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PROTOKOLL
2007-06-12

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 19 juni 2007

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 149
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.
§ 150
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 31 maj 2007 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 1 juni och den 4 juni 2007 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 8 juni 2007 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 151
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och
andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 19 juni 2007.
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§ 152
Överläggning i ärendet om årsredovisning för år 2006 avseende Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg (förslag 51)
LS 0706-0571
Inga yttranden förelåg i ärendet.
§ 153
Revisionsberättelse över Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och Omsorg för år 2006 (förslag 52)
LS 0706-0572
I ärendet yttrade sig revisor Bernt Östh.
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att
bevilja ansvarfrihet för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och
Omsorg för verksamheten år 2006.
Det antecknades att landstingsrådet Stig Nyman, Anders Lönnberg samt Kajsa Hansson
som innehaft uppdrag i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och
Omsorg under år 2006 ej deltog i behandlingen och beslutet.
§ 154
Beslut i ärendet om årsredovisning för år 2006 avseende Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg (förslag 51)
LS 0706-0571
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisning inklusive koncernredovisning för år 2006 avseende
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg.
§ 155
Förslag till arvoden och ersättningar för Samordningsförbundet Haninge
(förslag 41)
LS 0702-0222
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla förslag om årsarvoden och sammanträdesersättningar från Samordningsförbundet Haninge.
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§ 156
Ändring av inkomsttak vid beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda (förslag 42)
LS 0705-0477
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra inkomsttaket för beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst från 10 till
7,5 prisbasbelopp.
§ 157
Hemställan om ägartillskott med anledning av konsekvenser vid
förlossningsavdelningens ombyggnation 2007-2008 vid Danderyds sjukhus
AB (förslag 43)
LS 0611-1965
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Dag Larsson och Birgitta Sevefjord,
Viviann Gunnarsson, landstingsrådet Maria Wallhager samt Thomas Magnusson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå Danderyds sjukhus AB:s hemställan om ägartillskott om 6 182 000 kronor med
anledning av konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007 – 2008
att uppdra till Danderyds Sjukhus AB att senast vid maj månadsbokslut återkomma med
åtgärder för att täcka dessa kostnader.
S-, v- och mp-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut.
UTTALANDE
Särskilt uttalande antecknades av v-ledamöterna likalydande med s-, v- och mpreservationen i landstingsstyrelsen till den del som inte avser återremiss.
§ 158
Försäljning av aktieposter i AB Transitio (förslag 45)
LS 0703-0357
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna tidigare genomförda försäljningar samt förestående försäljning av del av AB
Storstockholms Lokaltrafiks aktieinnehav i AB Transitio till svenska trafikhuvudmän
att försäljningen av aktierna ska ske till nominellt värde.
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§ 159
Fastställande av budgetdirektiv 2008 (förslag 46)
LS 0705-0485
Osignerad skrivelse från Läkarförbundet, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal delades ut
vid sammanträdet, bilaga 2.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Dag Larsson, Gustav Andersson och
Birgitta Rydberg, landstingsrådet Raymond Wigg, Håkan Jörnehed, Pia Lidwall, Johan
Sjölander, Gunilla Roxby Cromvall, Yvonne Blombäck, Åke Askensten, Thomas
Magnusson, Jan Strömdahl, landstingsråden Maria Wallhager, Lars Dahlberg och
Christer G Wennerholm, Juan Carlos Cebrian, landstingsrådet Stig Nyman, Lena-Maj
Anding, Nanna Wikholm, Jan Stefansson samt Stella Fare.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

4)

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 fastställa budgetdirektiv 2008 med planår 2009-2010
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande direktiv
som kan krävas.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för
partiernas respektive förslag.
§ 160
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 49)
LS 0610-1661, 1771, 1777, 0611-1936, 1958, 0702-0128, 0244, 0247, 0703-0255, 0340,
0364, 0704-0378, 0379, 0391, 0407, 0427, 0432, 0439, 0705-0455, 0491, 0488, 0516,
0547, 0549
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Elaine Kristensson (s) från uppdraget som
huvudman i sparbanksstiftelsen Första.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

