PROTOKOLL
2005-10-11

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 25 oktober 2005

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 254
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.

§ 255
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 29 september 2005 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 3 och 4 oktober i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 7 oktober 2005 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 256
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 25 oktober 2005.
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Beslutsärenden
§ 257
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006
(förslag 115)
LS 0509-1628
Fullmäktige beslutade
att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006 enligt
följande: 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 10 oktober, 2 november
(valärenden), 28-29 november (budgetsammanträde) och 12 december
att samtliga sammanträden börjar klockan 09.30.
Fullmäktige beslutade även efter förslag från ordföranden
att på fullmäktiges nästa sammanträde den 22-23 november 2005 behandla fråga
om eventuell ändring av dagens beslut avseende sammanträdesdagen den 2
november 2006.

§ 258
Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006
(förslag 116)
LS 0509-1627
Fullmäktige beslutade
att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2006 skall
införas i Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Stockholm City,
Norrtelje Tidning, Svenska Dagbladet samt Nynäshamns Posten.

§ 259
Valkretsindelning för landstingsval perioden 2006-2010 (förslag 117)
LS 0503-0525
I ärendet yttrade sig Lars-Erik Salminen och landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa landstingskommunens indelning i tolv valkretsar enligt valkretsberedningens förslag
att underställa länsstyrelsen beslutet.
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Fullmäktige beslutade även att till protokollet anteckna ”att kommunfullmäktige i
Stockholms stad genomfört följande förändringar avseende valkretsar inom
staden: ”Gamla stan överförs från krets III till krets I, Stureby från krets IV till
krets I och Östberga från krets V till krets I”. Kommunfullmäktiges justeringar
överensstämmer med landstingsfullmäktiges beslut.

§ 260
Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd (förslag 118)
LS 0509-1437
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa reviderat föredragningsområde för landstingsråden Ingela Nylund
Watz, Dag Larson och Lars Dahlberg.

§ 261
Hemställan om borgensförbindelse för pensionsförsäkring för Svensk Banproduktion AB (förslag 119)
LS 0502-0328
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå AB Storstockholms Lokaltrafiks hemställan om bemyndigande att ställa
garantier för Försäkringsbolaget Pensionsgaranti avseende pensions förpliktelser i
Svensk Banproduktion AB.

§ 262
Plan för det fortsatta arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns
landsting 2005-2008 (förslag 120)
LS 0503-0549
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Gunilla Helmerson,
Margaretha Herthelius, Monica Karlsson, Olof Pontusson, Inga-Britt Backlund
Gunilla Roxby-Cromvall, Lotten von Hofsten, Boel Carlsson, landstingsrådet
Raymond Wigg, Shadi Larsson samt Kerstin Nöre Söderbaum.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enhälligt enligt landstingsstyrelsens förslag med en ändring
av lydelsen i sista att-satsen innebärande ”att avrapportering skall ske årligen till
landstingsfullmäktige istället för som i tidigare lydelse landstingsstyrelsen”.
att anta handlingsplanen för arbetet med Barnkonventionen
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag att beakta handlingsplanen för arbetet
med Barnkonventionen
att avsätta 800 000 kronor årligen för fortsatt utveckling av tillämpningen av
barnkonventionen inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings budget 20062008
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att uppdra åt landstingsdirektören att organisera en central programfunktion
att avrapportering skall ske årligen till landstingsfullmäktige.

