PROTOKOLL
2006-10-10

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 10 oktober 2006 beträffande 213, i övrigt tisdagen den 24
oktober 2006

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 205
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.

§ 206
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 28 september 2006 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 2 och 3 oktober 2006 i de tidningar där enligt
fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 207
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 24 oktober 2006.
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Anmälningsärenden
§ 208
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut av redovisning av ägarförhållanden i
företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag
LS 0511-2003
Anf. 1-2
I ärendet yttrade sig Lars Joakim Lundquist och Måns Almqvist
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 209
Anmälan om TioHundranämndens beslut om verksamhetsplan och budget
2006
LS 0607-1305
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 210
Redovisning av hur produktiviteten har utvecklats inom Folktandvården
Stockholms län AB sedan år 1999 (förslag 73)
LS 0510-1822
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdraget att redovisa produktivitetsutvecklingen inom Folktandvården
Stockholms län AB är utfört.

§ 211
Kompensation för merkostnader för FoUU-verksamheten i samband med
koncentrationen av rehabiliteringsmedicin till Danderyds sjukhus AB
(förslag 74)
LS 0601-0240
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna kompensation för merkostnader för FoUU- verksamheten vid
Danderyds sjukhus med 770 000 kronor under 2006, avseende koncentrationen av
rehabiliteringsmedicin till Dand eryds sjukhus AB.
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§ 212
Omställningsåtgärder 2006 för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje
(förslag 75)
LS 0604-0848
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bevilja bidrag för omställningskostnader vid Sjukvården i Salem, Nykvarn och
Södertälje med 10,6 miljoner kronor, avseende investeringar i IT och kommunikation samt omstruktureringskostnader.

§ 213
Rekommendation till landstinget att teckna ansvarsförsäkring med Landstingets
Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF, avseende strålskada som drabbat patient genom
strålbehandling vid bröstcancer (förslag 76)
LS 0605-0888
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att teckna separat ansvarsförsäkring med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag avseende strålskada som drabbat patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer under perioden från och med 1960 till och med 1974
att godkänna förslag till villkor för ”Särskilt åtagande ex gratia vid strålskada som
drabbat patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer”
att godkänna förslag till ideell schablonersättning
att patienter som orsakats bestående kroppsskada genom hypofraktionering i samband med behandling av bröstcancer under perioden 1960-1989 ska undantas från
att betala patientavgift för öppen sjukvård.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 214
Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende spårvagnar
till Nockebybanan och Tvärbanan (förslag 77)
LS 0605-0921
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik (och/eller annat bolag inom dess
koncern, nedan koncernbolag) att i samråd med AB Stockholms läns landstings
Internfinans upphandla och välja förmånligaste form av finansiering avseende
spårvagnar
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB
StorStockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning när AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om finansiering avseende
spårvagnar inom en totalram om 213 000 000 kronor
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att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB
StorStockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning om AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om internationell finansiering avseende spårvagnar
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.

§ 215
Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg (förslag 78)
LS 0606-1163
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa den framlagda årsredovisningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg
att till protokollet notera den framlagda informationen i årsberättelsen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för år 2005
att bevilja styrelsen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård
och Omsorg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 216
Avtal med Banverket rörande Nynäsbanan (förslag 79)
LS 0607-1316
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och Banverket rörande
Nynäsbanan
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att teckna genomförandeavtal i
enlighet med vad som framgår av avtalet mellan Stockholms läns landsting och
Banverket.

§ 217
Ersättning till förtroendevalda för förlorad pensionsförmån (förslag 80)
LS 0608-1392
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till ekonomisk ersättning till förtroendevalda för förlorad
pensionsförmån
att som schablon för ersättning ge förtroendevalda samma nivå på pensionsavgift
som kommunala tjänstemän får enligt för dem gällande pensionsavtal (för närvarande 3,5 %)
att anvisningarna skall tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2003.
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§ 218
Omstruk tureringsinvestering under 2006 vid Danderyds sjukhus i samband
med övertagande av rehabiliteringsmedicinsk forskning (förslag 81)
LS 0512-2257
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna kompensation för omstruktureringskostnader vid Danderyds sjukhus
med 2 023 000 kronor under 2006, avseende ombyggnadsåtgärder i samband med
övertagande av rehabiliteringsmedicinsk forskning från Karolinska Institutet
Solna.

