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PROTOKOLL
2007-03-13

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 27 mars 2007

Inger Linge

Conny Andersson

Carl-Anders Ifvarsson

§ 37
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 38
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 1 mars 2007 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 5 och 6 mars 2007 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 9 mars 2007 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 39
Utseende av tillfällig ordförande
Efter förslag från ordföranden utsågs Carl-Anders Ifvarsson att utöva 2:e vice
ordförandeskapet vid dagens sammanträde.

2007-03-13

§ 40
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste vice
ordföranden samt Carl-Anders Ifvarsson.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 27 mars 2007.

Anmälningsärenden
§ 41
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010
till ny ersättare i valkrets 1 efter Pär Hommerberg (fp) utse Mikael Trolin
(fp), till ny ersättare i valkretsarna 1 och 3 efter Bengt Falemo (c) utse
Lotta Nordfeldt (c) och till ny ersättare i valkrets N efter Ingemar
Bengtsson (s) utse Bjarne Isacson (s)
LS 0612-2042, 0701-0025, 0702-0186
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 42
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010
till ny ledamot i valkrets NV efter Christina Heglert (s) inkalla Charlotta
Lind (s) och till ny ersättare utse Georg Gustafsson (s)
LS 0702-0170
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 43
Arvodering av presidieledamöter i Patientnämnden (förslag 8)
LS 0610-1767
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa förändring av årsarvoden för presidieledamöter i patientnämnden till
69 400 kronor för ordföranden och till 52 100 kronor för vice ordföranden.
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§ 44
Landstingsbidrag för arvoden till ledamöter och ersättare i Patientnämnden (förslag 9)
LS 0701-0091
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla patientnämndens hemställan om höjt landstingsbidrag med 250 000 kronor
för år 2007.

§ 45
Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 10)
LS 0701-0069
Fullmäktige beslutade dels enligt landstingsstyrelsens förslag och dels enligt ordförandens förslag vilket innebar att ordet ersättare tas bort under § 10 i bolagsordningen
att ändra bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik
att § 10 får följande lydelse:
” § 10 Lekmannarevisor
Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er)
Lekmannarevisor (-er) väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd,
räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum.”

§ 46
Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder (förslag 11)
LS 0701-0082
I ärendet yttrade sig Agnetha Boström, landstingsrådet Chris Heister, Folke Nässla
samt landstingsrådet Birgitta Rydberg.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till mp-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 godkänna ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder enligt bilaga
till landstingsstyrelsens förslag.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna.

§ 47
Kapitaltäckningsgaranti för Landstingshuset i Stockholm AB för 2007
(förslag 12)
LS 0701-0116
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Åke Askensten, landstingsråden
Birgitta Sevefjord och Chris Heister.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa en ram om 250 000 000 kronor inom vilken en kapitaltäckningsgaranti
kan utställas till Landstingshuset i Stockholm AB för år 2007 för att skydda dess egna
kapital
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom fastställd ram fatta beslut om faktiskt utnyttjande av belopp för utställande av kapitaltäckningsgaranti till Landstingshuset i
Stockholm AB.
UTTALANDE
Särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen antecknades av s-,
v- och mp-ledamöterna.

§ 48
Utlösen av investeringar i anslutning till Stockholmsförsöket (förslag 13)
LS 0702-0126
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Birgitta Sevefjord och Chris Heister
samt Åke Askensten.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna Storstockholms Lokaltrafiks utlösen av investeringar från den utökade
trafiken avseende depåer i enlighet med beslut i AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse inom ramen för SL:s budget.
UTTALANDE
Särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen antecknades av s-,
v- och mp-ledamöterna.
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§ 49
Ägartillskott till Danderyds Sjukhus AB och Södersjukhuset AB
(förslag 14)
LS 0702-0168
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister och Dag Larsson, Åke Askensten,
Thomas Magnusson, landstingsråden Maria Wallhager och Stig Nyman, Jan Olov
Sundström, Curt Linderoth, Anders Lönnberg, landstingsrådet Gustav Andersson,
Andres Käärik samt Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av v-ledamöterna till s-ledamöternas 2:a handsförslag
i landstingsstyrelsen

