PROTOKOLL
2004-11-23--24

Landstingsfullmäktige

Justerat onsdagen den 8 december 2004.

Conny Andersson

Annika Sandström

Tore Lidbom

§ 315
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.
I ordningsfråga yttrade sig Lena-Maj Anding.

§ 316
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 11 november 2004 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 15 och 16 november 2004 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 19 november 2004 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 317
Justering
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att p g a Inger Linges frånvaro utse
Annika Sandström till förste vice ordförande under budgetsammanträdet.
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
Protokollet ska justeras senast onsdagen den 8 december 2004.
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Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring fick ske under
behandlingen av § 321.
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§ 318
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny
ersättare i valkrets SO efter Åsa Westlund (s) utse Natalie Sial (s) och till ny
ersättare i valkrets NO efter Dick Dernhagen (mp) utse Dan Westin (mp)
LS 0406-1301, 0409-1664
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 319
Revisorernas höstrapport till landstingsfullmäktige 2004
LS 0411-2033
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister och Stig
Nyman.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 320
Delårsbokslut 2004 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 101)
LS 0406-1151
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister, Stig Nyman,
Birgitta Rydberg och Christer G Wennerholm.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd-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 fastställa delårsbokslut för Stockholms läns landsting och bolag för perioden
1 januari – 31 augusti 2004
att ej ianspråktagna medel i den i 2003 års bokslut beslutade avsättningen om
274 100 000 kronor avseende strukturarbetet inom sjukvården upplöses 2004
att en ny avsättning skall göras för omställningsåtgärder som avgångsvederlag/utbildning,
uppsägning samt omställningslön till ett maximerat belopp av 274 100 000 kronor.
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RESERVATION
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 321
Budget för Stockholms läns landsting för 2005 och plan för åren 2006-2007
samt investeringsplan 2005-2009 (förslag 102)
LS 0404-0822
Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande
A

Överläggning om ärendet i dess helhet.

(1)

SL-koncernen

(2)

Färdtjänstnämnden

(3)

WÅAB

(4)

Regionplane- och trafiknämnden

(5)

Kulturnämnden

(6)

Revisorskollegiet

(7)

Hälso- och 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.
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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, Lena-Maj Anding,
Anders Lönnberg, Andres Käärik samt Åke Askensten.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-ledamöternas förslag
3) bifall till fp-ledamöternas förslag
4) bifall till kd-ledamöternas förslag

SL-koncernen
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Hans-Erik Malmros,
landstingsrådet Maria Wallhager, Kerstin Pettersson, Michael Stjernström, Gertrud
Brorsson, Adnan Can, Charlotte Broberg, John Glas, Jan Strömdahl, Sten ErsonWester, Åke Askensten, Lennart Kalderén, Kent-Rune Sjöholm, Staffan Holmberg,
Christina Lyngå, Anna Manhag, Barbro Svanström, Nanna Wikholm samt Urban
Ryadal.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag som framgår av bilaga 1

3)

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

4)

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

5)

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

De ställda yrkandena behandlades på sätt som anges i bilaga 1.

Färdtjänstnämnden
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, Boris von Uexküll, Birgitta Bexelius, Pelle
Börjesson, Magnus Agestav, Gertrud Brorsson, Wolfgang Ramstedt samt Lena-Maj
Anding.
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YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 2

2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsförslag som framgår av bilaga 2

3)

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

4)

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

5)

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

De ställda yrkandena behandlades på sätt som anges i bilaga 2.

WÅAB
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Jan Olov Sundström, Lennart
Rohdin, Jan Strömdahl samt Camilla Strandman.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 3

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 behandlades på sätt som anges i bilaga 3.

Regionplane - och trafiknämnden
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Anders Gustâv, landstingsrådet Maria
Wallhager, Jan Strömdahl, landstingsrådet Stig Nyman, Camilla Strandman, Håkan
Jonsson, Bo Lagerquist, Sten Erson-Wester, landstingsrådet Bengt Cedrenius, Staffan
Holmberg, Christina Berlin samt Shadi Larsson.
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
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bifall till förslag av kd-ledamöterna på sätt som framgår av bilaga 4

De ställda yrkandena behandlades på sätt som anges i bilaga 4.

Kulturnämnden
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Marianne Watz, Karin Ekdahl
Wästberg, Jan Wattsgård, Sonia Lunnergård, Lena-Maj Anding, Ulla Parkdal,
Torbjörn Rosdahl, Andres Käärik, Lotten von Hofsten samt Gizela Sladic.
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

De ställda yrkandena om ändringar behandlades på sätt som anges i bilaga 5.

Revisorskollegiet
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 6

2)

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 behandlades på sätt som anges i bilaga 6.