§ 219
Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus (förslag 82)
LS 0607-1341
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna investeringen i Magnetröntgenkamera för 13 000 000 kr till
Norrtälje sjukhus.

§ 220
Förslag att bilda samordningsförbund för rehabilitering i Haninge re spektive
i Huddinge (förslag 83)
LS 0603-0601, LS 0605-0982
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att inrätta samordningsförbund för rehabilitering i Haninge respektive i Huddinge
att fastställa föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet i Huddinge
att fastställa föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet i Haninge
med ändringarna i förbundsordningen att 5 § ändras till att förbundsstyrelsen ska
bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare
att ställa sig bakom respektive avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet
att samordningsförbunden startar sin verksamhet fr o m den 1 januari 2007
att beakta i ordinarie budget förslag i avsiktsförklaring för 2007 till samordningsförbundens verksamhet, 5 000 000 kronor för Haninge och 1 000 000
kronor för Huddinge
att utse två ledamöter och två ersättare till förbundsstyrelsen i Haninge samt en
ledamot och en ersättare till förbundsstyrelsen i Huddinge.
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§ 221
Överenskommelse med Försäkringskassan Stockholms län om åtgärder för
att minska sjukfrånvaron samt förslag till åtgärdsplan 2006 – 2008 och åtgärdsplan 2006 med förslag till fördelning av medel (förslag 84)
LS 0604-0847
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till treårig överenskommelse samt treårig åtgärdsplan för
minskad sjukfrånvaro i Stockholms län
att godkänna förslag till åtgärdsplan 2006 med förslag till fördelning av medel för
året, om 36 250 000 kronor av de 53 000 000 kronor som landstinget tilldelats för
2006
att under hösten ta ställning till behovet av ytterligare satsningar inom ramen för
de 53 000 000 kronor som tilldelas Stockholms läns landsting för åtgärder 2006
att avsätta erforderliga medel från koncernfinansiering att disponeras av hälsooch sjukvårdsutskottet för genomförande av åtgärder 2006
att årlig uppföljningsrapport om föregående års insatser, förslag till revidering av
treårsplanen samt förslag till medelstilldelning för nästkommande år årligen ska
lämnas till landstingsstyrelsen.
att uppdra åt Beställare Vård att till landstingsstyrelsen senast i februari 2007 inkomma med uppföljningsrapport gällande 2006 års insatser samt förslag till revidering av den treåriga åtgärdsplanen jämte förslag till fördelning av medel för
2007.

§ 222
Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av
komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting
(förslag 85)
LS 0405-1035
Anf. 3
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz
YRKANDEN
1) återremiss av ärendet
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
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Motioner
§ 223
Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om
avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms
län (förslag 86)
LS 0301-0117
Anf. 4
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz
YRKANDEN
1) återremiss av ärendet
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 224
Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg och Anita Hagelbeck (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem (förslag 87)
LS 0502-0285
Anf. 5-6
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Inger Ros och Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandet ovan och fann att
fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bifalla motionen.

§ 225
Motion 2002:9 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp
för hyperaktiva barn (förslag 88)
LS 0209-0377
Anf. 7
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Sevefjord

7

2006-10-10
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 anse motionen besvarad
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att göra en
kunskapssammanställning avseende kostterapier för hyperaktiva barn.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 226
Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av Downs syndrom (förslag 89)
LS 0303-1153
Anf. 8
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1) återremiss av ärendet
Ordföranden ställde propositioner om bifall till återremissyrkandet och fann att
fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 227
Motion 2004:8 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av centralt belägen
mottagning för unga vuxna som ska tillgodose det ökade behovet av psykosocialt stöd (förslag 90)
LS 0402-0346
Anf. 9-12
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Christer G Wennerholm,
Stig Nyman och Ingela Nylund Watz.
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YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 228
Motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet
vid landstingets lesbiska hälsomottagning (förslag 91)
LS 0404-0804
Anf. 13-14
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Stig Nyman.
YRKANDEN
1) återremiss av ärendet
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 229
Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om att erbjuda HER2-test vid
bröstcancer vid samtliga sjukhus (förslag 92)
LS 0410-1906
I ärendet yttrade landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 230
Motion 2005:9 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en ungdomscentral på försök i Stockholms stad (förslag 93)
LS 0503-0461
Anf. 15-19
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg.
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 avslå motionen.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

