PROTOKOLL
2007-09-11

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 25 september 2007

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 196
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.
§ 197
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 30 augusti 2007 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag
på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 31 augusti och den 3 september 2007 i de tidningar
där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 7 september 2007 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 198
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och
andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 25 september 2007.
§ 199
Val av sekreterare m. m. i landstingsfullmäktige
Efter förslag från ordföranden beslutade fullmäktige
att utöka presidiet med ytterligare en sekreterarfunktion
att som ersättare för fullmäktiges sekreterare för tiden t o m den 31 oktober 2007 välja
Jan Vikenhem.
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§ 200
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om slutrapport Miljö Steg 4
LS 0704-0386
I ärendet yttrade sig landstingsråden Gustav Andersson och Raymond Wigg.
Efter förslag från ordföranden beslutade fullmäktige
att lägga anmälan till handlingarna.
§ 201
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om uppföljning av Landstingets
handikapprogram
LS 0611-1880
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsrådet Stig Nyman, Åke Askensten,
Juan Carlos Cebrian, Carl-Anders Ifvarsson, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Dag
Larsson, Raymond Svensson samt landstingsråden Lars Joakim Lundquist, Ingela
Nylund Watz, Gustav Andersson och Birgitta Rydberg.
Efter förslag från ordföranden beslutade fullmäktige
att lägga anmälan till handlingarna.
§ 202
Anmälan av revisorernas augustirapport
LS 0708-0864
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, landstingsrådet Chris Heister, revisorskollegiets
ordförande Georg Jönsson samt landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
Efter förslag från ordföranden beslutade fullmäktige
att lägga anmälan till handlingarna.
§ 203
Delårsbokslut 2007 (förslag 53)
LS 0704-0375
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Ingela Nylund Watz och Birgitta
Rydberg, Thomas Magnusson, Viviann Gunnarsson, landstingsrådet Gustav Andersson,
Pia Lidwall, landstingsråden Maria Wallhager, Dag Larsson och Lars Dahlberg, Yvonne
Blombäck, Åke Askensten, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Lennart Rohdin,
Björn Sigurdsson, samt Mats Skoglund.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och v-ledamöternas reservation 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.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att fastställa delårsbokslutet för 2007
att uppdra till landstingsstyrelsen att analysera de ekonomiska effekterna på den samlade sjukvården med anledning av de prognoser som avlämnats i denna delårsrapport
och utifrån denna utredning fatta erforderliga beslut.
RESERVATIONER
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s- och v-ledamöterna och dels av
mp-ledamöterna till förmån för respektive reservationer i landstingsstyrelsen.
§ 204
Uppdrag i budget 2006 att efter utredning och uppföljning föreslå en ny
ordning för fördelning av landstingsstyrelsens forskningsanslag
(förslag 54)
LS 0601-0104
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse ärendet avslutat genom de åtgärder som vidtagits.
§ 205
Investeringar för operationsavdelningar vid Danderyds sjukhus AB,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset AB och
Södertälje sjukhus (förslag 55)
LS 0609-1628
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt Södersjukhuset AB att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för ny
byggnad med operationsavdelning Förstudien ska senast den 31 oktober 2007 föreläggas landstingsstyrelsen inför beslut om fortsatt programarbete
att uppdra åt Danderyds sjukhus AB att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för ny
byggnad med operationsavdelning. Förstudien ska senast den 31 oktober 2007 föreläggas landstingsstyrelsen inför beslut om fortsatt programarbete
att uppdra åt Södertälje sjukhus att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för ombyggnad av operationsavdelning. Förstudien ska senast den 31 oktober 2007 föreläggas
landstingsstyrelsen inför beslut om fortsatt programarbete
att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset att i enlighet med direktiv ta fram förstudie för i första hand ombyggnad av operationsavdelning vid Huddinge sjukhus.
Förstudien ska senast den 31 oktober 2007 föreläggas landstingsstyrelsen inför beslut
om fortsatt programarbete.
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§ 206
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets
pensionärsorganisationer (förslag 56)
LS 0706-0644
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta modell för samverkan med pensionärsorganisationerna inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde
att instruktion för pensionärsrådet, beslutad i landstingsstyrelsen den 24 oktober 2000
och reviderad i landstingsstyrelsen den 17 december 2002, skall upphöra att gälla
att uppdra åt förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd med
länets pensionärsorganisationer utveckla former för samverkan med pensionärsorganisationerna enligt modell. De organisationer som avses är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund
(SPRF) samt Svenska KommunalPensionärers Förbund (SKPF)
att arvodering av ledamöter och ersättare i pensionärsrådet skall ske i enlighet med
förslag till beslut från arvodesberedningen som därefter fastställs av landstingsfullmäktige
att modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer skall gälla från och med den 1 oktober 2007 och tills vidare. Parterna har
möjlighet att påkalla förändringar av samverkansmodellen bland annat beroende på
organisationsförändringar.
§ 207
Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön (förslag 57)
LS 0509-1630, LS 0602-0407
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed, landstingsrådet Maria Wallhager samt Kaija
Olausson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att
besluta om programmet i enlighet med fullmäktiges beslut.
§ 208
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 58)
LS 0706-0710
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed, landstingsrådet Stig Nyman samt Lena-Maj
Anding.