Sammanträdet avslutades kl 20.00 för att återupptas nästa dag kl 09.30.
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Upprop förrättades den 24 november 2004 varvid närvaro och frånvaro antecknades i
enlighet med bilagda uppropslista B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

Hälso- och sjukvård (inkl tandvård)
I ärendet yttrade sig landstingsråden Inger Ros, Christer G Wennerholm, Birgitta
Rydberg, Birgitta Sevefjord, Pia Lidwall, Lena-Maj Anding, Anders Lönnberg, Filippa
Reinfeldt, Olov Lindquist, Gunilla Roxby-Cromvall, Monica Karlsson, Esabelle
Reshdouni, Mikael Sundesten, Gunilla Helmerson, Lennart Rohdin, Shadi Larsson,
Margareta Randwall, Kristina Söderlund, Marie Ljungberg Schött, landstingsrådet Stig
Nyman, Boris von Uexküll, Rune Wikström, Juan Carlos Cebrian, Lars Joakim
Lundquist, Cecilia Carpelan, Håkan Jörnehed, Inga-Britt Backlund, Eivor Karlsson,
Janet Mackegård, Margareta Cederfelt, Peter Andersson, Staffan Anderberg, Christina
Heglert, Marie-Louise Sellin, Jan Stefansson, Kemo Ceesay, Bojan Ticic, Gunilla
Thorsson, Olof Pontusson samt Lena Huss.
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 behandlades på sätt som anges i bilaga 7.

Patientnämnden
I ärendet yttrade sig Christina Tallberg, Elisabeth Dingertz samt landstingsrådet Stig
Nyman.
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 behandlades på sätt som anges i bilaga 8.
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Landstingsstyrelsen/Finansiering (inkl ägar-, investerings-, miljö- och
personalfrågor)
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Lars Dahlberg, Lars Åstrand, Margaretha
Herthelius, Håkan Jörnehed, landstingsråden Stig Nyman, Birgitta Rydberg och Bengt
Cedrenius, Lars Joakim Lundquist, Andres Käärik, Måns Almqvist, landstingsrådet
Chris Heister, Anders Lönnberg samt landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
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

4)

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

De ställda yrkandena behandlades på sätt som anges i bilaga 9.

Ordföranden konstaterade härefter att under överläggningarna framställda yrkanden
beträffande förslaget till budget för 2005 och flerårsberäkningar för åren 2006-2007 för
Stockholms läns landsting och landstingsägda företag behandlats, varvid fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag jämte framlagda tilläggsyrkanden från s-, v- och mpledamöterna.
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 fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2005 och
planer för åren 2006-2007 enligt bilaga till landstingsstyrelsens förslag
att fastställa investeringsbudgeten för år 2005 samt plan för åren 2006-2009 enligt
bilaga till landstingsstyrelsens förslag
att fastställa landstingsskatten för år 2005 till 12,27 kronor per skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftsbudget för år 2005 enligt landstingsstyrelsens förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för
respektive nämnd/styrelse och bolag