Besvarande av interpellationer
§ 231
Interpellation 2006:57 av Shadi Larsson (-) om tillgängliga bussar
LS 0606-1168
Anf. 20-21
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 13 juni 2006 att interpellationen fick ställas.

10

2006-10-10
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Anna Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Shadi Larsson och Åke Askensten.

§ 232
Interpellation 2006:58 av Shadi Larsson (-) om rätt behandling av bröstcancerpatienter
LS 0606-1169
Anf. 22
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 juni 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Shadi Larsson.

§ 233
Interpellation 2006:59 av Shadi Larsson (-) om omskärelse av små pojkar
LS 0606-1170
Anf. 23
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 juni 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Shadi Larsson.

§ 234
Interpellation 2006:60 av Shadi Larsson (-) om att patienter ska få vara med
och påverka valet mellan terapi eller läkemedel
LS 0606-1171
Anf. 24
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 13 juni 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Shadi Larsson.
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Valärenden
§ 235
Val av interimsordförande i det vid allmänna val år 2006 nyvalda landstingsfullmäktige (förslag 94)
LS 0609-1531
Fullmäktige beslutade
att utse Jan Strömdahl att utöva ordförandeskapet i det år 2006 nyvalda landstingsfullmäktige samt som ersättare för denne utse Birgitta Rydberg intill dess val
av ordförande förrättats.

§ 236
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 95)
LS 0512-2336, 0601-0106, 0178, 0602-0307, 0603-0590, 0631, 0632, 0604-0837,
0605-1005, 0608-1378, 1379, 1429, 0609-1598, 1600, 1617
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för David Kärnerud (kd) från uppdraget
som ledamot och tillika 2:e vice ordförande i SL:s norra regionstyrelse.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Landstingsstyrelsen intill det sammanträde då val av ny styrelse förrättas
Ersättare
s

Tove Sander

(efter Marie-Louise Sellin)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och miljöpartiet valda ersättarna.
För ledamöterna Nylund Watz, Larsson, Ros, Kettner, Dahlberg, Cebrian och
Lönnberg inträder ersättarna Söderlund, Sjölander, Buzaglo-Penchansky,
Carlsson, Jonsson, Rudin, Sjökvist, Sander, Rundberg, Birgersson, Askensten och
Reshdouni; För ledamöterna Sevefjord, Almqvist och Jörnehed inträder ersättarna
Rundberg, Birgersson, Askensten, Reshdouni, Söderlund, Sjölander, BuzagloPenchansky, Carlsson, Jonsson, Rudin, Sjökvist och Sander; För ledamöterna
Wigg och Anding inträder ersättarna Askensten, Reshdouni, Rundberg,
Birgersson, Söderlund, Sjölander, Buzaglo-Penchansky, Carlsson, Jonsson,
Rudin, Sjökvist och Sander.

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndeman
mp

Ingvar von Malmborg

(efter Martin Goldberg)
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Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndeman
mp

Ylva Sjöstrand

(efter Leif Bratt

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot och en 2:e vice ordförande i SL:s norra regionstyrelse efter David
Kärnerud (kd)
två ledamöter och två ersättare i Samordningsförbundet för rehabilitering i
Haninge
en ledamot och en ersättare Samordningsförbundet för rehabilitering i Huddinge
en revisorsersättare i Samordningsförbundet Botkyrka efter Lennart Lindström
(m)
en nämndeman i Fastighetsdomstolen efter Arne Sedell (v)
en nämndeman i Kammarrätten efter Cyrus Pairawan (v)
en nämndeman i Svea Hovrätt efter Eva Tavander (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 1 efter Paul Zavrell (fp)
sex ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3 efter Roland von Malmborg
(mp), Monica Boni (mp), Manijeh Barkhodaee (fp), Lars-Ove Gavelin (fp), Jan
Sandgren (fp) och Carl Melin (kd)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna efter Hans Zander (s)
en ledamot i skattenämnden för storföretagsskattekontorets Stockholmsenhet efter
Pelle Börjesson (v)