4 (15)

2007-09-11

BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde anta den modell för samverkan med
handikapporganisationerna som redovisas i detta ärende
att uppdra till förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd
med länets handikapporganisationer utveckla former för samverkan med handikapporganisationerna enligt med detta ärende. De organisationer som avses är Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Stockholm (HSO), De handikappades riksförbund
Stockholms läns distrikt (DHR) och SRF Stockholm och Gotlands län (SRF)
att arvoderingen av ledamöter och ersättare i samverkansrådet sker i enlighet med förslag till beslut från arvodesberedningen som därefter fastställs av landstingsfullmäktige
att modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer skall gälla från och med den 1 oktober 2007 och tills vidare. Parterna
har möjlighet att påkalla förändringar av samverkansmodellen bland annat beroende
på organisationsförändringar.
§ 209
Betalning för multifokala linser vid starroperationer (förslag 59)
LS 0705-0541
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsråden Filippa Reinfeldt, Lars Joakim
Lundquist och Birgitta Sevefjord, Anders Lönnberg, landstingsråden Ingela Nylund
Watz och Birgitta Rydberg samt Åke Askensten.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av s- och v-ledamöterna till mp-ledamöternas förslag
innebärande återremiss av ärendet med följande motivering ” att återremittera
ärendet så att det klargörs att beslutet om multifokala linser enbart ska ses som
ett beslut där egenfinansieringen motiveras av att den ersätter en kostnad för
glasögon samt att beslutet inte under några förhållanden kan tas till intäkt för en
mer generell princip om egenfinansiering för bättre vårdkvalitet inom den
offentligt finansierade vården.”