2007-06-12

Sparbanksstiftelsen Första intill slutet av ordinarie stämma 2011
Huvudman
s

Christina Tallberg

(efter Elaine Kristensson)

Stockholmsregionens Europakommitté för tiden 2007 - 2010
Lekmannarevisorer
Revisor
m

Georg Jönsson

Revisorsersättare
s

Niklas Rengen

Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2010
Ledamöter
m
m
m

Carl Pereswetoff-Morath
Stig Aspling
Marianne Hallberg

Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010
Ledamot
m
v

Erik Öman

(efter Tünde Kovach)

Marianne Ramström

Skattenämnden för skattekontor Eskilstuna intill utgången av 2010
Ledamot
c

Torsten Björnberg

(efter Michaela Bager)

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m
c
s
mp

Åke Frodin
Marcin Zakowicz
Emma Petersson
Marzieh Farahrouz
Khaled Assel

(efter Margareta Andersson)
(efter Ulla Sandenskog)
(efter Daniel Sunesson)
(efter Ardalan Shekarabi)
(efter Sofie Dahlstedt)
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Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
s

Lisa Wendelius Choate

(efter Henning Carlsson)

Övervakningsnämnden Stockholms Centrums andra intill utgången av 2010
Ersättare
c

Fredric Ericsson

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en suppleant i styrelsen för SLL Internfinans AB
en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
fjorton nämndemän i länsrätten, efter Bernt Rehnström (m), Niklas Kristoffersson (m)
Sture Hagström (m), Marianne Löthner (m), Anna-Stina Eklund Wivallius (m), Jan-Edvin
Henriksson (m), Fredrik Sawestål (m), Marianne Liljebladh (m), Eva Jansa (m)
Eliza Roszkowska-Öberg (m), Stefan Hirvonen (fp), Rickard Ydrenäs (fp), Kerstin
Frostberg (s) och Firas Al-Saffar (v)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1, efter Shafqat Khatana (s) och Martin
Edward (s) samt 1 mp-plats
sjutton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2, efter Sonny Danielsson (s) och
Monika Kurin (s) samt 2 m-platser, 6 v-platser och 7 mp-platser
sjutton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3, efter Susanne Lindberg Elmgren
(s) samt 5 m-platser, 4 v-platser samt 7 mp-platser
fyra ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontoret, efter Ingvar Jacobsson
(m) samt tre mp-platser
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna, (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Uppsala, (mp)
Fullmäktige beslutade enligt allmänna utskottets förslag
Aktiebolag
Danderyds sjukhus AB
Bordläggs

Ordförande
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Dotterbolag SL AB
SL Infrateknik AB
Ingemar Ziegler
Maria Sedolin
Anita Wetterlöf Ajaxon

Ordförande
Ledamot
Ledamot

SL HR Service AB
Johan von Schantz
Tomas Silvander
Anita Wetterlöf Ajaxon

Ordförande
Ledamot
Ledamot

SL Finans AB
Ingemar Ziegler
Bo Fredriksson
Maria Sedolin
Helena Thunander Holmstedt
Lars Gereholt

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

SL Kundtjänst AB
Anita Wetterlöf Ajaxon
Katarina Forsman
Anders Björlinger

Ordförande
Ledamot
Suppleant

SL Lidingö Trafik AB (vilande)
Maria Sedolin
Ledamot
Anita Wetterlöf Ajaxon
Ledamot
Mats Öberg
Ledamot
Fastighets AB Viggestaberg (vilande)
Maria Sedolin
Ledamot
Anita Wetterlöf Ajaxon
Suppleant
Intressebolag
Busslink i Sverige AB
Anita Wetterlöf Ajaxon
Maria Sedolin
Mats Öberg

Ledamot
ledamot
Ledamot

Stockholm Terminal AB
Ingemar Ziegler
Anita Wetterlöf Ajaxon
Lennart Hallgren
Helena Sundberg

Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Tågia AB
Maria Sedolin
Anita Wetterlöf Ajaxon
Mats Öberg