Nya motioner
§ 237
Anmälan av motioner
LS 0610-1693--1694
Nr 2006:20 av Gertrud Brorsson m fl (mp) om handbok om tillgänglighet i kollektivtrafiken
Nr 2006:21 av Shadi Larsson (-) om studentrabatt för SL-kortet
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 10.37.
Vid protokollet

Peter Freme

Anf. 25-27

14

Yttranden 2006:7

Yttranden vid Stockholms läns landstingsfullmäktiges möte den 10
oktober 2006
§ 208 Anmälan av landstingsstyrelsens beslut av redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag
Anförande nr 1
L a r s J o a k i m L u n d q u i s t (m): Ordförande, fullmäktige! Jag tänkte passa på
tillfället att tacka Brit Rundberg för många år i landstingssalen. Jag tycker att den
motion som Brit Rundberg lade fram häromåret är ett crescendo av dumhet som vi
har hanterat. Jag har själv försökt hjälpa tjänstemännen att så gott det varit möjligt
få en rättvisande bild av de här ägarförhållandena. Som det står i bilaga 2 sker det
ständigt förändringar. Den bild vi får nu är i princip en två år gammal bild.
Häremellan har det kommit två bokslut från företagen. Det vore mycket bättre om
var och en gick in på de här företagens hemsidor, tankade ned det senaste bokslutet och bildade sig en uppfattning. Det man har gjort är att rita en kartbild av
hur verkligheten såg ut för två år sedan, och man har inte dragit någon slutsats av
detta. Vi har inte haft någon debatt om det är bra eller dåliga entreprenörer vi har.
Det enda man kan konstatera är att Brit Rundberg sedan första dagen vi träffades
misstänkliggjort varenda privat entreprenör som har ett uppdrag för Stockholms
läns landsting. Jag tycker att det är skamligt att vi lägger ned pengar på den här
typen av frågor. Jag hoppas att den nya majoriteten omedelbart avskaffar detta. Gå
in och titta på företagens hemsidor, dra egna slutsatser och ägna inte tid åt sådant
här i landstingssalen. Låt inte tjänstemän ägna tid åt att göra kartläggningar som är
två år gamla.

Anförande nr 2
M å n s A l m q v i s t (v): Ordförande, ledamöter! Jag tycker att det är väldigt bra
att vi har fått den här redovisningen i dag. Jag tycker att det är viktigt att vi som
hanterar skattebetalarnas pengar faktiskt är medvetna om ägarförhållandena hos
leverantörerna. Det tycker jag är en fråga som vi måste kunna svara på. Om vi
betalar ut till exempel 1,2 miljarder årligen till en extern leverantör och har funnit
här i fullmäktige att det är ett bra sätt att använda skattepengarna på bör vi också
känna till vem som äger det företaget. Det är väldigt stora summor det handlar
om. Ni vet att det har provocerat Lars Joakim Lundquist väldigt mycket att vi ska
ge information till fullmäktige om vilka som äger de företag vi handlar med. Jag
har själv svårt att förstå varför det skulle vara så provocerande.
Sedan kan jag hålla med om att det är en ständig förändring på ägarsidan. Det
tycker jag i sig är viktig information som kommer fram i en sådan här debatt och
när vi får ett sådant här ärende, att det är ständiga förändringar av ägandet. Nu
tycker inte jag att vi från fullmäktige behöver lägga oss i detaljerna om hur man
får fram den här informationen. Som jag har förstått var ursprungsidén att man
från beställarkontor vård ska be de entreprenörer man har affärer med att leverera
in information om sina ägarförhållanden. Jag tycker personligen att om vi förväntar oss att de ska leverera in något så komplext som avancerad hälso- och sjukvård, som vi litar på att de ska göra, måste de väl också kunna leverera in information om vilka som äger dem. Det borde inte vara så komplicerat att göra. Vi ställer
ju mycket större krav än så och har mycket större förväntningar än så på de här
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företagen. Jag tycker inte att det borde vara så svårt. När vi hanterar skattebetalarnas pengar är det den typen av frågor som vi faktiskt måste kunna svara på som
fullmäktigeledamöter. Blir man provocerad av en sådan här redovisning tror jag
att det mest är av ideologiska skäl. Några sakliga skäl till det tycker jag inte att
man kan hitta.
Jag är väldigt nöjd med att vi har fått den här redovisningen. För min del hoppas
jag att det, som planerat, fortsätter att redovisas vartannat år vilka som äger de
företag vi gör affärer med. Vi hanterar trots allt skattebetalarnas pengar, och det är
mycket pengar det ha ndlar om.