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet och fann att
fullmäktige avslagit återremissyrkandet.
Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som önskar avgöra ärendet idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Om en tredjedel av ledamöterna röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 85 jaröster, 62 nej-röster och att 2 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att minst en
tredjedel av ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
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Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
§ 210
Besvarande av frågor
LS 0709-0927
1) Dag Larsson (s) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Anser sjukvårdslandstingsrådet att det är rimligt att vårdcentralerna i områden med högst ohälsotal förlorar mest
på det nya ersättningssystemet i sjukvården?
2) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Birgitta Rydberg: Anser du att det är lämpligt att Aleris aktivt deltar i psykiatriöversynen, samtidigt som de lagt utmaningar på
delar av allmänpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin?
3) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Chris Heister: Har landstingsrådet några
planer för hur universitetssjukhuset ska finansieras?
4) Inger Ros (s) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Finns det något som kan få det
ansvariga landstingsrådet eller alliansen att ompröva beslutet om nedläggning av
Jakobsbergs närakut?
5) Gunilla Roxby Cromvall (v) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Med anledning av tidningscitat av Johan von Schantz, teknisk direktör på SL, om att sjuka förare
inte ska få ställa till förseningar för stockholmarna, vill jag fråga om du instämmer i
Sekos krav på ursäkt av Johan von Schantz?
6) Viviann Gunnarsson (mp) till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Har den tidigare policyn att inte tillåta försäljning innanför spärrarna frångåtts?
7) Staffan Holmberg (s) till landstingsrådet Chris Heister: Delar landstingsstyrelsens
ordförande uppfattningen att landstingsfullmäktige har valt att inrätta ett begränsat
antal landstingsrådsposter, med vilka följer formellt definierade befogenheter och
ansvar?
8) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Kommer du att se till att
personal inom privatdriven vård som finansieras med skattemedel också ska omfattas
av meddelarfrihet?
9) Björn Sigurdsson (mp) till landstingsrådet Gustav Andersson: Anser landstingsrådet
att han gör tillräckligt för att landstinget ska nå målet om 25% ekologisk mat till år
2011?
10) Ingela Nylund Watz (s) till landstingsrådet Chris Heister: Kommer landstingets
bidrag till Novum forskningspark att finnas kvar på nuvarande nivå även de närmaste
åren?
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11) Håkan Jörnehed (v) till ordföranden i programberedning 1, Pia Lidwall: Kommer
stängningen av Jakobsbergs närakut att medföra att även direktintaget till den geriatriska avdelningen på Jakobsbergs sjukhus försvinner?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 211
Motion 2005:30 av Sonia Lunnegård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och
te (förslag 60)
LS 0510-1775
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 17 april 2007.
I ärendet yttrade sig Aram El Khoury, Anna Kettner, Kaija Olausson, Håkan Jörnehed,
landstingsrådet Chris Heister, Viviann Gunnarsson, Olov Lindquist, Lena Appelgren
samt landstingsrådet Stig Nyman.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena 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 enligt förslag s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 84 jaröster, 60 nej-röster och att 5 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
Filippa Reinfeldt meddelade att hon skulle ha deltagit i voteringen om ringsignalen för
kallelse till votering hade fungerat korrekt och att hon då skulle ha röstat ja.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån
för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
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§ 212
Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair
Trade inom landstinget (förslag 61)
LS 0605-0950
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 15 maj 2007.
I ärendet yttrade sig Olov Lindquist, Håkan Jörnehed, Agnetha Boström, Hans
Lindqvist, Anna Kettner samt landstingsråden Raymond Wigg och Chris Heister.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-, v- och mp-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.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån
för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
§ 213
Motion 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikernas arvoden till nutid (förslag 62)
LS 0608-1415
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, Mats Skoglund samt landstingsrådet Chris Heister.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till av v-ledamöterna vid sammanträdet framlagt förslag innebärande ”att
landstingsfullmäktige inför nästa mandatperiod beslutar utreda alternativ till
nuvarande arvodering av landstingsråd och gruppledare. Utredningen och beslut i
frågan bör fattas i god tid före nästa mandatperiod.”

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av v- ledamöterna till förmån för det egna
framlagda förslaget.
§ 214
Motion 2005:20 av Birgitta Rydberg och Maria Wallhager (fp) om förbättringar av den psykiatriska vården (förslag 63)
LS 0505-0821
I ärendet yttrade sig Anna Attergren Granath, Maj-Len Eklund samt landstingsråden
Birgitta Sevefjord, Raymond Wigg, Dag Larsson och Birgitta Rydberg.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-, v- och mp-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.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån
för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
§ 215
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 64)
LS 0610-1661, 1777, 0611-1936, 1958, 0702-0128, 0244, 0247, 0703-0255, 0340, 0364,
0704-0378, 0391, 0407, 0427, 0705-0455, 0491, 0547, 0706-0597, 0633, 0641, 0645,
0708-0783, 0788, 0789, 0804, 0821, 0859, 0709-0887
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Christian Fischerström från uppdragen
som ersättare i fullmäktige, valkrets 3 och ersättare i sjukvårdsstyrelse Mitt, för Anna
Littmarck (mp) från uppdraget som ledamot i sjukvårdsstyrelse Norr samt för BrittMarie Norelius fp) från uppdragen som ersättare i fullmäktige, vakrets NV och
personlig ersättare i Mälardalsrådet.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m