2004-11-23--24

11

att fastställa taxor och avgifter för år 2005 enligt vad som föreslås i bilaga till
landstingsstyrelsens förslag
att uppdra till landstingsstyrelsen att utarbeta en landstingsövergripande jämställdhetspolicy
att jämställdhetsarbetet skall redovisas i samtliga landstingskoncernens årsredovisningar
att uppdra åt styrelsen för Waxholms Ångfartygs AB att Behandlas under WÅAB
höja taxan för kontantbiljett i hamntrafik med fem kronor från årsskiftet
att åberopa storleken på underskottet samt redan beslutade åtgärder för att uppnå
ekonomisk balans som synnerliga skäl för att avstå från att helt reglera 2003 års
underskott
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budgetdirektiven för år 2006 ta
fram förslag på finansiella mål för Stockholms läns landsting, i linje med propositionen
God ekonomisk hushållning
att uppdra åt färdtjänstnämnden att under år 2005 kvantifiera sitt bidrag till minskning
av fossila koldioxidutsläpp
att uppdra åt Waxholms Ångfartygs AB att minska sina utsläpp av svavel och fossil
koldioxid
att uppdra åt Locum AB att utreda den samlade förekomsten av mark- och byggnadsföroreningar i fastighetsbeståndet
att uppdra åt Locum AB att, om tekniska förutsättningar föreligger, i samverkan med
vårdgivarna identifiera de sjukhusutsläpp där ytterligare reningsutrustning för
lustgas bör installeras samt att påbörja dessa installationer
att uppdra åt landstingsstyrelsen och vårdproducenterna att analysera och beskriva
konsekvenser för IT-verksamheterna med avseende på den nya tekniska plattformen
för sammanhållen gemensam vårdinformation (GVD)
att kulturnämnden skall sträva efter att kvinnor och män och flickor och pojkar får del
av bidrag på ett rättvist och jämställt sätt
att begränsningen av verksamheten vid Karolinska Universitetssjukhusets akutmottagning i Solna skall genomföras enligt vad som föreslås i landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande
att uppdra åt landstingsstyrelsen/ägarutskottet att fatta erforderliga beslut om eventuellt
förändrat uppdrag vid gynakuten vid Karolinska-Solna
att koncentrationen av den högspecialiserade vården skall genomföras enligt vad som
föreslås i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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att successivt öka vårdgivarnas kostnadsansvar för läkemedel i öppen vård med början
år 2005 enligt vad som föreslås i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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att förslag till en ny vårdgaranti för Stockholms läns landsting tas fram när förutsättningarna för den nationella vårdgarantin har förtydligats samt att tidpunkt för
ikraftträdande samordnas med den nationella vårdgarantin
att tillföra hälso- och sjukvårdsutskottets budget 45 000 000 för ökade insatser inom
psykiatrin
att avskaffa patientavgiften för gynekologisk screening
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en utvärdering av de inom tre
vårdområden pågående försöken med remisskrav
att uppdra åt landstingstyrelsen att i samråd med AB Storstockholms Lokaltrafik utreda AB Storstockholms Lokaltrafiks långsiktiga ekonomiska situation bland annat
utifrån av SL presenterade flerårsplaner
att ge Locum AB fullmakt att sälja landstingets fastigheter upp till ett belopp av
100 000 000 kronor per objekt
att lägsta nivån för utsmyckning på byggnadsobjekt som utgör underlag för konstnärlig
utsmyckning skall fastställas till 3 000 000 kronor i enlighet med landstingsstyrelsens
beslut om krav på specifikation av byggnadsobjekt
att överföra utbildningsverksamheten från landstingsstyrelsen till kulturnämnden från och
med den 1 januari 2005 enligt bilaga till landstingsstyrelsens förslag
att ändra reglemente för landstingsstyrelsen och kulturnämnden från och med den 1
januari 2005 enligt bilaga till landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda det långsikta årliga underhållsbehovet av
landstingets fastigheter samt som jämförelse beakta underhållsnivåer i andra landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över landstingsstyrelsens behov av ytterligare
analytiska verktyg för ägarstyrning och verksamhetsanalys av hälso- och sjukvården
samt därvid pröva behovet av externa utredningstjänster likväl som kunskapsöverföring
från befintlig forskning inom hälso- och sjukvårdsekonomi och hälso- och
sjukvårdsadministration
att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av samordningen mellan
färdtjänstresor och sjukresor samt särkilt beakta situationen för personer i gråzonen
mellan sjukvårdande behandling respektive egenvård
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att genomföra en
översyn av landstingets förebyggande arbete mot Hiv/AIDS
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att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att ersätta de 160 dieselbussar som ingår i
det ordinarie utbytesprogrammet med etanolbussar under åren 2005 och 2006 så att
miljömål 1 i landstingets miljöprogram Miljösteg 4 uppfylls
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda en marknadsanpassning avseende prissättning av p-avgifter på landstingsägd mark
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en åtgärdslista på de tio viktigaste
miljöåtgärderna för att öka hälsan i Stockholms län
att uppdra åt landstingets samtliga förvaltningar och bolag att aktivt arbeta med att
förbättra tillgängligheten och bemötandet av funktionshindrade
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast september 2005 ha redovisat en utvärdering
av landstingets arbetstidsmodeller
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta handlingsplaner för projektmedlen
angående arbetsmiljö och kompetensutveckling
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att före första kvartalets utgång 2005 till
landstingsstyrelsen ha redovisat en investeringsplan som prioriterar handikappanpassningen av hela kollektivtrafiken samt vilka åtgärder som planeras för att öka
takten i handikappanpassningen av tunnelbanans plattformar så att riks-dagens beslut
om en handikappanpassad kollektivtrafik senast år 2010 uppnås
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att före första kvartalets utgång 2005 till
landstingsstyrelsen redovisa hur fullmäktiges beslut har genomförts om att trafikvolymen
under 2005 minst skall uppgå till samma volym som våren 2004
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att från och med den 1 maj införa ny
taxenivå om två kuponger för resa mellan två stationer/hållplatser på var sin sida om
zongräns (flexibla zongränser)
att uppdra åt färdtjänstnämnden att senast vid halvårsskiftet 2005 till landstingsstyrelsen
redovisa en flerårig tidsplan för att omvandla servicelinjer till
flexlinjer samt möjligheten att inrätta nya flexlinjer
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna
budget
att uppdra åt utskott/nämnder/bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga
budgetar i enlighet med denna budget
att förvaltningar och bolag senast den 21 januari 2005 skall överlämna nämnd/styrelse
behandlade budgetar till landstingsstyrelsens förvaltning i enlighet med de anvisningar
som koncernledningen utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
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att uppdra åt 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
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige senast
vid fullmäktigesammanträdet i mars år 2005
att i övrigt godkänna vad som anförts i förslag till budget för år 2005 med plan för åren
2006-2007 samt investeringsplan 2005-2009
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att utveckla samarbetet med ideella
organisationer såsom Lugna Gatan och Farsor och Morsor på stan
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att utreda frågan om att ställa krav på
alkolås i alla bussar och taxibilar
att uppdra åt färdtjänstnämnden att analysera vilka effekter beslutet om rullstolstaxi har
fått
att uppdra åt färdtjänstnämnden att utreda frågan om att ställa krav på alkolås i alla
bussar och taxibilar
att förebyggande hälsosamtal/hälsokontroller för personer över 75 år skall prövas i ett
antal områden i länet
att uppdra åt patientnämnden att analysera orsaken till det ökade antalet klagomål på
vården.