§ 222 Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och
utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns
landsting
Anförande nr 3
Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Jag yrkar återremiss.

§ 223 Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt
(m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i
Stockholms län
Anförande nr 4
Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Jag hemställer också här om återremiss.

§ 224 Motion 2005:8 av Birgitta Rydberg och Anita Hagelbeck (fp) om vårdprogram för personer med sömnproblem
Anförande nr 5
Landstingsrådet R o s (s): Jag yrkar bifall till motionen.

Anförande nr 6
L e n a - M a j A n d i n g (mp): Vi biträder det förslaget.

§ 225 Motion 2002:9 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som
hjälp för hyperaktiva barn
Anförande nr 7
Landstingsrådet S e v e f j o r d (v): Jag yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag
till beslut.

§ 226 Motion 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för
fosterdiagnostik av Downs syndrom
Anförande nr 8
Landstingsrådet S e v e f j o r d (v): Jag föreslår återremiss.
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§ 227 Motion 2004:8 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av centralt
belägen mottagning för unga vuxna som ska tillgodose det ökade behovet av
psykosocialt stöd
Anförande nr 9
Landstingsrådet S e v e f j o r d (v): Det här är en motion som föranleder kostnader
om den bifalls. Jag vet inte riktigt vad den tillträdande majoriteten har för
synpunkter, därför yrkar jag bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.

Anförande nr 10
Landstingsrådet W e n n e r h o l m (m): Jag yrkar återremiss.

Anförande nr 11
Landstingsrådet N y m a n (kd): Jag instämmer i det yrkandet.

Anförande nr 12
Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Jag yrkar återremiss.

§ 228 Motion 2004:18 av Bo Johansson och Cecilia Carpelan (fp) om tillgänglighet vid landstingets lesbiska hälsomottagning
Anförande nr 13
Landstingsrådet S e v e f j o r d (v): Ett bifall i detta ärende kommer att innebära
ökade kostnader. Det krävs ytterligare beredning om detta ärende ska bifallas. Jag
förutsätter att den tillträdande majoriteten tar ställning till den frågan.

Anförande nr 14
Landstingsrådet N y m a n (kd): Kristdemokraterna yrkar återremiss av detta
ärende!

§ 229 Motion 2004:36 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om att erbjuda HER2-test
vid bröstcancer vid samtliga sjukhus
Anförande nr 15
Landstingsrådet S e v e f j o r d (v): Även i detta ärende är läget sådant att ett bifall
till motionen innebär att kostnaderna ökar för nästa mandatperiod. Vi har framlagt
förslag om att motionen ska anses besvarad.

Anförande nr 16
Landstingsrådet R y d b e r g (fp): Vi yrkar bifall till m- fp-kd-reservationen!

Anförande nr 17
Landstingsrådet S e v e f j o r d (v): I det läget drar vi tillbaka landstingsstyrelsens
förslag till beslut i ärendet.

17

Yttranden 2006:7
§ 230 Motion 2005:9 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en
ungdomscentral på försök i Stockholms stad
Anförande nr 18
Landstingsrådet S e v e f j o r d (v): Vårt förslag till beslut är avslag på motionen.

Anförande nr 19
Landstingsrådet R y d b e r g (fp): Vi yrkar bifall till reservationen!

