PROTOKOLL
2006-08-16

Landstingsfullmäktige

Justerat onsdagen den 30 augusti 2006

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 196
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.

§ 197
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 3 augusti 2006 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 7 och 8 augusti 2006 i de tidningar där enligt
fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 11 augusti 2006 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 198
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast onsdagen den 30 augusti 2006.
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Beslutsärenden
§ 199
Tilläggsanslag med anledning av akutsjukhusens prognostiserade ekonomiska situation samt för finansiering av ytterligare insatser till följd av vårdgarantin (förslag 69)
LS 0509-1558, 0606-1257
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Christer G
Wennerholm, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord och Stig Nyman, Lena-Maj
Anding, Pia Lidwall, landstingsrådet Inger Ros, Filippa Reinfeldt samt Andres
Käärik.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
4) bifall till kd- ledamotens 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 bevilja tilläggsanslag om 70 000 000 kronor för finansiering av insatser i vårdgarantin
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att efter ana lys och
förhandlingar tillföra akutsjukhusen tilläggsanslag 2006 upp till ett sammanlagt
belopp på maximalt 181 000 000 kronor
att utöka vårdbeställningen vid Astrids Lindgrens Barnsjukhus genom inrättandet
av en närakut i direkt anslutning till sjukhusets akutmottagning
att bemyndiga landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att finansiera
resursförstärkningen inom ramen för Koncernfinansiering.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
sina respektive reservationer i landstingsstyrelsen.
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§ 200
Avtal mellan staten, Stockholms läns landsting och Stockholm stad avseende
överskott från försöket med trängselskatt (förslag 70)
LS 0606-1142
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Ingela Nylund Watz, Raymond
Wigg, Maria Wallhager och Stig Nyman, Måns Almqvist, Åke Askensten,
Gertrud Brorsson samt Nanna Wikholm.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal mellan staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad
avseende överskott från fö rsöket med trängselskatt.
M- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut och hänvisade som röstförklaring till sin gemensamma reservation i landstingsstyrelsen.
Fp-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med fputtalandet i landstingsstyrelsen.

§ 201
Anskaffning av fordonssystem för övervakning i bussar (förslag 71)
LS 0606-1173
I ärendet yttrade sig Åke Holmström, landstingsrådet Maria Wallhager, Gertrud
Brorsson, Åke Askensten, landstingsrådet Dag Larsson, Bengt Cedrenius, Måns
Almqvist, Brit Rundberg samt Staffan Sjödén.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna investering för 125 000 000 kronor i fordonssystem för två tusen
bussar med övervakning i hela fordonet inklusive kommunikation till depåer och
hantering och beställning av bilder från bussen under förutsättning att SL AB
beviljas tillstånd för kameraövervakning
att beakta objektet i samband med beredningen av investeringsbudget för åren
2007-2011.

Nya Motioner
§ 202
Anmälan av motioner
LS 0608-1412, 1414,1415
Nr 2006:17 av Aram El Khoury (kd) om en förbättrad läkemedelsanvändning i
hemmet
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Nr 2006:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämlik vård för homo-, bi- och
transsexuella personer
Nr 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikernas
arvoden till nutid
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av frågor
§ 203
Frågestund
LS 0608-1393--1404
1) Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Inger Ros: Anser Du som
ansvarigt sjukvårdslandstingsråd att Stockholms läns landsting erbjuder en bra
hjärtsjukvård?
2) Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Görs nu det antal operationer på Löwenströmska som överenskommits i avtalet med Danderyds sjukhus
AB?
3) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Inger Ros: Kan patienter som väntar i de
växande köerna lita på att landstingsrådet förstår att personalbrist och alltför
knappa vårdbeställningar kan riskera försämrad patientsäkerhet?
4) Charlotte Broberg (m) till landstingsrådet Anna Kettner: Är Du beredd att ställa
Dig bakom förslaget på höjd resegaranti till 1.000 kronor?
5) Maria Wallhager (fp) till landstingsrådet Anna Kettner: Kommer det ökade
finansieringsbehovet av enhetstaxan inom SL-trafiken att innebära minskade
resurser för sjuk vården?
6) Margareta Cederfelt (m) till landstingsrådet Inger Ros: Anser Du som ansvarigt
sjukvårdslandstingsråd att Stockholms läns landsting i nuläget erbjuder ”en vårdgaranti värd namnet” i enlighet med era vallöften 2002?
7) Pia Lidwall (kd) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Tycker du att ni har
gjort allt för att se till att hemlösa kvinnor får en egen ingång till Hållpunkts nya
lokaler?
8) Andres Käärik (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Anser du att den nu pågående
utbyggnaden av primärvården går i en tillräckligt hög takt?
9) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Anna Kettner: Är det inte vilseledande
marknadsföring att säga till pendelresenärerna att ni nu ska fixa dubbelspår på
Nynäsbanan när ni i själva verket bara fixar dubbelspår till Tungelsta?
10) Olle Reichenberg (m) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Avser Du att
vidta några åtgärder för att bromsa upp den oroväckande generella höga kostnadsökning vi sett inom landstingets verksamhet under våren?
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11) Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Tycker du att avtalet
mellan Förenade Care och landstinget om geriatrik på Löwenströmska har följts
upp så att patienter i behov av minnesutredningar kan erhålla det?
12) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Inger Ros: Är du övertygad om att landstingsmajoriteten gjort allt ni borde för att se till att Södertälje sjukhus har rätt förutsättningar att bedriva god vård?
Frågorna antecknades som besvarade.

Valärende
§ 204
Befrielse från uppdrag (förslag 72)
LS 0606-1240
Fullmäktige beslutade
att medge befrielse fr o m den 1 augusti 2006 för Marie-Louise Sellin (s) från
uppdragen som dels ledamot av landstingsfullmäktige och dels ersättare i landstingsstyrelsen
att bordlägga val av ersättare till landstingsstyrelsen efter Marie-Louise Sellin (s).

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 13.10.
Vid protokollet

Peter Freme
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