PROTOKOLL
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Landstingsfullmäktige

Justerat måndagen den 17 maj 2004

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 155
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.

§ 156
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 29 april 2004 till fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 3 och 4 maj 2004 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 7 maj 2004 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 157
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 25 maj 2004.
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Anmälningsärenden
§ 158
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006
till ny ledamot i valkrets SO efter Anna Johansson (s) inkalla Wo lfgang
Ramstedt (s) och till ny ersättare efter Wolfgang Ramstedt (s) utse
Carl Melin (s), till ny ersättare i valkrets III efter Stina Morian (fp) utse
Urszula Sieradzka (fp)
LS 0403-0678, 0722
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 159
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 43)
LS 0403-0728
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna gjord redovisning och lägga förteckningen till handlingarna.

§ 160
Fastställande av direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt
investeringsplan 2005-2009 (förslag 44)
LS 0403-0490
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister, Birgitta
Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Maria Wallhager och Bengt Cedrenius,
Åke Askensten, Lennart Rohdin, landstingsråden Christer G Wennerholm och
Lars Dahlberg,
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag samt bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag innebärande ändring av sista att-satsen i landstingsstyrelsens förslag
enligt följande: ”att uppdra till landstingsstyrelsen att under juni månad
återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende budgetdirektiv för AB
Storstockholms Lokaltrafik”
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
4) bifall till kd- ledamotens reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställd propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att
fullmäktige bifallit yrkandet under 1).
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Då votering begärts ställd ordföranden först propositioner om vilket av yrkandena
under 2), 3) och 4) ovan som skulle utgöra motförslag till landstingsstyrelsens
förslag vid huvudvoteringen och fann att fullmäktige utsett m- ledamöternas
förslag.
Huvudvotering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition. Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag samt ändringsyrkandet av s-,
v- och mp- ledamötena röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat enligt m- ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
75 ja-röster, 37 nej-röster, att 36 ledamöter avstått samt att 1 ledamot varit frånvarande.
Fatima Nur meddelade att hon avsett att rösta avstår.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens samt s-, v- och mp- ledamöternas ändringsförslag
att fastställa direktiv för budget 2005 och planering för 2006-2007 samt investeringsplan för 2005-2009 i enlighet med landstingsrådsberedningens skrivelse samt
i övrigt enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande
direktiv som kan krävas och i övrigt fullgöra de uppdrag som framgår av direktiven
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive budgetförslag enligt fastställda direktiv
att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma till landstingsfullmäktige senast i
samband med budgetförslag 2005 rörande hur underskottet år 2003 skall regleras
att uppdra åt landstingsstyrelsen att pröva och besluta eventuella uppskov vad
gäller kravet på att alla förvaltningar och bolag skall certifiera sina miljöledningssystem under 2004
att avtalet mellan beställaren och Karolinska Universitetssjukhuset skall upprättas
så att huvuddelen av ersättningen är fast
att uppdra åt Locum AB att genomföra en redovisning av genomförda och planerande åtgärder med att öka funktionshindrades tillgänglighet till landstingets
lokaler
att uppdra åt samtliga verksamheter att i inlämnade investeringsplaner specificera
åtgärder för handikappanpassning
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att landstingskoncernens kostnader för inhyrd personal ej får överskrida
1,5 procent av de totala personalkostnaderna
att uppdra till landstingsstyrelsen att under juni månad återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende budgetdirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik
RESERVATIONER
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån
sina respektive reservationer i landstingsstyrelsen.

§ 161
Reviderat regionavtal med Gotlands kommun (förslag 45)
LS 0402-0396
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna reviderat regionavtal med Gotla nds kommun.