§ 263
Gemensam organisation för hälso- och sjukvård och omsorg i Norrtälje
kommun (förslag 121)
LS 0504-0616
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Christer G
Wennerholm, Birgitta Rydberg och Stig Nyman, Catharina Wahlgren, Lennart
Rohdin, Esabelle Reshdouni, Lena Cronvall-Morén, Lotta Lindblad-Söderman
samt Boris von Uexküll.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall med instämmande samtliga partier till av landstingsrådet Stig Nyman
framlagt tilläggsyrkande innebärande ”att landstingsstyrelsen får i uppdrag att
initiera en vetenskaplig studie av den gemensamma nämndens och den nya vårdorganisationens arbete under dess fyra - fem första år”
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit dels landstingsstyrelsens förslag och dels Stig Nymans tilläggsyrkande.
BESLUT
Fullmäktige beslutade dels enligt landstingsstyrelsens förslag och dels enligt Stig
Nymans förslag
att tillsammans med Norrtälje kommun bilda en geme nsam organisation för hälsooch sjukvård samt omsorg fr o m den 1 januari 2006 i enlighet med vad som
framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att godkänna överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
att godkänna reglemente för den gemensamma nämnden
att godkänna förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
att godkänna bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och
omsorgsbolag (namn under bildande)
att uppdra åt styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB att, i samråd med
landstingsstyrelsen, avyttra Norrtälje sjukhus AB till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg samt att teckna de avtal som därvid
krävs
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att uppdra åt styrelsen för Stockholms sjukvårdsområde att, i samråd med landstingsstyrelsen, avyttra de verksamheter som omnämns i bilaga A till ”Överenskommelsen” till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag
samt att teckna de avtal som därvid krävs
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i förslag till budget för 2006 inarbeta de ekonomiska konsekvenserna för landstinget av den gemensamma organisationen i
Norrtälje
att sjukvårdsberedning nordosts geografiska ansvarsområde inte skall omfatta
Norrtälje kommun fr o m den 1 januari 2006
att utse två lekmannarevisorer samt två ersättare för dessa för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd
att utse två lekmannarevisorer samt två ersättare för dessa för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
att utse två lekmannarevisorer samt två ersättare för dessa för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag
att uppdra åt revisorskollegiet att i samråd med Norrtälje kommun genomföra
upphandling av auktoriserad revisor för Norrtäljes geme nsamma hälso- och sjukvårds och omsorgsbolag
att landstingsstyrelsen får i uppdrag att initiera en vetenskaplig studie av den
gemensamma nä mndens och den nya vårdorganisationens arbete under dess fyra fem första år.
SÄRSKILT UTTALANDE
Särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen antecknades
av m- ledamöterna.

§ 264
Planerat fastighetsunderhåll i ett långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv
(förslag 122)
LS 0504-0697
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Stig Nyman samt Dag
Larsson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna återrapportering av uppdrag om planerat fastighetsunderhåll i ett
långsiktigt fastighetsekonomiskt perspektiv.
RESERVATION
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

Motioner
§ 265
Motioner av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda spårvägstrafik på de mest belastade delarna av stomnätet i Stockholms innerstad
2002:14, om förlängning av Djurgårdslinjen till Centralen och införande av
ordinarie trafik 2002:17, om utredning av en spårvägslinje runt Stockholm
2002:20 (förslag 123)
LS 0210-0427, LS 0210-0433, LS 0210-0436
I ärendet yttrade sig Sten Erson-Wester, landstingsrådet Anna Kettner, Åke
Askensten, Charlotte Broberg, landstingsrådet Maria Wallhager, Bengt Cedrenius,
Olov Lindquist, Hans-Erik Malmros, Åke Holmström, Jan Strömdahl, Urban
Ryadal samt Jan Stefansson.
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.
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-, fp- och kd- ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 75
ja-röster, 73 nej-röster och att 1 ledamot varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionerna besvarade.
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RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
Protokollsanteckning inlämnades av mp-ledamöterna, bilaga 3