§ 322
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 103)
LS 0302-0555, 0402-0278, 0403-0656, 0405-0916, 0406-1333, 0408-1533, 1570,
0409-1761, 0410-1912, 1913, 1940, 1948, 1959, 1965
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Annika Sandström (m) från uppdraget
som ledamot i styrelsen för Locum AB, för Maria Östberg Svanelind (s)
från uppdragen som ledamot i fullmäktige valkrets 1, ledamot i kulturnämnden och
ersättare för ombud till landstingsförbundets kongress samt för Reijo Lintunen (s) från
uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Locum AB intill utgången av 2006
Ledamot
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m
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Younas Pervaz

(efter Annika Sandström)

Ersättare
m

Björn Jansson

(efter Younas Pervaz)
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Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna och Folkpartiet valda
ersättarna:
För ledamöterna Freimuth och Pervaz inträder ersättarna Wennerholm, Jansson och
Berggren; För ledamoten Gunnahr inträder ersättarna Berggren, Wennerholm och
Jansson.

Kulturnämnden intill utgången av 2006
Ledamot
s

Conny Nilsson

(efter Maria Östberg Svanelind)

Landstingsförbundets kongress intill utgången av 2006
Ersättare för ombud
s

Ing-Marie Gidlööf

(efter Maria Östberg Svanelind)

Ordning för ersättares inträde för de av Socialdemokraterna valda ersättarna:
För ombuden Andersson, Berger Kettner, Carlsson, Cebrian, Dahlberg, Holmberg,
Larsson, Lönnberg, Mackegård, Nylund Watz, Ros, Ryadal, Sellin, Särnbrink och
Buzaglo-Penchansky inträder ersättarna Jonsson, Sjölander, Lyngå, Linder, Wanngård,
Heinonen, Nyman, von Sydow, Tallberg, Wikholm, Lindered, Andersson och Gidlööf.

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndeman
fp
fp
fp

Fatima Fransson
Per Åberg
Ernst Klein

(efter Evert Ericson)
(efter Mats Ifvarsson)
(efter Maarit Nordmark)

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndeman
s

Inga-Britt Svärd

(efter Catarina Artic-Johnsson)
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2004-11-23--24

Skattenämnden vid före tagsskattekontor 1 intill utgången av 2006
Ledamot
v

Roland Lehto

(efter Mujde Rashid)

Skattenämnden för storföretagsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
v

Pelle Börjesson

Skattenämnden för utlandsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
v
v

Bengt Lindholm
Lola Bodin

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ledamot i kulturnämnden efter Reijo Lintunen (s)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Haninge efter Jan Hansson (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 efter Elisabet
Abelson (fp)
en ledamot i skattenämnden vid företagsskattekontor 1 efter Clarence Bohlin (mp)
en ledamot i skattenämnden för företagsskattekontor 4 efter Fredrik
Hjelmqvist (fp)
en ledamot i skattenämnden för företagsskattekontor 5 efter Rune Falgert (mp)
en nämndeman i länsrätten efter Gunnar Eriksson (kd)

§ 323
Bordlagd motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken
(förslag 98)
LS 0210-0439

2004-11-23--24
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Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 324
Anmälan av motioner
LS 0411-2130
Nr 2004:41 av Olle Reichenberg (m) om kvalitetsarbete i primärvården
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

§ 325
Anmälan av interpellationer
LS 0411-2106, 2107
Nr 2004:64 av Aram El Khoury (kd) om prövning av systemet med SMS och
elektronisk post för att kalla blodgivare inom Stockholms läns landsting i en akut större
krissituation
Nr 2004:65 av Lennart Kalderén (m) om vårdcentralers tillgänglighet
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.30.

Peter Freme