3)

bifall mp-ledamöternas förslag innebärande återremiss av ärendet

4)

bifall till förslag om att ärendet ska avgöras vid dagens möte

Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena under 3) och 4) ovan
och fann att fullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras vid dagens möte.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 2) ovan
och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bevilja Danderyds Sjukhus AB ett ägartillskott om 45 000 000 kronor i budget för
2007
att bevilja Södersjukhuset AB ett ägartillskott om 45 000 000 kronor i budget för
2007
att uppdra åt Danderyds Sjukhus AB att, i nära samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen, till den 1 april 2007 utreda och redovisa möjligheterna för fortsatt effektivisering och andra förutsättningar för kostnadsreduktion
inför 2008 motsvarande nämnda ägartillskott samt återrapportera till landstingsstyrelsen
att uppdra åt Södersjukhuset AB, i nära samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden
och landstingsstyrelsen, till den 1 april 2007 utreda och redovisa möjligheterna för
fortsatt effektivisering och andra förutsättningar för kostnadsreduktion inför 2008
motsvarande nämnda ägartillskott samt återrapportera till landstingsstyrelsen.
Mp-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s-ledamöternas 2:a handsförslag i landstingsstyrelsen och dels av mp-ledamöterna till förmån för återremissyrkandet.

§ 50
Ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik
och Koncernfinansiering (förslag 15)
LS 0702-0176
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Dag Larsson och Raymond Wigg,
Thomas Magnusson, Åke Askensten, landstingsrådet Maria Wallhager samt Björn
Sigurdsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av v-ledamöterna till s-ledamöternas 2:a handsförslag i
landstingsstyrelsen

3)

bifall till mp-ledamöternas förslag innebärande återremiss av ärendet

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet och
fann att fullmäktige avslagit återremissyrkandet.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 2) ovan
och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bevilja Karolinska Universitetssjukhuset ett ägartillskott på 100 000 000 kronor år
2007
att justera Karolinska Universitetssjukhusets resultatkrav 2007 till
minus 270 000 000 kronor
att justera AB Storstockholms lokaltrafiks resultatkrav 2007 till 100 000 000 kronor
att justera Koncernfinansierings resultatkrav 2007 till 515 000 000 kronor
att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktiges sammanträde i april 2007.
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Mp-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels av s- och v-ledamöterna till förmån för s-ledamöternas 2:a handsförslag i landstingsstyrelsen och dels av mp-ledamöterna till förmån för återremissyrkandet.

§ 51
Hemställan om omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid
Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 16)
LS 0509-1565, LS 0512-2305
I ärendet yttrade sig Åke Askensten.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till mp-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 avslå hemställan om omställningsbidrag uppgående till 2 000 000 kronor för
fastighetsinvesteringar vid Karolinska Universitetssjukhuset.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s-ledamöterna och dels av mpledamöterna till förmån för partiernas respektive reservationer i landstingsstyrelsen.

§ 52
Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken (förslag 17)
LS 0701-0074
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 13 februari 2007.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg,
Lennart Rohdin, Tage Gripenstam, Åke Askensten, Gunilla Roxby Cromvall,
landstingsrådet Gustav Andersson, Kerstin Pettersson, Charlotte Broberg, Björn
Sigurdsson, Jan Stefansson, Anna-Lena Östman, Staffan Holmberg, Hans Lindqvist,
Jan Strömdahl, Peter Kockum, Sverre Launy, Marie Åkesdotter, Necla Bora, Lena-Maj
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Anding, Stella Fare, Tomas Rudin, Lars Carlsson, Lennart Kalderén samt Johan
Sjölander.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av v- och mp-ledamöterna till s-ledamöternas
förslag innebärande avslag till landstingsstyrelsens förslag

3)

bifall med instämmande av v- och mp-ledamöterna till s-ledamöternas
vid dagens sammanträde framlagda 2:a handsförslag innebärande ”att
låta hela Värmdö kommun ingå i Zon B”