§ 162
Arvodering av styrelseuppdrag i Stockholms läns sjukvårdsområde
(förslag 46) LS 0403-0652
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att årsarvodet till ordföranden i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
skall motsvara fem prisbasbelopp
att årsarvodet till vice ordförande i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
skall motsvara 75 % av ordförandens arvode
att årsarvodet till ledamot i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde skall
motsvara tre prisbasbelopp
att det i likhet med villkoren för styrelsen för Karolinska Universitetssjuk huset
inte skall utgå sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 163
En modern nationell storstadspolitik – remissutfall om behovet av en storstadspolitik och om fortsatt process samt förslag till ställningstagande
(förslag 47)
LS 0403-0605
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Anders Gustâv, landstingsrådet
Maria Wallhager, Helena Markstedt, Åke Askensten, Jan Strömdahl, Pia Lidwall,
Ulla Parkdal, Shadi Larsson samt Joakim Ehdborg.
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YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställd propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uttala att en ekonomiskt, ekologiskt och socialt uthållig och sammanhållen
nationell storstadspolitik behövs. Samarbetet mellan storstadsregionerna måste nu
skyndsamt stärkas och utvecklas, både på den politiska nivån och tjänstemannaplanet. Regionplane- och trafikkontoret och regionplane- och trafiknämnden skall
ha en strategisk roll i det sammanhanget
att förklara att Stockholms läns landsting är villigt att i samverkan med företrädare för de andra två storstadsregionerna utveckla ett förslag till en nationell storstadspolitik på grundval av En modern nationell storstadspolitik och remissvaren
på den
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden tar upp diskussioner med företrädare för de två andra storstadsregionerna kring storstadspolitiken
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden inbjuder Kommunförbundet
Stockholms län (KSL) och Stockholms stad att delta i diskussionerna med företrädare för de andra två storstadsregionerna
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden tar upp diskussioner med kommuner och samverkansorgan i angränsande län kring utformningen av en nationell
storstadspolitik
att tillstyrka att regionplane- och trafiknämnden tar upp diskussioner med länsstyrelsen i Stockholms län och med centrala statliga myndigheter om deras medverkan i utformningen av ett förslag till en nationell storstadspolitik.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

Besvarande av frågor
§ 164
Fråga av Margareta Cederfelt (m) om förändringar av sjuklönesystemet
LS 0405-0961
Margareta Cederfelt har till landstingsrådet för personalfrågor ställt följande fråga:
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Regeringen har annonserat att sjuklönen kommer att förändras så att arbetsgivaren
kommer att betala 15 procent av kostnaden för sjukpenningen för den som är
sjukskriven. Förslaget kommer av allt att döma öka kostnaden för arbetsgivarna.
Förändringen innebär bland annat att en arbetsgivare som anställer en person som
kan förväntas ha en högre sjukfrånvaro än normalt kommer att få högre kostnader.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga personallandstingsrådet Lars
Dahlberg:
Kommer förändringen i sjuklönesystemet att påverka rekrytering och personalpolitik i Stockholms läns landsting?
Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg. Vidare yttrade sig Margareta
Cederfelt.

§ 165
Fråga av Stig Nyman (kd) om samarbetet med privat eller ideellt drivna
sjukhus
LS 0405-0965
Stig Nyman har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I anslutning till nedskärningssträvandena inom landstingets hälso- och sjukvård
har uttalats, att privat eller ideellt drivna sjukhus skall ta sitt ansvar för att få ordning på landstingets ekonomi. Frågan om framtiden för Ersta sjukhus har bl.a.
funnits i fokus. Avtalet med Sophiahemmet ligger på 1999 års prisnivå. Den vård
som bedrivs på landstingets uppdrag torde vara en av de mer kostnadseffektiva
som förekommer. Det kan inte vara rimligt att utöver de redan låga ersättningsnivåerna, landstinget skall eftersträva lägre vårdvolymer eller sänkta priser i
kommande vårdavtal.
Min fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros är:
Visst vore det rimligt att väsentligt öka samarbetet med de sjukhus som drivs i
privat regi eller ideellt?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Stig Nyman.