§ 266
Motion 2004:45 av Kent-Rune Sjöholm och Åke Holmström (kd) om utredning av ny järnvägsförbindelse från Lidingö till Ropsten (förslag 124)
LS 0412-2305
I ärendet yttrade sig Åke Holmström, Carl- Anders Ifvarsson, Hans-Erik Malmros,
landstingsrådet Anna Kettner, Sten Erson-Wester, Jan Strömdahl, landstingsrådet
Maria Wallhager samt Kerstin Pettersson.
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.
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-, fp- och kd- ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 75
ja-röster, 73 nej-röster och att 1 ledamot varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
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Besvarande av frågor
§ 267
Frågor
LS 0510-1760--1764, 0510-1766-1767, 0510-1769--1771
1) Olle Reichenberg (m) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Har produktiviteten på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklats negativt under 2005?
2) Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Är det rimligt att
Karolinska Universitetssjukhuset binder upp 20 Mkr i inköp av en strålkniv samtidigt som man kunnat köpa vården billigare av den tidigare underentreprenören
än vad KUS själva får betalt enligt DRG?
3) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Inger Ros: Är den aktuella vårdsituationen
på Karolinska Universitetssjukhuset något att vara nöjd över?
4) Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Inger Ros: Har patientsäkerheten på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklats negativt under 2005?
5) Gunilla Thorsson (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Kommer nya
vårdplatser för asylsökande apatiska barn och deras familjer att inrättas på Ersta
sjukhus?
6) Åke Holmström (kd) till landstingsrådet Inger Ros: Kan de två räddningshelikoptrar som sjöfartsverket avtalat med Norrlandsflyg om att nyttja när så erfordras
även användas som ambulanshelikoptrar?
7) Lars Åstrand (m) till landstingsrådet Lars Dahlberg: Har åtgärder vidtagits för
att mildra oron bland personalen på Karolinska Universitetssjukhuset under 2005?
8) Andres Käärik (fp) till ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg: Har
sammanslagningen av de två universitetssjukhusen Karolinska och Huddinge
medfört sänkta vårdkostnader genom effektiviseringar som inte enbart är nedskärningar?
9) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Finns det en beredskap
i vårt landsting att möta det ökade vårdbehovet p g a ökad alkoholkonsumtion?
10) Torbjörn Rosdahl (m) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Tycker Du att det
är rimligt att ungdomsmottagningarna i Sollentuna ges mindre bidrag än ungdomsmottagningarna i grannkommunerna?
Frågorna antecknades som besvarade.
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Motioner
§ 268
Motion 2004:13 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om effekter av införandet av
avgifter för gynekologisk screening (förslag 125)
LS 0403-0570
I ärendet yttrade sig Cecilia Carpelan, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Gunilla
Helmerson, landstingsrådet Stig Nyman samt Jan Liliemark.
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.
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-, fp- och kd- ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 72
ja-röster, 72 nej-röster, att 1 ledamot avstått och att 4 ledamöter varit frånvarande.
Eftersom det förelåg lika många röster för båda förslagen avgjorde ordföranden
ärendet med sin utslagsröst.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 5.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 269
Motion 2004:19 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om vaccinationsfrekvensen för
barn (förslag 126)
LS 0404-0805
I ärendet yttrade sig Cecilia Carpelan, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Gunilla
Helmerson, Pia Lidwall, Janet Mackegård, landstingsrådet Raymond Wigg,
Margaretha Herthelius, Jan Liliemark samt Margareta Cederfelt.
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YRKANDEN
1) bifall till land stingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
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 bifalla motionen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 74
ja-röster, 72 nej-röster och att 3 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 6.
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.

§ 270
Motion 2004:26 av Carin Håkansson m fl (fp) om hälsoambassadörer på
ungdomsmottagningar (förslag 127)
LS 0405-1001
I ärendet yttrade sig Carin Håkansson, Monica Karlsson, landstingsrådet Birgitta
Sevefjord, Herta Fischer, Margaretha Herthelius, Lena Huss, landstingsrådet Stig
Nyman, Håkan Jörnehed samt Anita Hagelbeck.
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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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

Valärenden
§ 271
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i fullmäktige samt
sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 128)
LS 0509-1626
Fullmäktige beslutade
att utse ordförande samt förste och andre vice ordförande i fullmäktige att tjänstgöra fr o m 1 november 2005 t o m 31 oktober 2006
att utse sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne för samma tjänstgöringstid.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

Landstingsfullmäktige fr o m 1 november 2005 t o m 31 oktober 2006
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

s

m

s

Conny Andersson

Inger Linge

Sekreterare

Ersättare

-

-

Peter Freme

Tore Lidbom

Klas Havrén

Det antecknades att de valda ej deltog i fullmäktiges beslut.