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena 1) och 2) 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 avslå landstingsstyrelsens förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 79
ja-röster, 54 nej-röster och att 16 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
Sedan ställde ordföranden propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet
under 3) ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat bifalla s-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 79
ja-röster, 54 nej-röster och att 16 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att godkänna styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafiks beslut om att införa ett
zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken från och med den 1 april 2007.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
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§ 53
Frågestund
LS 0703-0295
1) Lars Dahlberg (s) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Anser du att det är
rimligt att landstinget ensamt ska bära kostnaderna för SLs utökade trafik och att
trängselskatterna endast ska gå till vägar?
2) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Kommer ni att följa
beslutet i budget 2007 och kompensera ekonomiskt för inställda operationer på Astrid
Lindgrens barnsjukhus?
3) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Vet landstingsrådet vem som tjänar pengar - SL eller entreprenörerna - när bussarna går glesare än
vad som anges i tidtabellen?
4) Dag Larsson (s): Kan finanslandstingsrådet garantera att antalet läkarsekreterare
inte kommer att reduceras till följd av de aviserade nerdragningarna på administrativ
personal?
5) Gunilla Roxby-Cromvall (v) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Avser du
att vidta åtgärder för att förbättra det förebyggande underhållet av bussarna?
6) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Avser du att vidta
några åtgärder för att minska hastighetsöverträdelserna i SL:s busstrafik?
7) Janet Mackegård (s) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Planerar ni att lägga ner
Hjorthagens vårdcentral?
8) Håkan Jörnehed (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Kommer närakuten
Sabbatsberg läggas ner 1 januari 2008?
9) Folke Nässla (mp) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Kommer Spånga
station att läggas ner?
10) Juan Carlos Cebrian (s) till ordföranden i Programberedning 1, Pia Lidwall:
Stämmer det att ni, utan underlag eller konsekvensbeskrivning, ska lägga ut all geriatrisk vård på entreprenad (11 kliniker drivs idag av SLSO och 4 i privat regi)?
11) Necla Bora (v) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Tänker du tillföra extra
resurser till färdtjänsten om regeringens förslag att taxi och färdtjänsten måste betala
trängelskatt går igenom?
12) Dag Larsson (s) till landstingsrådet Gustav Andersson: Mot bakgrund av att avtalet
med de privata entreprenörer som enligt en revisionsrapport misslyckats med att
genomföra uppsökande verksamhet inom ramen för tandvårdsreformen 1999 snart
går ut: Avser du att ta initiativ till en upphandling av den uppsökande verksamhet som
finns inom ramen för tandvårdsstödet?
Frågorna antecknades som besvarade.
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Beslutsärende
§ 54
Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av
en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset
(Närakuten Löwet) (förslag 18)
LS 0511-2063
I ärendet yttrade sig Rolf Bromme.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

Valärenden
§ 55
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 19)
LS 0610-1661, 1729, 1771, 1777, 0611-1822, 1933, 1935--1937, 1958, 0701-0005, 0058,
0078, 0083, 0702-0127--0131, 0170, 0187, 0191, 0196, 0197, 0207, 0220, 0221, 0244-0247
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
Sjukvårdsstyrelse Norr intill utgången av 2007
Ersättare
s

Thore Nyman

(efter Charlotta Lind)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
valda ersättarna:
För ledamöterna Sander, Sundesten, Enocson-Mårtensson och Lind inträder
ersättarna Lindered, Norman, Nyman och Wahlgren; För ledamoten Littmarck
inträder ersättarna Wahlgren, Lindered, Norman och Nyman.
Programberedning 5; Tandvård intill utgången av 2007
Ledamot
s

Anita Johansson

(efter Christina Heglert)
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SLL Internfinans AB för tiden från och med valet intill tiden för årsstämman 2007
samt under förutsättning att bolagsordningen ändras för bolaget, även för tiden från
årsstämman 2007 intill slutet av årsstämman för 2008
Suppleant
-

Bordläggs

Revisionens budgetberedning intill utgången av 2010
Ledamot
s

Majvi Andersson

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska intill utgången av 2010
Ledamot
-

Bordläggs

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin intill utgången av 2010
Ledamot
-

Suppleant

Bordläggs

-

Bordläggs

Stiftelsen Clara intill utgången av 2010
Ledamot
-

Peter Carpelan

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för tiden 2007 - 2010
Ersättare
fp

Nils-Gunnar Lindh

Stockholms Konserthusstiftelse för tiden 2007-2010
Ledamot
-

Peter Wallin

Kammarrätten intill utgången av 2010
Nämndeman
m

Harry Bouveng

(efter Ricardo Vargas Fuentes)
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Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m
fp
kd

Lars Hansson
Barbro Kjellin
Bordläggs
Ingela Sellin

(efter Magnus Blomqvist)
(efter Ulf Ellnebrant)
(efter Margareta Forsell)
(efter Anna-Carin Stålgren)