§ 166
Fråga av Bo Johansson (fp) om besparingar inom psoriasisvården
LS 0405-0963
Bo Johansson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Sedan många år bedriver Psoriasisföreningen egna behandlingsanläggningar. Vid
dessa anläggningar sköts en stor del av öppenvården för patienter med psoriasis.
Det sker enligt avtal med landstinget. Vården möjliggör för den enskilde att leva
ett normalt liv fastän man har psoriasis. Hittills har vården betraktats som kostnadseffektiv. Alternativen kan vara sjukskrivning eller utlandsvård. Enligt upp-
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gifter i pressen planeras nu besparingar av den vård för patienter med psoriasis
som bedrivs vid behandlingsanläggningarna.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Kommer vården vid Psoriasisföreningens behandlingsanläggningar att dras ned?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Bo Johansson.

§ 167
Fråga av Stig Nyman (kd) om vårdplatser sommaren 2004
LS 0405-0968
Stig Nyman har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Med undantag av ett par juniveckor, så är antalet vårdplatser i sommar mellan 124
och 250 färre än förra året. De patienter och anhöriga som tidigare år oroats för
bristen på vårdplatser under sommaren har i år all anledning att känna riktigt stark
oro. Tidigare år har alltså antalet vårdplatser varit avsevärt större, men ändå gett
anledning till delvis berättigad oro, inte minst bland äldre personer och deras närstående. Situationen denna sommar är resultatet av en medveten nedskärningspolitik från majoriteten.
Min fråga till ansvarigt landstingsråd är:
Känner du dig till freds med den kommande sommarsituationen?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Stig Nyman.

§ 168
Fråga av Margareta Blombäck (fp) om högriskpatienter från Stockholms län
LS 0405-0958
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 169
Fråga av Rolf Bromme (fp) om möjligheter att beställa ambulans enligt prio
1 direkt från vårdcentral
LS 0405-0960
Rolf Bromme har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Vid besök på en vårdcentral råkade jag bevittna en händelse av oväntat slag. Jag
samtalade med en sjuksköterska som tog emot samtal från patienter. Då kom en
av vårdcentralens läkare in och bad sjuksköterskan att tillkalla en ambulans, prio
1, för en patient som var akut sjuk och behövde omedelbar transport till
Karolinska Sjukhuset – förlåt: KUS i Solna. ”Det räcker inte att vi beställer en
ambulans, vi kommer inte att få den utan att först ha svarat på en rad frågor från
SOS Alarm som vi inte har svaret på, det hjälper inte ens att vi säger att det är
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läkarens bedömning, vi vet detta av erfarenhet, du måste ringa själv och svara på
frågorna från SOS Alarm”, svarade sjuksköterskan. Därefter tvingades läkaren att
sätta sig ned och ringa till SOS Alarm och besvara alla frågorna, innan ambulansen tillkallades.
Min fråga till ansvarigt sjukvårdslandstingsråd blir därför följande:
Är det avsikten med hälso- och sjukvårdutskottets/landstingsstyrelsens beslut om
ändrade regler för prio 1 ambulanser, att SOS Alarm inte längre vågar lita på att
sjuksköterskor vid vårdcentraler talar sanning, när de på läkares begäran försöker
tillkalla sådan ambulans för akut transport till sjukhus?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Rolf Bromme.

§ 170
Fråga från Margareta Åkerberg (kd) om problem med distributionen av
hjälpmedel
LS 0405-0972
Frågan utgår på begäran av frågeställaren.

§ 171
Fråga av Stig Nyman (kd) om information på www.sll.se
LS 0405-0962
Stig Nyman har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Till för någon vecka sedan kunde man på landstingets hemsida läsa en särskild
information på sidorna som upptog namnen på styrelseledamöterna i Norrtälje
sjukhus AB respektive Södertälje sjukhus. För Norrtälje uppgavs att styrelsen
väljs för 1 år i taget följt av: ”Ev. inget val 2004. Blir närsjukhus och AB försvinner”, och för Södertälje stod: ”Väljs av LF per kalenderår. Ev. inget val i december för 2004. Blir närsjukhus.” Nu är de citerade raderna raderade.
Min fråga till finanslandstingsrådet är:
Har den nu raderade informationen varit korrekt i något skede efter majorit etens
makttillträde?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Stig Nyman.