§ 272
Val av jurymän vid tryckfrihetsmål (förslag 129)
LS 0509-1533
Fullmäktige beslutade
att för tiden 2006-2009 välja 24 jurymän i första gruppen och 12 jurymän i andra
gruppen för tryckfrihetsmål
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Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Jurymän för tryckfrihetsmål 1:a gruppen för tiden 1 januari 2006 t o m
31 december 2009

s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
mp

Per Heurlin
Jan Jogell
Östen Johansson
Birgitta Jönsson
Paul Trossö
Jaan Ungerson
Birgit Wahrenberg
Cecilia Walter de Perlét
Yilmaz Kerimo
Ingrid Falk
Bordlades
Bordlades

m
m
m
m
m
m
fp
fp
fp
fp
kd
kd

Cecilia Brink
Martin Lindvall
Sonja Henriksson
Hans Hallin
Cecilia Winjbladh
Gerhard Rundquist
Bordlades
Bordlades
Bordlades
Bordlades
Reet Valdso
Kjell-Erik Sellin

Jurymän för tryckfrihetsmål 2:a gruppen för tiden 1 januari 2006 t o m
31 december 2009
s
s
s
s
s
v

Ulric Andersen
Sune Björklund
Bo Irsten
Britten LagerqvistTranströmer
Galina Monsalves Leal
Bordlades

m
m
m
fp

Kurth Kristensson
Cecilia Westin
Henrik Isoz
Bordlades

fp Bordlades
kd Bo Streiffert

§ 273
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 130)
LS 0502-0321, 0504-0616, 0655, 0748, 0505-0888, 0506-1008, 1013, 1046, 1135,
0508-1338, 1396, 0509-1464, 1533, 1548, 1554, 1558, 1614, 1666, 1672, 05101718, 1743
Fullmäktige beslutade att medge befrielse från uppdrag för Herta Fischer (v)
ledamot i styrelsen för Stockholms läns Museum, för Sunhild Dietrich (mp)
ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets O, för Karin Ekdahl Wästberg (fp)
ersättare i regionplane- och trafiknämnden, för Christina Andersson (fp) från
uppdraget som ersättare för ombud till kongress för Sveriges kommuner
och landsting, för Ewy Gaude (s) från uppdraget som ersättare i
landstingsfullmäktige, valkrets SV, samt att för Bengt Cedrenius (mp)
medge befrielse fr o m den 24 oktober 2005 från uppdragen som ledamot i
dels landstingsstyrelsen och dels landstingshuset i Stockholm AB
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Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Stockholms läns Museum intill utgången av 2006
Ledamot
v

Torun Boucher

(efter Herta Fischer)

Regionplane - och trafiknämnden intill utgången av 2006
Ersättare
fp

Lennart Nilsson

(efter Karin Ekdahl Wästberg)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Folkpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna valda ersättarna.
För ledamöterna Berlin och Lagerquist inträder ersättarna Wallhager, Nilsson,
Erson-Wester, Lärnestad, Kalderén och Lindén; För ledamöterna Gustâv, Langby
och Ling-Vannerus inträder ersättarna Lärnestad, Kalderén, Lindén, ErsonWester, Wallhager och Nilsson; För ledamoten Lidwall inträder ersättarna ErsonWester, Lärnestad, Kalderén, Lindén, Wallhager och Nilsson.