Ledamot
Ledamot
Ledamot

7 (20)

2007-06-12

Transitio AB
Ingemar Ziegler
Maria Sedolin
Helena Thunander Holmstedt
Anita Wetterlöf Ajaxon

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Samtrafiken i Sverige AB
Ingemar Ziegler

Ordförande

Trafik i Mälardalen (TiM)
Per Ekberg

Ledamot
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§ 161
Val av nämndemän för fastighetstaxeringsmål vid länsrätten (förslag 50)
LS 0705-0491
Fullmäktige beslutade
att välja tolv nämndemän i länsrätten i Stockholms län vid behandling av mål om fastighetstaxering för perioden 2007-07-01--2013-06-30
Fullmäktige valde enlig valberedningens förslag
Länsrätten, fastighetstaxeringsmål för perioden fr o m 1 juli 2007 t o m
30 juni 2013
Nämndemän
m
m
m
m
m
fp
kd
s
s
s
v
mp

Gunilla Helmerson
Göran Briving
Per-Olov Karlsson
Jan Almerheim
Bordläggs
Bordläggs
Lennart Rinder
Karl-Erik Hammerin
Ingvar Wallin
Sune Alm
Kersti Eriksson
Bordläggs

§ 162
Frågestund
LS 0706-0613
1) Johan Sjölander (s) till landstingsrådet Maria Wallhager: Anser landstingsrådet att
SLSO bör ansöka om auktorisation för samtliga vårdcentraler och vårdenheter som vid
ansökningstidens slut ingår i denna organisation?
2) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Anser du att sommarplaneringen inom förlossningen i Stockholms läns landsting har fungerat väl och är under
kontroll?
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3) Lena-Maj Anding (mp) till landstingsrådet Chris Heister: Är det alliansens mening att
sjukhusen i Stockholms läns landsting ska drivas av privata entreprenörer enligt propositionen driftsformer för sjukhus?
4) Peter Andersson (s) till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Är det riktigt att det nu
planeras personalneddragningar i den södra länsdelen som kommer att leda till att den
öppna psykosvården i Botkyrka, Huddinge och Gröndal försämras?
5) Mats Skoglund (v) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Är inte risken stor att
den slutna spärrlinjen kommer att orsaka onödig trängsel och irritation när stora mängder av resenärer från bussarna och Saltsjöbanan ska byta till tunnelbanan vid Slussen?
6) Raymond Wigg (mp) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Har dialyspatienten,
med utländsk bakgrund, som inte är läs- och skrivkunnig, denna valfrihet och ”ryggsäck
med pengar”?
7) Mikael Sundesten (s) till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Kommer alla patienter som
behöver läkemedlet Lucentis, medicin mot sjukdomar i gula fläcken, att få det i år?
8) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Stämmer det att
HSN:s förvaltning utreder möjligheten att avveckla utomlandsrehabiliteringen för kronikergruppen med neurologiska skador och reumatiska sjukdomar?
9) Åke Askensten (mp) till ordföranden i programberedning 1 Pia Lidwall: Avser landstingsrådet att vidta några åtgärder med anledning av de problem som uppdagats i Täby
när det gäller vården av cancersjuka?
10) Curt Hansson (s) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Kan landstingsrådet
glädja Nybohovsborna med ett besked om tidpunkten då hissen från Liljeholmens Tbanestation åter kan öppnas?
11) Birgitta Sevefjord (v) ordföranden i programberedning 1 Pia Lidwall: Avser du att häva
avtalet med Förenade Care om de inte klarar att leva upp till de uppställda kvalitetskraven?
12) Lena-Maj Anding (mp) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Det framhävs i alla
sammanhang vikten av evidens i hälso- och sjukvården. Vet vi hur stor andel i % av de
behandlingsmetoder vi använder i vården som är evidensbaserade?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 163
Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt
auktorisering och kundval inom primärvården (förslag 44)
LS 0703-0289
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges möte den 15 maj 2007.
Ärendet behandlades i landstingsstyrelsen den 12 juni 2007.
Osignerad skrivelse från Läkarförbundet, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal delades ut
vid sammanträdet, se bilaga 2 ovan.
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I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Dag Larsson och Birgitta Rydberg,
Lena-Maj Anding, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Pia Lidwall, landstingsrådet Gustav
Andersson, Anders Lönnberg, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Inger Ros, landstingsrådet Raymond Wigg, Anna Kettner, Johan Sjölander, Thomas Magnusson, Olov
Lindquist, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Stig
Nyman, Urban Ryadal samt Regiana Hortin.
1)