§ 172
Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om samråd vid tillsättande av sjukhusdirektörer
LS 0405-0956
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följ ande fråga:
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Sjukhusdirektören på Södertälje sjukhus har av sjukhusets styrelse uppmanats
avgå. Styrelseordföranden meddelade samtidigt att en ny sjukhusdirektör utses
under vecka 18 (26/-30/4), vilket också skett. Något samråd om detta mellan de
politiska partierna i landstinget har mig veterligen inte skett om tillsättandet. Det
är en kraftig avvikelse mot gällande praxis.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) följande:
- Är det en ny praxis att partierna i landstinget inte ges information före tillsättande av nya sjukhusdirektörer?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Birgitta Rydberg.

§ 173
Fråga av Marita Lärnestad (m) om anställning av sjukhusdirektör vid
Södertälje sjukhus
LS 0405-0955
Marita Lärnestad har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Enligt uppgifter i Länstidningen Södertälje har styrelsen för Södertälje sjukhus
entledigat sjukhusdirektören Curt Brandt och tillsatt en ny sjukhusdirektör utan att
varken landstingsdirektören eller landstingsledningen varit inblandade.
I Reglementet för landstingsstyrelsen, 47a §, framgår att ”Nämnden beslutar om
anställning och anställningsvillkor och därmed sammanhängande frågor för förvaltningschef/direktör under nämnden efter samråd med landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören.”
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz:
Har Du haft samråd med styrelsen för Södertälje sjukhus innan beslutet om att
byta sjukhusdirektör fattades?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
Marita Lärnestad.

§ 174
Fråga av Olov Lindquist (fp) om avskedandet och tillsättandet av sjukhus direktör vid Södertälje sjukhus
LS 0405-0959
Olov Lindquist har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Enligt uppgifter i pressen visste inte den politiska majoriteten eller den högsta
tjänstemannaledningen i landstinget något om förändringarna av sjukhusdirektörsbefattningen på Södertälje sjukhus.
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Enligt arbetsordningen ska sjukhusets styrelseordförande samråda med landstingsstyrelsens ordförande vid tillsättande av sjukhusdirektör. Styrelsen verkar
inte ha protokollfört något beslut om dessa förändringar.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) följande:
Fick du information före beslutet att tillsätta den nya sjukhusdirektören i
Södertälje?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
Olov Lindquist.

§ 175
Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om nedläggning av mottagning för överviktiga vid Danderyds sjukhus
LS 0405-0966
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Landstinget har antagit målet att halvera förekomsten av fetma hos vuxna från nu
och under tio år framåt. Detta ställer krav på att vård för dessa patienter kan erbjudas. Snarare behövs mer vård och inte mindre vård. Mottagningen Motvikten
på Danderyds sjukhus ska enligt uppgift läggas ned. Patienter får bara detta besked och att ingen annan enhet ska ta över.
Jag vill därför fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd
- Har majoriteten övergivit ambitionen att minska förekomsten av övervikt/fetma
i Stockholms län genom nedläggning av Motvikten på Danderyds sjukhus?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg.