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndemän
m
m

Björn Wickström
Gunnel Laufke

(efter Per Bondelid)
(efter Eivor Hultén)

Landstingsstyrelsen fr o m den 24 oktober 2005 intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av landstingsfullmäktige
Ledamot
mp

Raymond Wigg

(efter Bengt Cedrenius)

Landstingshuset i Stockholm AB fr o m den 24 oktober 2005 t o m den 31
december 2006
Ledamot
mp

Raymond Wigg

(efter Bengt Cedrenius)

Waxholms Ångfartygs AB intill utgången av 2006
Ersättare
fp

Lennart Rohdin

(efter Leif Stenquist)
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Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län intill utgången av 2006
Ledamot
fp

John Glas

(efter Leif Stenquist)

Samordningsförbundet Botkyrka fr o m 1 januari 2006 t o m 31 december 2006
Revisor
s

Kenneth Strömberg

Revisorersättare
m

Lennart Lindström

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
fp
fp

Hans Bonnevier
Josefin Silverfur

(efter Sergio Flores)
(efter Olof Dellby)

Skattenämnden för skattekontor Eskilstuna intill utgången av 2006
Ledamot
kd

Sven Frejman

Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd
fr o m 1 januari 2006 t o m 31 december 2006
Ledamöter
s
s
mp
m
m
fp

Håkan Jonsson
Boel Carlsson
Bordlades
Lena Cronvall Morén
Lotta Lindblad Söderman
Lennart Rohdin

Ersättare
s
s
v
m
fp
kd

Anders Lönnberg
Tove Sander
Bordlades
Bordlades
Agneta Pettersson
Stig Nyman

Lekmannarevisorer
Revisorer
s
Kenneth Strömberg
m Bernt Östh

Revisorsersättare
mp Jan Demuth
fp Lars Bergstig
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Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
fr o m 1 januari 2006 t o m 31 december 2006
Ledamot, tillika vice ordförande

Ersättare

s

1

Anders Lönnberg

Bordlades

Lekmannarevisorer
Revisorer
v
Thomas Magnusson
m Bernt Östh

Revisorsersättare
s
Siv Blomqvist
1
Bordlades (opposition)

Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds - och omsorgsbolag från
ordinarie bolagsstämma 2006 intill slutet av ordinarie bolagsstämma det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet
Lekmannarevisorer
Revisorer
s
Göran Hammarsjö
m Bernt Östh

Revisorsersättare
s
Gunilla Jerlinger
1
Bordlades (opposition)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 1 (v)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2 efter Marie Karlsson (mp) och
Peter Grossmann (m)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 3 efter Lena Dammerud (v)
en nämndeman i länsrätten efter Hans Marcusson (v)
en ledamot i Stockholms läns Hemslöjdsförening efter Hans Åberg (mp)
en ledamot i Stiftelsen Clara efter P O Edin (-)
en ledamot i Samordningsförbundet Botkyrka (majoritet)
en ledamot i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje och Nykvarn
(majoritet)
en ersättare i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje och Nykvarn
(majoritet)
en revisor i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje och Nykvarn
(majoritet)
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Härefter beslutade fullmäktige enligt ägarutskottets förslag att välja
Stockholms läns sjukvårds område intill utgången av 2006
Ledamot
-

Hans Samnegård

(efter Christer Lindman)

att bordlägga val av vice ordförande i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde efter Toivo Heinsoo (-)

Nya motioner
§ 274
Anmälan av motioner
LS 0510-1775--1777
Nr 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te
Nr 2005:31 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Karolinska universitetssjukhuset
Nr 2005:32 av Christer G Wennerholm m fl (m) om vårdvisare
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning

Besvarande av interpellationer
§ 275
Interpellation 2005:72 av Åke Holmström (kd) om tankning av etanolbussar
LS 0509-1545
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Anna Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Åke Holmström och landstingsrådet Anna Kettner.

§ 276
Interpellation 2005:63 av Birgitta Rydberg (fp) om utbildning om användning av magnetresonansundersökningar (MR)
LS 0509-1538
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.

2005-10-11
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Lars Dahlberg samt Mikael Sundesten.