2)

bifall till landstingsstyrelsens förslag som framlades vid dagens sammanträde,
kompletterat med av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna framlagt tillägg på sid 4 efter
stycke 2 med följande lydelse ”Distriktssköterskan har en unik ställning i
primärvården, ger kontinuitet och har oftast en överblick över olika vårdgivare
runt patienten och kan därmed samordna vården. Det är viktigt att ta tillvara
distriktssköterskornas specialistkompetens kring förebyggande insatser,
omvårdnad och hemsjukvårdsinsatser så vårdenheter bemannas med rätt
kompetens. Uppdraget för distriktssköterskan behöver förtydligas i den fortsatta
utredningen och ersättningssystemet ska främja att deras kompetens används”.
bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen den 24 april 2007

4)

bifall till v-ledamöternas förslag innebärande avslag på den 3:e att-satsen i
landstingsstyrelsens förslag

5)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena under 1), 2) 3) och 5) ovan och
fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Sedan ställde ordföranden propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 4)
ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige
beslutat bifalla v-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 74 jaröster, 54 nej-röster och att 21 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag kompletterat med av m-, fp-, kdoch c-ledamöterna framlagt tillägg
att godkänna principer och riktlinjer för utredning om auktorisation och kundval inom
primärvården
att godkänna riktlinjer för utmaningsrätt, managementavtal, en entreprenörs samordningsansvar för hela vårdbehovet i ett område och utveckling av ersättningssystemen
att godkänna riktlinjer för utredning av nya driftsformer inom tandvården
att utifrån principer och riktlinjer delegera de fortsatta besluten till landstingsstyrelsen
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att fatta formellt slutgiltigt beslut om kundvalsmodell inom primärvården i samband med
anvisning av budgetmedel då budget för år 2008 fastställs.
att till landstingsstyrelsens förslag på sidan 4 efter stycke 2 infoga ” Distriktssköterskan
har en unik ställning i primärvården, ger kontinuitet och har oftast en överblick över olika
vårdgivare runt patienten och kan därmed samordna vården. Det är viktigt att ta tillvara
distriktssköterskornas specialistkompetens kring förebyggande insatser, omvårdnad och
hemsjukvårdsinsatser så vårdenheter bemannas med rätt kompetens. Uppdraget för
distriktssköterskan behöver förtydligas i den fortsatta utredningen och ersättningssystemet ska främja att deras kompetens används”.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för
partiernas respektive förslag.
§ 164
Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbruk
(förslag 47)
LS 0511-2064
I ärendet yttrade sig Inga-Britt Backlund, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Lena-Maj
Anding samt landstingsrådet Birgitta Rydberg.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till v-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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av v-ledamöterna.
§ 165
Motion 2006:4 av Janne Stefanson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnor
(förslag 48)
LS 0602-0386
I ärendet yttrade sig Pia Lidwall, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Lena-Maj Anding
samt landstingsrådet Birgitta Rydberg.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2)