§ 176
Fråga från Pia Lidwall (kd) om avveckling av vård och behandling till
fetmapatienter
LS 0504-0967
Pia Lidwall har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Motviktsprojektet riktar sig till personer med fetma. Verksamheten har på kort tid
blivit mycket uppmärksammad eftersom man, beroende på behovet, använder sig
av både kognitiv metod och kirurgiska ingrepp. Trots att verksamheten finns på
Danderyds sjukhus kommer remisser från hela länet.
Projektets behandlare är förutom flera specialiteter på sjukhuset, paramedicinare
samt primärvården vilket gör vården unik för länet. Ett avbrott i finansieringen
riskerar förutom att patienterna hamnar i ett tillfälligt vakuum även att leda till
merkostnader vid en omstart.
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Personer med fetma tillhör de prioriterade områden som majoriteten säger sig ska
satsa på.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
Tänker du finansiera projektet resten av året och framöver?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Pia
Lidwall.

§ 177
Fråga av Torbjörn Rosdahl (m) om överviktsenheten på Danderyds sjukhus
LS 0405-0957
Torbjörn Rosdahl har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Sedan 1 april 2002 drivs en enhet, Motvikt, för överviktsbehandling på Danderyds
sjukhus. Enheten har ca 100 patienter med svår övervikt. Efter den 31 juni 2004
saknas det finansiering för enheten.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Kommer du att medverka till att överviktsenheten på Danderyds sjukhus får fortsatt finansiering?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Torbjörn Rosdahl.

§ 178
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om nyföddas hörseltest
LS 0405-0964
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
På BB i Södertälje och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge testas alla
barns hörsel med hjälp av en dator. De kan vid behov få tidig hjälp och kan då utveckla språket i normal takt. SBU rekommenderar att tidiga datortester införs på
alla BB-avdelningar.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Kommer alla nyfödda i länet erbjudas datortest av hörseln?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Gunilla Helmerson.
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§ 179
Fråga av Maria Wallhager (fp) om en kommunal samordningsgrupp för att
fatta beslut inom SL
LS 0405-0976
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

Beslutsärenden
§ 180
Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för
distrik tssköterskor (förslag 48)
LS 0304-1483
I ärendet yttrade sig landstingsråden Maria Wallhager och Lars Dahlberg.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samarbete med Karolinska Institutet utreda
möjligheten om utökning av antalet platser vid utbildningen för distriktssjuksköterskor
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över behovet och de ekonomiska konsekvenserna av en utökning av antalet kliniska adjunkter
att anse motionen besvarad.

§ 181
Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda
samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 49)
LS 0210-0431
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 182
Motion 2003:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om läkemedelsinformation
(förslag 50)
LS 0301-0127
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Christer G Wennerholm
och Inger Ros, Jan Liliemark, landstingsråden Stig Nyman och Lars Dahlberg
samt Gunilla Helmerson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

2004-05-11
3) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen med instämmande
av kd- ledamöterna
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkand ena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionens första och tredje att-sats besvarade
att avslå motionens andra att-sats.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för mledamöternas reservation i landstingsstyrelsen.
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån fpledamöternas reservation i landstingsstyrelsen.

§ 183
Motion 2003:33 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om rehabiliteringshem för
vårdkrävande långtidssjuka (förslag 51)
LS 0304-1484
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros, Inga-Britt
Backlund, landstingsrådet Stig Nyman, Lena-Maj Anding, landstingsrådet
Christer G Wennerholm, Boel Carlsson samt Christina Tallberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen med
instämmande av kd- ledamöterna
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 m- och fp- ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade
73 ja-röster, 71 nej-röster samt att 5 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
m- och fp- ledamöternas reservatio n i landstingsstyrelsen.

§ 184
Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av
personer som har genetiska anlag för diabetes (förslag 52)
LS 0306-1881
I ärendet yttrade sig Margot Hedlin, landstingsrådet Inger Ros, Mikael Sundesten
samt Cecilia Carpelan.
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 avslå motionen.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fpledamöternas reservation i landstingsstyrelsen.