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
s
s
s
s

Bengt Barkman
Kickan Björk
Anna-Lisa Jatko
Gunilla Leijonhielm
Monika Katalin Lazslo
Marie-Louise Kåberg Roos
Lars Molin
Christina Nilsson
Gunilla Skoglund
Siw Pontander
Gunnel Edelsvärd
Jörgen Andersson
Birgitta Mårtensson
Barbro Östlund

(efter Ene Ivandi)
(efter Rebuar Fredon)
(efter Anna Mikaela Ekstrand)
(efter Jonas Domeij)
(efter Elisabeth Bäckström)
(efter Petra Gardos)
(efter Bengt Jansson)
(efter Ingriel Larsson)
(efter Anna Hellgren)
(efter Tommie Björk)
(efter Demir Aho)

Moderaterna bordlade 4 platser.
Folkpartiet bordlade 4 platser, efter Karl-Henrik Liminga, Abraha Mebratu, Jonas
Aulin och Willy Viitala.
Centerpartiet bordlade 3 platser, efter Åke Eriksson, Christina Söderberg och Sophie
Hoas.
Socialdemokraterna bordlade 2 platser, efter Egon Lundqvist och Kerstin Frostberg.
Miljöpartiet bordlade 1 plats, efter Stefan Nilsson.
Fastighetsdomstolen intill utgången av 2010
Nämndeman
kd

Curt Hellgren

(efter Sigvard Beck-Friis)

Skattenämnden för skattekontor 1 intill utgången av 2010
Ledamöter
s

Anders Ekman

Socialdemokraterna bordlade 2 platser, efter Shafqat Khatana och Martin Edward.
Miljöpartiet bordlade 3 platser.
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Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2010
Ledamöter
m
m
m
m
m
m
m
m
c
s
s
s
v
v

Tomas Ericsson
(efter Laila Nordin)
Jan Bojling
Anne Louise Hörnstedt
Anders Edeholm
Marianne Irving
Carina Hultqvist
Bo Tengelin
Katarina Fürstenberg Lindblad
Lars Alenfalk
Kerstin Peanberg (efter Majvie Swärd)
Kjell Fredriksson (efter Berta Eriksson)

Kristian Sihlén
Thomas Magnusson
Aune Sakko

Moderaterna bordlade 24 platser.
Centerpartiet bordlade 1 plats.
Socialdemokraterna bordlade 1 plats, efter Sonny Danielsson.
Vänsterpartiet bordlade 6 platser.
Miljöpartiet bordlade 7 platser.
Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010
Ledamöter
m
m
m
m
m
m
m
m
m
kd
c
c
s
s
v

Eva Jansa
Birger Ericsson
Inga-Lill Larsson
Gunnar Larsson
Charlotte Naversten
Milan Randelovic
Jan Rundqvist
Per-Inge Strömberg
Åke Svensson
Nataliya Hulusjö
(efter Kent Rune Sjöholm)
Len Blomgren
Benita Hägg
Carlos Numez
(efter Kenneth Bylund)
Sten Lundströmer
(efter Simon Strömberg)
Madeleine Gyllenhammar

Moderaterna bordlade 10 platser.
Vänsterpartiet bordlade 5 platser.
Miljöpartiet bordlade 7 platser.
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Skattenämnden för storföretagsskattekontoret intill utgången av 2010
Ledamöter
m
fp
v

László Fazekas
(efter Jaan Vilval)
Bordläggs
(efter Lars Hansson)
Thomas Magnusson

Vänsterpartiet bordlade 1 plats.
Miljöpartiet bordlade 3 platser.
Skattenämnden för skattekontor Uppsala intill utgången av 2010
Folkpartiet bordlade 1 ledamotsplats.
Miljöpartiet bordlade 1 ledamotsplats.
Skattenämnden för skattekontor Eskilstuna intill utgången av 2010
Vänsterpartiet bordlade 1 ledamotsplats.
Stockholms läns Hemslöjdsförening intill utgången av 2010
Kristdemokraterna bordlade 1 ersättarplats.
Övervakningsnämnden Stockholms centrums första intill utgången av 2010
Ersättare
fp