bifall till v-ledamotens 2:a att-sats i reservationen i landstingsstyrelsen

3)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Då votering begärts ställde ordföranden propositioner om vilket av yrkandena under 2)
och 3) ovan som skulle utgöra motförslag till landstingsstyrelsens förslag. Ordföranden
konstaterade att v-ledamöternas förslag utsetts till motförslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat enligt v-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 67 jaröster, 39 nej-röster, att 10 ledamöter avstått och att 33 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att uppdra åt beroendemottagningarna att intensifierar arbetet att avgränsa särskilda
väntrum för kvinnor på beroendeakuterna
att i övrigt anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av v- och mp-ledamöterna till förmån för
partiernas respektive förslag.
§ 166
Anmälan av motioner
LS 0706-0617--0621
Nr 2007:32 av Lars Dahlberg m fl (s) om SL-taxan och kommande utredning
Nr 2007:33 av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot
hedersrelaterat hot och våld
Nr 2007:34 av Lars Dahlberg och Johan Sjölander (s) om tillgänglighet och utökad resegaranti
Nr 2007:35 av Viviann Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de
årliga avskrivningarna
Nr 2007:36 av Mats Skoglund m fl (v) om utveckling av äldrepsykiatrin i Stockholms läns
landsting
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 167
Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att
införa fri etablering för allmänläkare
LS 0702-0162
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
13 februari 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 13 mars, den 17 april samt den 15 maj 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Inger Ros och landstingsrådet Filippa Reinfeldt.
§ 168
Bordlagd interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla
löften om utökad vårdgaranti
LS 0703-0266
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
13 februari 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 13 mars, den 17 april samt den 15 maj 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Inger Ros och landstingsrådet Filippa Reinfeldt.
§ 169
Bordlagd interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för
våldsutsatta kvinnor
LS 0704-0400
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 170
Bordlagd interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad
av strategi för utveckling av närsjukvården
LS 0704-0401
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
17 april 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 15 maj 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Inger Ros, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Åke Askensten, Marie Ljungberg Schött,
Olov Lindquist samt Lena-Maj Anding.
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§ 171
Bordlagd interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB
Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkter
LS 0704-0397
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den att
17 april 2007 interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 15 maj 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Tora Hansjons, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Åke Askensten,
Marie Åkesdotter samt Anna Kettner.
§ 172
Bordlagd interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag
för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms Lokaltrafik
LS 0704-0398
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den att
17 april 2007 interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 15 maj 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Åke
Askensten.
§ 173
Interpellation 2007:46 av Anna Kettner (s) om möjligheterna till etiska krav i
landstingets upphandlingar
LS 0705-0494
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Chris Heister hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Anna
Kettner, landstingsrådet Chris Heister samt Viviann Gunnarsson.
§ 174
Interpellation 2007:47 av Birgitta Sevefjord (v) om den politiska organisationen och det demokratiska underskott som organisationen bidrar till
LS 0705-0495
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.

2007-06-12

15 (20)