§ 185
Motion 2003:57 av Lars Joakim Lundquist (m) om att förenkla för blodgivare att lämna blod (förslag 53)
LS 0309-2406
I ärendet yttrade sig Lars Joakim Lundquist, landstingsråden Inger Ros, Stig
Nyman och Birgitta Rydberg, Juan Carlos Cebrian samt landstingsrådet Bengt
Cedrenius.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag

2004-05-11
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag innebärande bifall till 1:a attsatsen i motionen samt att anse 2:a att-satsen i övrigt besvarad enligt landstingsstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit m-, fp- och kd- ledamöternas förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt m-, fp- och kd- ledamöternas förslag
att Stockholms läns landsting skall införa ett gemensamt blodgivarregister för hela
länet
att anse motionen i övrigt besvarad.

Valärenden
§ 186
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 54)
LS 0302-0555, 0307-2210, 0312-3051, 0402-0278, 0352, 0353, 0403-0493, 0494,
0551, 0611, 0639, 0656, 0678, 0696, 0722, 0404-0753, 0777, 0856, 0405-0923
I ärendet yttrade sig Urban Ryadal.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Gunnar Järsjö (m) från uppdrag som
ersättare i Övervakningsnämnd, Stockholm Norr samt för Anders Söderberg (s)
från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets NV.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndeman
mp

Hjördis Herlitz

(efter Anders Öberg)

Övervakningsnämnd Stockholm no rr intill utgången av 2006
Ersättare
m

Lars Skoglund

(efter Gunnar Järsjö)

Landstingsstyrelsen t om 31 oktober 2006
Ersättare
s

Kenneth Sjökvist

(efter Peter Andersson)
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Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Nylund Watz, Larsson, Ros, Berger Kettner, Dahlberg, Cebrian
och Lönnberg inträder ersättarna Söderlund, Sellin, Sjölander, BuzagloPenschansky, Carlsson, Jonsson, Rudin, Sjökvist, Rundberg, Birgersson,
Askensten och Reshdouni; För ledamöterna Sevefjord, Almqvist och Jörnehed
inträder ersättarna Rundberg, Birgersson, Askensten, Reshdouni, Söderlund,
Sellin, Sjölander, Buzaglo-Penschansky, Carlsson, Jonsson, Rudin och Sjökvist;
För ledamöterna Cedrenius och Anding inträder ersättarna Askensten, Reshdouni,
Rundberg, Birgersson, Söderlund, Sellin, Sjölander, Buzaglo-Penschansky,
Carlsson, Jonsson, Rudin och Sjökvist.

SL:s norra regionstyrelse intill utgången av 2006
Ersättare
kd

Manuel Marshall

(efter Maria Fälth)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Kristdemokraterna, Moderaterna
och Folkpartiet valda ersättarna:
För ledamoten Kärnerud inträder ersättarna Marshall, Jacobsson, Paulsson och
Dalhammar; För ledamöterna Erlandsson och Rockeberger inträder ersättarna
Jacobsson, Paulsson, Marshall och Dalhammar; För ledamoten Norelius inträder
ersättarna Dalhammar, Marshall, Jacobsson och Paulsson.

SL:s södra regionstyrelse intill utgången av 2006
Ersättare
s

Lovisa Arvidsson

(efter Anna Johansson)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Lyngå, Can och Gökinan inträder ersättarna Hedberg, Nådell,
Arvidsson, Pettersson och Radestam; För ledamoten Ström inträder ersättarna
Pettersson, Radestam, Hedberg, Nådell och Arvidsson; För ledamoten Svanström
inträder ersättarna Radestam, Pettersson, Hedberg, Nådell och Arvidsson.