§ 231 Interpellation 2006:57 av Shadi Larsson (-) om tillgängliga bussar
Anförande nr 20
S h a d i L a r s s o n (-): Ordförande, ledamöter! Jag tackar för svaret och är nöjd
med svaret på den här interpellationen.

Anförande nr 21
Å k e A s k e n s t e n (mp): Ordförande, ledamöter! Jag tycker att det här svaret
är rätt så ofullständigt på en punkt, nämligen när det gäller hur man i praktiken
tillämpar handikappanpassningen.
Vi vet, eller åtminstone jag vet, att det är ungefär tio år sedan Vagn 2000 började
rulla i tunnelbanan. Ännu föreligger stora besvär för dem som ska komma in i
tunnelbanvagnen med rullstol – om de inte har någon som hjälper dem, vill säga.
Detta förhållande har påtalats många gånger men ytterst litet har gjorts. Vi får
hoppas på en förbättring. Det är inte bra att det rått passivitet i tio år – det är
alldeles för lång tid.
Så till frågan om bussar. Som det helt korrekt påpekas är många av bussarna
utrustade med en nigningsfunktion, men problemet är att nigningsfunktionen
väldigt sällan används. Det är bland annat Busslink som syndar med detta. Det
företaget är entreprenör. Jag skulle vilja påstå att nigningsfunktionen inte används
i över hälften av alla fall, trots att det finns ett avtal mellan SL och entreprenörerna om att bussförarna ska använda den. Det spelar alltså ingen roll att det kommer
människor med kryckkäppar eller annat, att det är barnvagnar eller passagerare
med rullatorer som ska stiga på bussarna. Bussförarna använder ändå inte nigningsfunktionen. Detta duger inte i längden!
Därför kan man ställa sig frågan varför SL inte gör något åt detta fastän det finns
avtal om att bussförarna ska använda nigningsfunktionen vid varje hållplats
oavsett om det finns en handikappad som ska ta sig ombord eller inte. SL har
alltså inte tid att kontrollera entreprenörerna, och det är något som även gäller på
andra punkter.
Vi får hoppas att det blir bättre nu, alltså att den nya majoriteten kan vara bättre än
vad vi har varit och hålla ögonen på entreprenörerna.
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§ 232 Interpellation 2006:58 av Shadi Larsson (-) om rätt behandling av
bröstcancerpatienter
Anförande nr 22
S h a d i L a r s s o n (-): Ordförande, ledamöter! Jag ställde några frågor angående rätt behandling av bröstcancerpatienter. Jag undrade om landstinget kan
förkorta kötiden till första besöket, så att det tar högst tre dagar innan den första
undersökningen görs, och förkorta köerna till fortsatt behandling av cancerpatienter och om vi kan begränsa antalet behandlande läkare för en och samma
patient.
Jag undrade också om det är möjligt att ha tillgång till en cancerspecialist för
akutvård även nattetid. Jag vill gärna att landstingsrådet ger svaret muntligt här i
salen.
Jag läste det skriftliga svaret och hoppas nu verkligen att den nya majoriteten tar
itu med köproblematiken så att det blir kortare kötider och att cancerpatienter får
den behandling som de förtjänar.

§ 233 Interpellation 2006:59 av Shadi Larsson (-) om omskärelse av små
pojkar
Anförande nr 23
S h a d i L a r s s o n (-): Ordförande, ledamöter! Jag har hört att antalet småpojkar
som blir omskurna i Sverige av obehöriga landstingsanknutna personer har ökat.
Många av dessa barn har fått allvarliga problem såsom blödningar, infektioner och
skador på könsorganet. Enligt flera källor förekommer det att omskärelse utförs i
smyg av personer som ej är behöriga att utföra dessa ingrepp.
Jag har fått ett skriftligt svar. Jag tycker inte att det finns tillräckligt intresse för
den här frågan och jag är inte nöjd med svaret. På något sätt borde det göras
ytterligare utredning om de här frågorna. Hur många personer blir omskurna av
personer som inte är behöriga? Landstinget borde anstränga sig för att hitta en
lösning.