Landstingsrådet Chris Heister hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Chris Heister och Lars Joakim Lundquist, Håkan Jörnehed,
Lena-Maj Anding, Olov Lindquist samt Anders Johansson.
§ 175
Interpellation 2007:48 av Lars Dahlberg (s) om handlingsplan för spårutbyggnad
LS 0705-0497
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsrådet Lars Dahlberg, Åke Askensten, landstingsrådet Christer G
Wennerholm, Peter Kockum, Marie Åkesdotter samt Björn Sigurdsson.
§ 176
Interpellation 2007:49 av Thomas Magnusson (v) om snabbspårväg till Solna
LS 0705-0498
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Thomas Magnusson, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Åke Askensten
samt Björn Sigurdsson.
§ 177
Interpellation 2007:50 av Åke Askensten (mp) om analys av Förbifart
Stockholm
LS 0705-0500
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Åke Askensten, Jan Strömdahl samt Björn Sigurdsson.
§ 178
Interpellation 2007:51 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om kollektivtrafiksatsningar
LS 0705-0502
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 15.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Björn
Sigurdsson.
§ 179
Interpellation 2007:52 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om utökad kollektivtrafik för bättre miljö
LS 0705-0504
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 16 (reviderad version).
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Gustav Andersson, Viviann Gunnarsson, Jan
Strömdahl, Lena-Maj Anding, Kristina Söderlund, Stella Fare, Marie Åkesdotter samt
Björn Sigurdsson.
§ 180
Interpellation 2007:53 av Dag Larsson (s) om majoritetens planer på privatisering av samtliga vårdcentraler
LS 0705-0506
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 17.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Lena-Maj Anding samt landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
§ 181
Interpellation 2007:54 av Birgitta Sevefjord (v) om ökat brukarinflytande
inom psykiatrin i Stockholms läns landsting
LS 0705-0508
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 18.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg.
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§ 182
Interpellation 2007:55 av Lena-Maj Anding (mp) om fokusrapporter om
rehabilitering respektive utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa m.m.
LS 0705-0510
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 19.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Lena-Maj Anding och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
§ 183
Interpellation 2007:56 av Dag Larsson (s) om kundvalsmodell i primärvården
LS 0705-0512
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 20.
Landstingsrådet Chris Heister hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Chris Heister.
§ 184
Interpellation 2007:57 av Håkan Jörnehed (v) om Venhälsans avtal
LS 0705-0496
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 21.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Håkan Jörnehed och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
§ 185
Interpellation 2007:58 av Lena-Maj Anding (mp) om evidensbaserade
behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
LS 0705-0499
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 22.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lena-Maj Anding, landstingsråden Filippa Reinfeldt och Stig Nyman.
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§ 186
Interpellation 2007:59 av Johan Sjölander (s) om kostnader för inhyrd
personal
LS 0705-0501
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 23.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Johan Sjölander och landstingsrådet Maria Wallhager.
§ 187
Interpellation 2007:60 av Lena-Maj Anding (mp) om rökslutarstöd vid
Karolinska Universitetssjukhuset
LS 0705-0503
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 24.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lena-Maj Anding och landstingsrådet Birgitta Rydberg.
§ 188
Interpellation 2007:61 av Mikael Sundesten (s) om behovet av utveckling
inom cancervården
LS 0705-0505
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
15 maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 25.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Mikael Sundesten och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
§ 189
Interpellation 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för barnsjukvård
LS 0705-0507
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 190
Interpellation 2007:63 av Tove Sander (s) om tillgången till dövtolkar för
fritidsändamål
LS 0705-0509
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för handikappfrågor. Fullmäktige medgav
den att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 26.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Tove Sander och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
§ 191
Interpellation 2007:64 av Viviann Gunnarsson (mp) om landstingets energiförbrukning
LS 0705-0511
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 27.
Landstingsrådet Chris Heister hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Viviann Gunnarsson och landstingsrådet Chris Heister.
§ 192
Interpellation 2007:65 av Thomas Magnusson (v) om energiförbrukning
LS 0705-0513
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 28.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Thomas Magnusson, landstingsrådet Gustav Andersson samt Viviann Gunnarsson.
§ 193
Interpellation 2007:66 av Lars Dahlberg (s) om möjligheter att köpa SLbiljetter
LS 0705-0514
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 29.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm samt Lennart
Rohdin.
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§ 194
Interpellation 2007:67 av Lars Dahlberg (s) om trängselskattens återinförande
LS 0705-0515
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 15
maj 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 30.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm.
§ 195
Anmälan av interpellationer
LS 0706-0584--0588, 0590, 0591, 0593, 0594
Nr 2007:68 av Anna Kettner (s) om avtal mellan Stockholms läns landsting och staten
angående Citybanan
Nr 2007:69 av Raymond Wigg (mp) om villkoren för privatiseringen av Naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm

Nr 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvården
Nr 2007:71 av Juan Carlos Cebrian (s) om bättre tillgänglighet till Stockholms Syncentral
Nr 2007:72 av Peter Andersson (s) om landstingsmajoritetens ambitioner beträffande
psykiatrin i Stockholms län
Nr 2007:73 av Birgitta Sevefjord (v) om busskaoset i Orminge
Nr 2007:74 av Mats Skoglund (v) om stängd spärrlinje vid Slussen norra
Nr 2007:75 av Yvonne Blombäck (mp) om spärrsystemet i kollektivtrafiksystemet
Nr 2007:76 av Viviann Gunnarsson (mp) om Waxholmsbolagets beställning av nya fartyg
för vinterdrift
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 22.15.
Vid protokollet

Peter Freme