Stiftelsen Centrum för Nutrition och Toxikologi intill utgången av 2006
Ledamot
-

Ulf Åhlstedt

(efter Thorbjörn Ekström)
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Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndeman
fp

Cecilia Söderman

(efter Maj-Britt Åkesson)

Skattenämnden för skattekontor Haninge intill utgången av 2006
Ledamot
s
m

Hans Carlsson
Kia Hjelte

(efter Christina Andersson)
(efter Agneta Boström)

Skattenämnden för Storföretagsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
mp
fp

Henrik Sundström
Lars Bergstig

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

Assar Gylfe
Karin Emsgård
Anders Ekman
Nicolaus Dietrichsen
Lars Wessman
Yassin Elgadmioui

mp
fp
fp
kd
kd

Michael Lovén
Peter Haas
Gunilla Thyrland
Manuel Marshall
Lars Wyke

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val
en ersättare i färdtjänstnämnden efter Stina Morian (fp)
en nämndeman i Svea Hovrätt efter Ingemar Björklund (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Spånga efter Gunnar Blomberg (fp)
en ledamot i skattenämnden vid företagsskattekontor 1 efter Mujde Rashid (v)
två ledamöter i skattenämnden för företagsskattekontor 3 efter Hanne Ringström
(s) och Gunnar Blomberg (fp)
tre ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontoret 1 (s) och 2 (v)
två ledamöter i skattenämnden för utlandsskattekontoret (v)
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Härefter togs ägarutskottets nomineringar till styrelser för vissa landstingsägda
bolag upp till behandling
Fullmäktige valde enligt ägarutskottets förslag.
Danderyds Sjukhus AB från ordinarie bolags stämma 2004 t o m ordinarie
bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

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

Ordförande
-

Nils-Fredrik Nybleus

Södersjukhuset AB från ordinarie bolags stämma 2004 t o m ordinarie
bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

Per-Olov Eriksson
Dagmar Fornander
Thomas Ihre
Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Anítra Steen

Ordförande
-

Anna-Stina Nordmark-Nilsson

Norrtälje Sjukhus AB från ordinarie bolagsstämma 2004 t o m ordinarie
bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

Christel Wiman
Mats Hultin
Roland Larsson
Birgitta Nordenman
Regina Wredling

Ordförande
-

Christel Wiman

2004-05-11
S:t Eriks Ögonsjukhus AB från ordinarie bolags stämma 2004 t o m ordinarie
bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

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

Ordförande
-

Eva Cederbalk

Folktandvården Stockholms län AB från ordinarie bolags stämma 2004 t o m
ordinarie bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

Lars Eriksson
Ann-Charlotte Haglund
Per-Olov Karlsson
Sylvia Lindgren
Lennart Låftman

Ordförande
-

Per-Olov Karlsson

Ambulanssjukvården i Stockholm AB från ordinarie bolagsstämma 2004 t o m
ordinarie bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

Bitte Engzell
Rolf Karlsten
Ola Rask
Lars Strömberg
Leif Widmark

Ordförande
-

Lars Strömberg

Vice ordförande
-

Ola Rask
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Medicarrier AB från ordinarie bolags stämma 2004 t o m ordinarie bolagsstämma
2005
Ledamöter
-

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

Ordförande
-

Anders Lönnberg

Stockholm Care AB från ordinarie bolags stämma 2004 t o m ordinarie
bolagsstämma 2005 (styrelsen ska tills vidare bestå av fyra ledamöter)
Ledamöter
-

Cecilia Schelin Seidegård
Bo Krogvig
Iréne Svenonius
Göran Stiernstedt

Ordförande
-

Bo Krogvig

Vice ordförande
-

Iréne Svenonius

Vecura AB (vilande, dotterbolag HS AB) från ordinarie bolagsstämma 2004
t o m ordinarie bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg
Göran Stiernstedt

Ordförande
-

Göran Stiernstedt

2004-05-11
Västra ServiceGruppen AB (vilande) från ordinarie bolags stämma 2004 t o m
ordinarie bolagsstämma 2005
Ledamöter
-

Helena Holmstedt
Hans-Olof Lundborg
Göran Stiernstedt

Ordförande
-

Göran Stiernstedt

Till sist beslutade fullmäktige enligt ägarutskottets förslag att bordlägga val av
två ledamöter till styrelsen för Södertälje sjukhus, efter Christel Wiman (-) och
Sture Palmgren (-).