Pär Hommerberg

Övervakningsnämnden Stockholms Centrums andra intill utgången av 2010
Kristdemokraterna bordlade 1 ledamotsplats.
Centerpartiet bordlade 1 ersättarplats.
Övervakningsnämnden Stockholm Söder intill utgången av 2010
Ledamot
c

Stefan Sporre

Almi Företagspartner AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamöter
s
s

Tore Lidbom
Staffan Holmberg

Moderaterna bordlade 2 ledamotsplatser.
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För granskning av 2007 års förvaltning och räkenskaper
Revisorssuppleant
s

Niklas Rengen

Moderaterna bordlade en revisorsplats.
Almi Stockholm Investeringsfond AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamöter
s

Staffan Holmberg

Moderaterna bordlade 1 ledamotsplats
Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2007 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2008
Ledamöter

Ersättare

m
s

m
s

Christer G Wennerholm
Lars Dahlberg

Charlotte Broberg
Nanna Wikholm

För granskning av 2007 års förvaltning och räkenskaper
Revisor

Revisorsersättare

m

s

Bernt Östh

Göran Dahlstrand

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
för tiden 2007 - 2010
Lekmannarevisorer
Revisor

Revisorsersättare

s

fp

Bordläggs

s

Charlotte Hernmarck

Göran Hammarsjö

Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka för tiden 2007 - 2010
Lekmannarevisorer
Revisor

Revisorsersättare

kd

s

Hans Nord

Niklas Rengen
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Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för tiden 2007 - 2010
Lekmannarevisorer
Revisorsersättare
s

Charlotte Hernmarck

Samordningsförbundet för rehabilitering i Haninge för tiden 2007 - 2010
Lekmannarevisorer
Revisor

Revisorersättare

fp

s

Lena Huss

Kenneth Strömberg

Samordningsförbundet för rehabilitering i Huddinge för tiden 2007 -2010
Lekmannarevisorer
Revisor

Revisorersättare

c

s

Gunilla Hansson

Charlotte Hernmarck

Stiftelsen Stockholms läns Museum
Centerpartiet bordlade en lekmannarevisorplats.
Stiftelsen Clara för tiden från det att revisionsberättelse avgivits för det kalenderår
då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna
val
Auktoriserade revisorer (Deloitte AB)
Revisor

Revisorsersättare

-

-

Johan Rasmusson

Svante Forsberg

Landstingets donationsfonder för tiden från det att revisionsberättelse avgivits för
det kalenderår då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter närmast
följande allmänna val

Auktoriserade revisorer (BDO Nordic Stockholm AB)
Revisor

Revisorersättare

-

-

Ove Olsson

Eva Alnebo
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Val av auktoriserade revisorer för Stiftelsen Stockholms läns Museum, Stiftelsen
Stockholms läns äldrecentrum, Stiftelsen Cancercentrum Karolinska samt Stiftelsen
Centrum för Molekylär Medicin bordlades.

§ 56
Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Första (förslag 20)
LS 0702-0194
Fullmäktige beslutade att välja nio huvudmän till Sparbanksstiftelsen Första för tiden
från ordinarie stämma 2007 intill slutet av ordinarie stämma 2011.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Sparbanksstiftelsen Första för tiden från ordinarie stämma 2007 intill slutet av
ordinarie stämma 2011
Huvudmän
m
m
m
m
s
s
s
v

Mats Fält
Caroline Wallensten
Ariane Bucquet
Inger Granlund
Tore Lidbom
Ola Rask
Elaine Kristensson
Britta Båvner

Folkpartiet bordlade 1 huvudman.

Nya Motioner
§ 57
Anmälan av motioner
LS 0703-0297, 0298, 0300--0307
Nr 2007:11 av Viviann Gunnarsson m. fl. (mp) om översvämningsrisker som hotar
kollektivtrafiken
Nr 2007:12 av Raymond Wigg m f l (mp) om klimatneutral landstingsverksamhet
LS 2007:13 av Lena-Maj Anding m. fl. (mp) angående fysisk aktivitet på recept, FaR
Nr 2007:14 av Åke Askensten m.fl. (mp) om landstingshuset som blivande energiföredöme
Nr 2007:15 av Lars Dahlberg, Håkan Jonsson och Anita Johansson (s) om höjd trafiksäkerhet
Nr 2007:16 av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länet
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Nr 2007:17 av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för avhjälpa spelberoende
Nr 2007:18 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms län landsting i samverkan med Stockholms stad
Nr 2007:19 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om behovet av insatser för patienter med
ME/kroniskt trötthetssyndrom i Stockholms läns landsting
Nr 2007:20 av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed (v) om att landstinget ska
utarbeta ett policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i
Stockholms läns landsting
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

§ 58
Interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande
av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhus
LS 0702-0155
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 59
Interpellation 2007:9 av Dag Larsson (s) om utveckling av cancervården
LS 0702-0157
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Lars Joakim Lundquist och Raymond Wigg.