§ 234 Interpellation 2006:60 av Shadi Larsson (-) om att patienter ska få vara
med och påverka valet mellan terapi eller läkemedel
Anförande nr 24
S h a d i L a r s s o n (-): Ordförande, ledamöter! Dagens situation med långa
kötider inom psykiatrin är oacceptabel, men problemen fortsätter när patienten fått
en läkartid. Det borde vara självklart att patienterna får vara med och påverka
valet mellan terapi och läkemedelsbehandling – vilket inte är fallet i dag.
Ordinerandet av psykofarmaka har blivit en patentlösning i den underbemannade
och resurssvaga psykvården. Målet inom psykiatrin ska vara att alla patienter ska
få den vård som är mest lämpad för deras individuella behov. Så är inte fallet i
dag.
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Det finns ett underskott av alternativ till läkemedelsbehandling. Detta slår särskilt
hårt mot unga kvinnor som är överrepresenterade i psykvården. Mot bakgrund av
detta ställde jag några frågor till sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord. Jag
undrade om det kunde bli möjligt att samtalsterapi alltid skulle erbjudas som
förstahandslösning och om majoriteten kunde verka för att en utredning alltid
skulle föregå all ordination av psykofarmaka vid långvarig behandling.
Jag ställde också en fråga om huruvida landstingsrådet ville verka för en
ekonomisk utredning där kostnaderna på lång sikt för psykofarmakaförskrivning
skulle jämföras med kostnaderna för terapi.
Jag fick ett svar och jag hoppas att den nya majoriteten arbetar också med denna
fråga.
Jag tackar för svaret!

§ 235 Val av interimsordförande i det vid allmänna val år 2006 nyvalda
landstingsfullmäktige
F ö r s t e v i c e o r d f ö r a n d e n : Det här ärendet handlar om att välja en
interimsordförande till nästa fullmäktige. Det kan förefalla något egendomligt att
avgående fullmäktigeförsamling utser ordförande för det nya fullmäktige. Det står
i vår arbetsordning att så ska ske, och vi gjorde så för fyra år sedan också.
Det är inte särskilt svårt att avgöra vem som ska vara interimsordförande eftersom
kommunallagen stipulerar att den som har flest tjänsteår som fullmäktigeledamot
är ålderpresident.
Det är enkelt att ta reda på ve m det är. Vi har funnit att Jan Strömdahl är den
fullmäktigeledamot som har flest tjänsteår och därmed är fullmäktige ålderpresident. Han är den som ska hålla i ordförandeklubban vid nästa sammanträde
som äger rum den 7 november. Den som har näst flest tjänsteår är Birgitta
Rydberg.
Fullmäktige noterar därmed att Jan Strömdahl är interimsordförande och Birgitta
Rydberg ersättare för honom i denna funktion.

Avslutning
Anförande nr 25
O r d f ö r a n d e n: Kära fullmäktige! Det är möjligen en paradox att det sista
sammanträdet med fullmäktige är det historiskt sett snabbaste. Vi har genomfört
43 landstingsfullmäktigesammanträden under den fyraåriga mandatperioden, och
det 43:e vart alltså det kortaste.
Jag vill börja med att rikta ett tack till alla människor anställda runt omkring oss i
fullmäktige som på ett utomordentligt sätt har hjälpt till att hålla det hela i gång.
Jag tänker på våra eminenta stenografer, vårt vaktmästeri och alla tjänstemän som
är delaktiga i framtagande av material och så vidare. Stort tack till er
allesammans!
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Jag vill också rikta tack till mina kamrater i presidiet, Inger och Tore. Presidiearbetet är ju inte något ensamverk, utan det bygger på att alla tre jobbar, och jag
tycker jag kan säga att vi under de här fyra åren har arbetat väldigt bra tillsammans. Inte alltid har vi väl tyckt likadant – det gör man ju inte – men vi har ändå
haft respekt för varandras roller, och det hela har fungerat på ett mycket bra sätt.
Ett stort tack till er båda!
Slutligen ett tack till fullmäktige, å hela presidiets vägnar. Det är naturligtvis svårt
att fatta så många beslut som ett landstingsfullmäktige gör under en fyraårig
mandatperiod. 43 heldags sammanträden, eller i varje fall 42, alstrar en väldig
massa pärmar med handlingar, och allt det har ni jobbat med under de här fyra
åren. Jag blir personligen upprörd när jag hör negativa omdömen om förtroendevalda, för jag vet vilket arbete var och en av er får lägga ned på det här uppdraget.
Det är inte för pengarnas skull som vi jobbar, i så fall vore det en dålig timpeng,
utan för idéer och ideal som vi tror på – lite olika mellan partierna. Vi har i alla
fall hittat ett forum där vi kan föra diskussioner, stöta och blöta och väga av.
Ett jättestort tack till er allesammans!