§ 277
Interpellation 2005:64 av Lars Joakim Lundquist (m) om brist på information om stora problem på landstingsdrivna vårdcentraler i Stockholms
innerstad
LS 0509-1541
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lars Joakim Lundquist, landstingsrådet Inger Ros samt Håkan Jörnehed.

§ 278
Interpellation 2005:65 av Birgitta Rydberg (fp) om ökande väntetider till
vård
LS 0509-1542
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg, Inger Ros, Stig Nyman och Christer G
Wennerholm, Bengt Cedrenius samt Georg Gustafsson.

§ 279
Interpellation 2005:66 av Anita Hagelbeck (fp) om utbildning för vårdpersonal om ”Shaking baby syndrome”
LS 0509-1544
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Anita Hagelbeck, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Stefan
Lindberg.
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§ 280
Interpellation 2005:67 av Pia Lidwall (kd) om behandling av hjärt - och kärl sjukdomar
LS 0509-1546
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Pia Lidwall och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
§ 281
Interpellation 2005:68 av Olov Lindquist (fp) om Web-care och trygghetskvitto
LS 0509-1537
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Olov Lindquist och landstingsrådet Inger Ros.

§ 282
Interpellation 2005:69 av Lars Joakim Lundquist (m) om slutsatser av
utvärdering av skillnader mellan olika driftsformer inom sjukvården
LS 0509-1539
Interpellationen är ställd till ordföranden i sjukvårdsberedning innerstaden. Fullmäktige beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Ordföranden i sjukvårdsberedning innerstaden Håkan Jörnehed hänvisade till det
skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Lars Joakim Lundquist, Håkan Jörnehed,
Margareta Cederfelt samt Fredrik Kronberg.

§ 283
Interpellation 2005:70 av Inga-Britt Backlund (kd) om tillgång till somatisk
vård för personer med ps ykiska funktionshinder
LS 0509-1540
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.

2005-10-11
Svar på interpellationen, se bilaga 15.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Inga-Britt Backlund, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Kemo
Ceesay.

§ 284
Interpellation 2005:71 av Stig Nyman (kd) om hälso- och sjukvården i
Nykvarn, Salem och Södertälje
LS 0509-1543
Interpellationen är ställd till ordföranden i styrelsen för Södertälje sjukhus.
Fullmäktige beslutade den 13 september 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 16.
Ordföranden i styrelsen för Södertälje sjukhus Lena Östman hänvisade till det
skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman, Lena Östman,
landstingsrådet Raymond Wigg, Kerstin Pettersson, Olov Lindquist samt
Christina Berlin.

Beslutsärende
§ 285
Ersättningar för uppdrag inom rame n för samverkans modellen mellan
Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer (förslag 131)
LS 0509-1691
Fullmäktige beslutade enligt arvodesutskottets förslag
att sammanträdesarvoden respektive ersättning till sakkunniga för uppdrag inom
ramen för samverkan utgår enligt framlagda förslag samt finansieras inom ramen
för respektive nämnd/styrelse.

Nya interpellationer
§ 286
Anmälan av interpellationer
LS 0510-1727--1732
Nr 2005:73 av Christer G Wennerholm (m) om de allvarliga bristerna i cancervården
Nr 2005:74 av Pia Lidwall (kd) om valfrihet eller tillhörighet
Nr 2005:75 av Cecilia Carpelan (fp) om hur rutinerna för Sexual Transmitted
Infections (STI) fungerar vid husläkarmottagningar i Stockholms stad
Nr 2005:76 av Sonia Lunnergård (kd) om stöd för att sluta snusa
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Nr 2005:77 av Stig Nyman (kd) om AT i Stockholms läns landsting
Nr 2005:78 av Andres Käärik (fp) om Karolinska Universitetssjukhusets
investering i en ny strålkniv
Interpellationerna skall besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 13 december
2005.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.10.
Vid protokollet

Peter Freme