Hanna Törnberg
Madeleine Kock

(efter Bernt Rehnström)
(efter Niklas Kristoffersson)
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m
m
s
s
s
s

Marie Kooli
Birgitta Forsgren
Anna-Karin Wallgren
Chadi Bellan
Tekola Worku
Lars Nopp

(efter Sture Hagström)
(efter Marianne Löthner)
(efter Iris Johnsson)
(efter Nils Thulén)
(efter Jon Åström Gröndahl
(efter Kerstin Frostberg)

Länsrätten, fastighetstaxeringsmål t o m 30 juni 2013
Nämndemän
m

Elisabet Björkholm

Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndeman
m

Lena Ohlsson

(efter Stefan Pettersson)

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

Claes Bäckdahl
Christina Aspling
Maria Norbell

(efter Sonny Danielsson)

Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010
Ledamöter
m
m
m
s

Isak Larsson
Jill Stonegård
Stig Nordin
Gustav Pettersson

(efter Susanne Lindberg Elmgren)

Skattenämnden för storföretagsskattekontoret intill utgången av 2010
Ledamöter
m

Gunnar Dubois

(efter Ingvar Jacobsson)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ersättare i sjukvårdsstyrelse Mitt efter Christian Fischerström (m)
en ledamot i sjukvårdsstyrelse Norr efter Anna Littmarck (mp)
en personlig ersättare i Mälardalsrådet efter Britt-Marie Norelius (fp)
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en suppleant i styrelsen för SLL Internfinans AB (-)
en ledamot och en suppleant i Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (-)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1 efter Shafqat Khatana (s) och Martin
Edward (s) samt 1 (mp)-plats
femton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2 efter Åke Frodin (m), Monika
Kurin (s) samt 6 (v)-platser och 7 (mp)-platser
fjorton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3 efter Marcin Zakowicz (m) samt
ytterligare 1 (m), efter Kerstin Hansson Escobedo (fp) samt 4 (v) och 7 (mp)
tre ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontoret, (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna, (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Uppsala, (mp)
femton nämndemän i länsrätten efter Malin Lindberg (m), Marika Makrigianni (m),
Anna-Stina Eklund Wivallius (m), Jan-Edvin Henriksson (m), Fredrik Sawestål (m),
Marianne Liljebladh (m), Eva Jansa (m), Eliza Roszkowska-Öberg (m), Inger Elwin
(fp), Roine Wallin (fp), Klara Spangenberg (fp), Stefan Hirvonen (fp), Rickard Ydrenäs
(fp), Firas Al-Saffar (v) samt Anton Klepke (mp)
två nämndemän i länsrätten, fastighetstaxeringsmål, 1 (fp) och 1 (mp)
Fullmäktige beslutade sedan enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag att
välja
Danderyds sjukhus AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Ordförande
-