Nya motioner
§ 187
Anmälan av motioner
LS 0405-0997--1002
Nr 2004:22 av Christer G Wennerholm m fl (m) om den havererade psykiatrin
Nr 2004:23 av Pia Lidwall m fl (kd) om behovet av musikterapi för barn
Nr 2004:24 av Stig Nyman m fl (kd) om vårdprogram för fibromyalgi/generaliserad smärta
Nr 2004:25 av Stig Nyman m fl (kd) om handlingsplan för ökad kvalitet i vården
av personer med demenssjukdom
Nr 2004:26 av Carin Håkansson m fl (fp) om hälsoambassadörer på
ungdomsmottagningar
Nr 2004:27 av Maria Wallhager (fp) om allergiker och astmatiker i T-banan
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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Besvarande av interpellationer
§ 188
Bordlagd interpellation 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt
avtal med S:t Görans sjukhus AB
LS 0403-0546
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 13 april 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Ingela Nylund Watz,
Lars Joakim Lundquist, landstingsråden Stig Nyman och Bengt Cedrenius.

§ 189
Bordlagd interpellation 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen
av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karo linska Universitetssjukhuset
LS 0403-0547
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 13 april 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Stig Nyman, Ingela Nylund Watz och Chris Heister,
Anders Lönnberg, landstingsrådet Birgitta Rydberg samt Margareta Blombäck.

§ 190
Bordlagd interpellation 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisions rapporten för de geografiska och medicinska beredningarna
LS 0403-0548
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 13 april 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Olov Lindquist, landstingsrådet Inger Ros, Olle Reichenberg, Lena CronvallMorén, Fredrik Kronberg, Bo Johansson, Håkan Jörnehed, Margareta Cederfelt,
Lars Joakim Lundquist, Juan Carlos Cebrian, Peter Andersson, Marianne
Ramström, Boel Carlsson, Marie-Louise Sellin, Lena-Maj Anding, Joakim
Ehdborg, Janet Mackegård samt Mikael Sundesten.

2004-05-11
§ 191
Interpellation 2004:26 av Andres Käärik (fp) om vård på lika villkor för
kvinnor och män i Stockholms läns landsting
LS 0404-0770
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 192
Interpellation 2004:27 av Cecilia Carpelan (fp) om vården för patienter med
hjärtproblem
LS 0404-0771
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 april 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Cecilia Carpelan, landstingsrådet Inger Ros samt Mikael Sundesten.

§ 193
Interpellation 2004:28 av Olov Lindquist (fp) om landstingets betalningsansvar för det andra cochleaimplantatet för barn
LS 0404-0772
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 april 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Olov Lindquist.

§ 194
Interpellation 2004:29 av Stig Nyman (kd) om bristerna i intensivvårds resurserna inom Stockholms läns landsting
LS 0404-0773
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 april 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Stig Nyman och Inger Ros.
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§ 195
Interpellation 2004:30 av Lennart Rohdin (fp) om införande av betyg på
vårdinrättning
LS 0404-0774
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 196
Anmälan av interpellationer
LS 0405-0969--0971, 0405- 0973--0975, 0405-0977
Nr 2004:31 av Birgitta Rydberg (fp) om försöksverksamhet med husläkarverksamhet enligt Protosmodellen
Nr 2004:32 av Stig Nyman (kd) om vårdplatssituationen sommartid
Nr 2004:33 av Cecilia Carpelan (fp) om en centralt belägen STI- mottagning för
unga vuxna
Nr 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården inom primärvården är jämställd
Nr 2004:35 av Margaretha Herthelius (fp) om att utöka landstingets medarbetarenkät med frågor om mobbing, kränkande behandling och sexuella trakasserier
Nr 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurser
Nr 2004:37 av Margaretha Åkerberg (kd) om utökade möjligheter att ta med
cyklar på pendeltågen.
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.20.
Vid protokollet

Peter Freme