§ 60
Interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska läkares
möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimation
LS 0702-0159
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 61
Interpellation 2007:11 av Inger Ros (s) om nedskärningarna vid Astrid
Lindgrens barnsjukhus avseende konsultstöd
LS 0702-0161
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Ann-Sofi Matthiesen, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Lena-Maj Anding, Gunilla Helmerson samt Håkan Jörnehed.

§ 62
Interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa
fri etablering för allmänläkare
LS 0702-0162
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 63
Interpellation 2007:13 av Kristina Söderlund (s) om vikten av att reumatiker får rehabilitering genom bassängträning
LS 0702-0163
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Kristina Söderlund, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Yvonne
Andersson samt Necla Bora.

§ 64
Interpellation 2007:14 av Lena-Maj Anding (mp) om landstingets fortsatta
hantering av komplementär- och alternativmedicinska frågor, tm/cam
LS 0702-0164
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
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Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lena-Maj Anding, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Marie Ljungberg Schött, Pia
Lidwall, Boris von Uexküll, landstingsråden Birgitta Rydberg, Raymond Wigg och Lars
Joakim Lundquist.

§ 65
Interpellation 2007:15 av Peter Andersson (s) om minskat stöd till
insatser för folkhälsa
LS 0702-0165
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för folkhälsofrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Peter Andersson, landstingsråden Birgitta Rydberg, Raymond Wigg och Birgitta
Sevefjord.

§ 66
Interpellation 2007:16 av Håkan Jörnehed (v) om funktionshindrade
föräldrars möjlighet till stöd i föräldrarollen
LS 0702-0166
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Torbjörn Rosdahl, Pia Lidwall
samt Lena-Maj Anding.

§ 67
Interpellation 2007:17 av Lena-Maj Anding (mp) om funktionshindret
elöverkänslighet och rätten till färdtjänst
LS 0702-0167
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för färdtjänstfrågor. Fullmäktige medgav
den 13 februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Anna
Starbrink.
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Nya interpellationer
§ 68
Anmälan av interpellationer
LS 0703-0262--0279, 0281
Nr 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid
Karolinska universitetssjukhuset
Nr 2007:19 av Håkan Jörnehed (v) om sjukvårdsresurser för kroniskt sjuka barn
Nr 2007:20 av Helene Sigfridsson (mp) om barnkonventionen är viktig (reviderad
version godkändes)
Nr 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga kvinnor som mår dåligt
Nr 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk sjukvård för gruppen
psykiskt funktionshindrade
Nr 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om kvinnor får sämre vård fortfarande
Nr 2007:24 av Lars Dahlberg (s) om kommunsamråd
Nr 2007:25 av Jan Strömdahl (v) om gamla och bristfälliga bussar
Nr 2007:26 av Raymond Wigg (mp) om bemanningen av stationer i kollektivtrafiken
Nr 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på Karolinska Universitetssjukhuset
Nr 2007:28 av Håkan Jörnehed (v) om Astrid Lindgrens barnsjukhus personalinitiativ
om en närakut
Nr 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den psykiatriska vården
Nr 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgaranti
Nr 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande
psykisk ohälsa inom Stockholms läns landsting
Nr 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående
föräldrar (reviderad version godkändes)
Nr 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och
sjukvården
Nr 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka tillgängligheten till
specialiserad barn- och ungdomstandvård
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Nr 2007:35 av Raymond Wigg (mp) om t-baneluften
Nr 2007:36 av Erika Ullberg (s) om huruvida kollektivtrafiken kommer att utökas och
förbättras
Nr 2007:37 av Jan Strömdahl (v) om återinförandet av trängselskatt
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.20.
Vid protokollet

Peter Freme
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