0312-3051, 0401-0047, 0238, 0244, 0402-0278,
0352, 0353, 0375, 0403-0493, 0494, 0500, 0551, 0611, 0612, 0639, 0656, 0678,
0696, 0722
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Kristoffer Tamsons (m) från uppdraget som ersättare för ombud till landstingsförbundets kongress, för Peter
Andersson (s) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen, för Maria Fälth
(kd) från uppdraget som ersättare i SL:s norra regionstyrelse, för Anna
Johansson (s) från uppdragen som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets SO
och ersättare i SL:s södra regionstyrelse samt för Stina Morian (fp) från uppdragen som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 3 och ersättare i färdtjänstnämnden.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Landstingsförbundets kongress intill utgången av 2006
Ersättare för ombud
m

Thomas Norén

(efter Kristoffer Tamsons)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna valda ersättarna:
För ombuden Heister, Wennerholm, Ljungberg Schött, Reinfeldt, Cederfelt,
Lundquist, Helmerson, Freimuth, Broberg, Malmros och von Uexküll inträder
ersättarna Reichenberg, Dingertz, Öhbom Ekdahl, Adan, Lärnestad, LindbladSöderman, Åstrand, Wompa, Melin, Lestner och Norén.

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 3 intill utgången av 2006
Ledamot
s

Björn Sjöberg

(efter Anders Magnusson)

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
fp
fp
fp

Elisabet Abelson
Gunnar Höglund
Maria Bring

(efter Marcus Sundberg)
(efter Caroline Ifvarsson)
(efter Gun-Britt Oscarsson)
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Skattenämnden för Storföretagsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
m
m
m
m
m
m
fp
fp
fp

Märit Jäderberg
Gerhard Rundquist
Annika Sandström
Hans Wahlstein
Klas Weidstam
Kjell Öhrström
Inga Emtell
Lars Hansson
Birgitta Wiklund

Skattenämnden för Utlandsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
s
s
s
s
m
m
m
m
m
m
fp
fp

Arne Söderberg
Christina Järnstedt
Leif Appelgren
Christina Palmgren
Mikael Asklund
Rolf Ericsson
Börje Eriksson
Kurt A Norén
Kristin Rosdahl
Johan Westin
Paul Zavrel
Sven Silverudd

Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2004 t o m ordinarie bolagsstämma 2005
Ledamöter

Ersättare

s
m

s
fp

Anna Berger Kettner
Hans-Erik Malmros

Staffan Holmberg
Maria Wallhager

Revisor

Revisorsersättare

s

fp

Göran Dahlstrand

Ulf Uebel

Almi Företagspartner i Stockholms län AB från ordinarie bolagsstämma 2004
t o m ordinarie bolagsstämma 2005
Ledamöter
s

Staffan Holmberg
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m
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Sylvia Lindgren
Elwe Nilsson
Hans Iwan Bratt

Revisor

Revisorsersättare

s

m

Niklas Rengen

Barbro Pettersson

Almi Stockholm Investeringsfond AB från ordinarie bolagsstämma 2004 t o m
ordinarie bolagsstämma 2005
Ledamöter
s
m

Staffan Holmberg
Elwe Nilsson

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde intill utgången av 2006
(nominering av ägarutskottet)
Ledamot
-

Christer Lindman

Ordförande

Vice ordförande

-

-

Christer Lindman

Toivo Heinsoo

Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande bolag) från ordinarie bolagsstämma
2004 till och med ordinarie bolagsstämma 2005 (nominering av ägarutskottet)
Ledamöter
-

Göran Stiernstedt
Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg

Ordförande
-

Göran Stiernstedt

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val
en ersättare i landstingsstyrelsen, efter Peter Andersson (s)
en ersättare i SL:s norra regionstyrelse, efter Maria Fälth (kd)
en ersättare i SL:s södra regionstyrelse efter Anna Johansson (s)
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en ersättare i färdtjänstnämnden efter Stina Morian (fp)
en ledamot i stiftelsen Centrum för Nutrition och Toxikologi efter Thorbjörn
Ekström (-)
en nämndeman i länsrätten efter Maj-Britt Åkesson (fp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Spånga (efter Gunnar Blomberg (fp)
två ledamöter i skattenämnden för företagsskattekontor 3 efter Hanne Ringström
(s) och efter Gunnar Blomberg (fp)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor Haninge efter Christina Andersson
(s) och Agneta Boström (m)
en ledamot i skattenämnden vid företagsskattekontor 1 efter Mujde Rashid (v)
en nämndeman svea hovrätt efter Ingemar Björklund (v)
fem ledamöter i skattenämnden för Storföretagsskattekontoret 1 (s), 2 (v), 1 (mp)
och 1 (fp)
tretton ledamöter i skattenämnden för Utlandsskattekontoret 6 (s), 2 (v), 1 (mp),
2 (fp) och 2 (kd)

