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
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.

§ 212
Omställningsåtgärder 2006 för Sjukvården Salem Nykvarn Södertälje
(förslag 75)
LS 0604-0848
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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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
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.
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§ 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.

§ 218
Omstruktureringsinvestering under 2006 vid Danderyds sjukhus i samband
med övertagande av rehabiliteringsmedicinsk forskning (förslag 81)
LS 0512-2257
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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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 respektive
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.

§ 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
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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
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.

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
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz
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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
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
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Sevefjord
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.
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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
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
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Christer G Wennerholm,
Stig Nyman och Ingela Nylund Watz.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
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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
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
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.
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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
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg.
YRKANDEN
1) bifa ll 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
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 13 juni 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Anna Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Shadi Larsson och Åke Askensten.
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§ 232
Interpellation 2006:58 av Shadi Larsson (-) om rätt behandling av bröstcancerpatienter
LS 0606-1169
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
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
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.

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.
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§ 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)

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
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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.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 10.37.
Vid protokollet

Peter Freme
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