Lars Rekke

§ 216
Anmälan av motioner
LS 0709-0931--0936
Nr 2007:37 av Håkan Jörnehed m fl (v) om det ökande khatmissbruket i Stockholms
län och landstingets insatser
Nr 2007:38 av Jan Strömdahl (v) om att landstinget bör upphöra med inköp av
buteljerat vatten
Nr 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (s) om kapacitetsstarka
tvärförbindelser
Nr 2007:40 av Åke Askensten m fl (mp) om stopp för inköp av flaskvatten
Nr 2007: 41 av Raymond Wigg m fl (mp) om lika villkor för hantering av
vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform
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Nr 2007:42 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om effektivare stöd i
hjälpmedelsförskrivning
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning
§ 217
Bordlagd interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för
våldsutsatta kvinnor
LS 0704-0400
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 17 april att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 15 maj och den 12 juni 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Raymond Wigg och Birgitta Rydberg, Gunilla Roxby Cromvall samt
Kristina Söderlund.
§ 218
Bordlagd interpellation 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för
barnsjukvård
LS 0705-0507
Interpellationen är återtagen av interpellanten.
§ 219
Interpellation 2007:68 av Anna Kettner (s) om avtal mellan Stockholms
läns landsting och staten angående Citybanan
LS 0706-0584
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den
12 juni 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Chris Heister hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Anna Kettner, landstingsrådet Chris Heister samt Björn Sigurdsson.
§ 220
Interpellation 2007:69 av Raymond Wigg (mp) om villkoren för privatiseringen av Naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm
LS 0706-0585
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för utbildningsfrågor. Fullmäktige medgav
den 12 juni 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
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Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Raymond Wigg och Stig Nyman, Raymond Svensson, landstingsrådet
Ingela Nylund Watz, Jan Wattsgård samt Folke Nässla.
§ 221
Interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvården
LS 0706-0586
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 222
Interpellation 2007:71 av Juan Carlos Cebrian (s) om bättre tillgänglighet
till Stockholms Syncentral
LS 0706-0587
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 12 juni 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Juan Carlos Cebrian och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
§ 223
Interpellation 2007:72 av Peter Andersson (s) om landstingsmajoritetens
ambitioner beträffande psykiatrin i Stockholms län
LS 0706-0588
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav
den 12 juni 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Peter Andersson, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Mikael Sundesten, Kemo Ceesay,
Janet Mackegård, Regiana Hortin, Olov Lindquist samt landstingsråden Raymond
Wigg och Birgitta Sevefjord.
§ 224
Interpellation 2007:73 av Birgitta Sevefjord (v) om busskaoset i Orminge
LS 0706-0590
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den
12 juni 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Christer G Wennerholm.
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§ 225
Interpellationerna 2007:74 av Mats Skoglund (v) om stängd spärrlinje vid
Slussen norra och 2007:75 av Yvonne Blombäck (mp) om spärrsystemet i
kollektivtrafiksystemet
LS 0706-0591, 0706-0593
Interpellationerna är ställda till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav
den 12 juni 2007 att interpellationerna fick ställas.
Svar på interpellationerna, se bilaga 10 och 11.
P g a Yvonne Blombäcks frånvarande beviljades Åke Askensten att företräda Blombäck.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Mats Skoglund, Åke Askensten, landstingsrådet Christer G Wennerholm,
Jan Strömdahl samt Björn Sigurdsson.
§ 226
Interpellation 2007:76 av Viviann Gunnarsson (mp) om Waxholmsbolagets
beställning av nya fartyg för vinterdrift
LS 0706-0594
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige medgav den
12 juni 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Viviann Gunnarsson, landstingsrådet Gustav Andersson, Mikael Freimuth, Lennart
Rohdin samt Urban Ryadal.
§ 227
Anmälan av interpellationer
LS 0709-0894--0903
Nr 2007:77 av Dag Larsson (s) om de borgerligas syn på befolkningsansvaret
Nr 2007:78 av Birgitta Sevefjord (v) om nedläggning av närakuter

Nr 2007:79 av Raymond Wigg (mp) om patientperspektivet på det Nya Karolinska
Solna

Nr 2007:80 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas miljöåtgärder
m.m.

Nr 2007:81 av Inger Ros (s) om diskriminering av invandrarkvinnor vid förlossning
Nr 2007:82 av Håkan Jörnehed (v) om beslutet att lägga ner Jakobsbergs närakut
Nr 2007:83 av Lena-Maj Anding (mp) om vård och vårdlokaler anpassade för personer
med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fält
Nr 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplan
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Nr 2007:85 av Inger Ros (s) om möjligheterna att få dialysvård i Norrtälje och
Södertälje
Nr 2007:86 av Dag Larsson (s) om beslutet att inte pröva möjligheten att införa vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.30.
Vid protokollet

Peter Freme
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