Nya motioner
§ 136
Anmälan av motioner
LS 0404-0803--0805, 0404-0807, 0808
Nr 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad
förskrivningsrätt för distriktssköterskor
Nr 2004:18 av Bo Johansson m.fl. (fp) om tillgänglighet vid Stockholms läns
landstings lesbiska hälsomottagning
Nr 2004:19 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om vaccinationsfrekvensen för barn
Nr 2004:20 av Cecilia Carpelan m.fl. (fp) om samordnad klottersanering
Nr 2004:21 av Christer G Wennerholm m.fl. (m) om ranking inom sjukvården
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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Besvarande av interpellationer
§ 137
Bordlagd interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk
vårdgaranti
LS 0402-0312
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 9 mars 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Christer G Wennerholm och Inger Ros.

§ 138
Bordlagd interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka
tillbaka vårdpersonal till vården
LS 0402-0320
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 9 mars 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Margareta Herthelius och landstingsrådet Lars Dahlberg.

§ 139
Bordlagd interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares
säkerhet vid bussfärder
LS 0402-0322
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 9 mars 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Staffa n Sjödén och landstingsrådet Anna Berger Kettner.

§ 140
Interpellation 2004:12 av Michael Stjernström (kd) om miljövänlig kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar
LS 0403-0532
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
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Svar på Interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Michael Stjernström, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Urban
Ryadal samt Gertrud Brorsson.

§ 141
Interpellation 2004:13 av Hans -Erik Malmros (m) om hur mycket
trängselskatten kostar för färdtjänsten
LS 0403-0534
Interpellationen är ställde till ordföranden i färdtjänstnämnden. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Ordföranden i färdtjänstnämnden Johan Sjölander hänvisade till det skriftliga
svaret. Vidare yttrade sig Hans-Erik Malmros, Johan Sjölander samt Jan
Strömdahl.

§ 142
Interpellation 2004:14 av Elisabeth Dingertz (m) om missnöjda patienter
LS 0403-0536
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Elisabeth Dingertz och landstingsrådet Inger Ros.

§ 143
Interpellation 2004:15 av Pia Helleday (m) om Vårdguiden på telefon
LS 0403-0538
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Pia Helleday, landstingsrådet Inger Ros samt Lars Joakim Lundquist.
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§ 144
Interpellation 2004:16 av Birgitta Rydberg (fp) om effekter av att särskilt
boende omvandlas till eget boende
LS 0403-0539
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros.

§ 145
Interpellation 2004:17 av Andres Käärik (fp) om indragna akutbilar
LS 0403-0540
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Andres Käärik, landstingsrådet Inger Ros, Boel Carlsson samt Staffan Sjödén.

§ 146
Interpellation 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra
ambulanshelikoptern under sommaren
LS 0403-0541
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lennart Rohdin, landstingsrådet Inger Ros, Åke Holmström, Rune Wikström,
Rolf Bromme, Keith B Ohlsson, Andres Käärik, landstingsråden Dag Larsson
och Bengt Cedrenius, Lars-Erik Salminen samt Lotta Lindblad-Söderman.

§ 147
Interpellation 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför att barn inte får psykiatrisk vård
LS 0403-0542
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 13.
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Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Margaretha Herthelius, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Lena-Maj
Anding samt Mia Birgersson.

§ 148
Interpellation 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som
fått del av rehabiliteringsgarantin
LS 0403-0543
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Rolf Bromme och landstingsrådet Lars Dahlberg.

§ 149
Interpellation 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhus
LS 0403-0544
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 15.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Pia Lidwall, landstingsrådet Inger Ros, Lars Joakim Lundquist, landstingsråden
Birgitta Rydberg, Bengt Cedrenius och Stig Nyman samt Håkan Jörnehed.

§ 150
Interpellation 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och
ungdomspsykiatrin
LS 0403-0545
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige
beslutade den 9 mars 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 16.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Monica Karlsson och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 151
Interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med
S:t Görans sjukhus AB
LS 0403-0546
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 152
Interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av
Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska
Universitetssjukhuset
LS 0403-0547
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 153
Interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de
geografiska och medicinska beredningarna
LS 0403-0548
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 154
Anmälan av interpellationer
LS 0404-0770--0774
Nr 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för kvinnor och män i
Stockholms läns landsting
Nr 2004: 27 av Cecilia Carpelan (fp) om vården för patienter med hjärtproblem
Nr 2004:28 av Olov Lindquist (fp) om landstingets betalnings ansvar för det andra
cochleaimplantatet för barn
Nr 2004:29 av Stig Nyman (kd) om bristerna i intensivvårdsresurserna inom
Stockholms läns landsting
Nr 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på vårdinrättning
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 21.30.
Vid protokollet

Peter Freme