Anförande nr 26
Landstingsrådet N y l u n d W a t z (s): Jag ska nöja mig med att på fullmäktiges vägnar instämma i det tack som fullmäktiges ordförande har riktat till
personal och andra och för fullmäktiges del rikta ett tack till presidiet för det
utmärkta sätt man har genomfört de 43 sammanträdena. Tack så mycket!

Anförande nr 27
C h r i s t i n a T a l l b e r g (s): Ordförande, landstingsledamöter! Jag begärde
ordet för att det är sista gången jag får stå i landstingets talarstol. Det känns lite
särskilt en sådan här dag, eftersom jag faktiskt har suttit i den här salen under 30
år, och det är en väldigt lång tid.
Precis som ordföranden sade är det här det kanske allra kortaste sammanträdet jag
har varit med om. Jag har naturligtvis varit med om helt andra omfattningar på
sammanträden, framför allt i början när vi fattade mycket detaljbeslut. Då fick vi
ofta hålla på långt fram på nätterna för att klara av alla detaljer.
Att vara förtroendevald och folkvald är, som ordföranden också sade, någonting
väldigt viktigt. Jag vill också säga att jag tror att det är viktigt att vi alla hjälps åt
att sprida en bra information om det arbete, och också det ansvar, som det ändå
innebär att vara folkvald. Jag tror det är viktigt hur vi bemöter varandra och hur vi
jobbar tillsammans, för det är väldigt mycket som förenar oss: Vi vill göra verksamheter bättre för patienter och för kollektivresenärer i Stockholms län. Sedan
finns det ju också skillnader, som det naturligtvis ska göra i en demokratiskt vald
församling.
Det har varit en spännande tid. Jag började med att sitta allra längst ned i salen, på
sista bänk, och har under åren fått vandra framåt. Jag har fått den enorma glädjen
att få inneha många förtroendefulla poster: som ansvarigt landstingsråd, men inte
minst att få sitta framme på podiet i 14 år och leda landstingets möten. Det ska
erkännas att det kändes lite konstigt att på nytt sitta nere i bänken de senaste fyra
åren. Det kändes ovant att inte kunna se alla landstingets ledamöter utan bara

21

Yttranden 2006:7
några som man hade blicken på framåt, när man var så van vid att kunna se alla
ansikten, alla nickande bifall och leenden – och ibland att få lov att titta stint för
att hjälpa någon som höll på att koppla av lite för mycket på sin plats!
Jag vill också passa på att säga stort tack till alla i det här huset – folkvalda och
sådana som jobbar här. Ni har blivit vänner för livet, och det känns också väldigt
viktigt.
Ta vara på den fina parlamentariska institution som Stockholms läns landsting är!
Tack så mycket!
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Förteckning över talare
(siffrorna avser anförandets nummer)
Lundquist Lars Joakim (m) 7:1
Almqvist Måns (v) 7:2
Landstingsrådet Nylund Watz (s), 7:3, 4, 12, 26
Landstingsrådet Ros (s) 7:5
Anding Lena-Maj (mp) 7:6
Landstingsrådet Sevefjord (v) 7:7, 8, 9, 13, 15, 17, 18
Landstingsrådet Wennerholm (m) 7:10
Landstingsrådet Nyman (kd) 7:11, 14
Landstingsrådet Rydberg (fp) 7:16, 19
Larsson Shadi (-) 7:20, 22, 23, 24
Askensten Åke (mp) 7:21
Ordförande Andersson (s): 7:25
Tallberg Christina (s) 7:27

23

