PROTOKOLL
2007-10-09

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 23 oktober 2007

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 228
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.
§ 229
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 27 september 2007 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag
på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 28 september och den 1 oktober 2007 i de tidningar
där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 5 oktober 2007 på landstingets anslagstavla
och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 230
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och
andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 23 oktober 2007.
§ 231
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010
till ny ersättare i valkrets 3 efter Christian Fischerström (m) utse
Björn Wickström (m) och till ny ersättare i valkrets NV efter Britt-Marie
Norelius (fp) utse Doris Gåvefeldt (fp)
LS 0708-0821, 0709-0887
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
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§ 232
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under
2008 (förslag 65)
LS 0709-0951
Fullmäktige beslutade
att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2008
enligt följande:
12 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 7 oktober, 25-26 november
(budgetsammanträde) och den 9 december.
att samtliga sammanträden skall börja klockan 09.30.
§ 233
Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2008
(förslag 66)
LS 0709-0950
I ärendet yttrade sig Ingvar von Malmborg, fullmäktiges ordförande Inger Linge samt
landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
YRKANDEN
1)

bifall till fullmäktiges presidiums förslag

2)

bifall till mp-ledamöternas förslag

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit presidiets förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2008 skall införas i Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Stockholm City, Norrtelje
Tidning, Svenska Dagbladet, Nynäshamns Posten samt Punkt SE.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna.
§ 234
Budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling samt ändring av förbundsordningen (förslag 67)
LS 0705-0532
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
att godkänna ändring av förbundsordningens paragraf 7
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att godkänna ändring av förbundsordningens paragraf 8
att godkänna förtydligandet i ärendet att kapitaltillskottet på 1 000 000 kronor avsåg
kostnader för kommunalförbundet under de första verksamhetsåren.
§ 235
Tidigarelagd projektering för det fortsatta arbetet med Nya Karolinska
Solna (förslag 68)
LS 0706-0643
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Chris Heister, Viviann Gunnarsson, landstingsråden Ingela Nylund Watz, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Raymond Wigg, Maria
Wallhager och Gustav Andersson samt Thomas Magnusson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att tillföra projektet 60 000 000 kronor för fortsatt projektering och utveckling av Nya
Karolinska Solna i avvaktan på investeringsbeslut
att justera investeringsbudgetar för landstingsstyrelsens förvaltning och Landstingsfastigheter Stockholm.
§ 236
Förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och
Stockholms läns landsting inom utbildningsområdet, forskning och
utveckling samt förslag till revidering av det regionala ALF-avtalet (SASSutredningen) (förslag 69)
LS 0708-0809
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman, Viviann Gunnarsson samt Lena-Maj
Anding.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och
Stockholms läns landsting inom utbildningsområdet, forskning och utveckling i enlighet med förslag från Ledningsgruppen KI/SLL
att fastställa förslag till revidering av nu gällande regionalt ALF-avtal.
§ 237
Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor (förslag 70)
LS 0704-0413
I ärendet yttrade sig Anna Starbrink, Gunilla Roxby Cromvall, Yvonne Blombäck, Necla
Bora, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Åke Askensten, Håkan Jörnehed, Georg
Gustafsson, Lena-Maj Anding, Eva Klingström, Leif Kroon, landstingsrådet Stig
Nyman, Mats Skoglund samt Regiana Hortin.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2)

bifall med instämmande av landstingsrådet Stig Nyman, Eva Klingström och
Regiana Hortin till s-, v- och mp-ledamöternas 1:a handsförslag innebärande
återremiss av ärendet med följande motivering:

” Synpunkter på förslaget måste inhämtas från handikapporganisationerna. Yttrande
bör inhämtas från landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna innan fullmäktige tar ställning till förslaget.
Idag är sjukresorna för habiliteringens brukare helt kostnadsfria. Detta förslag riskerar
bli första steget till att avgiftsfinansiera även habiliteringens insatser. Det saknas i förslaget en tydlig konsekvensanalys av vilka brukare som i framtiden kommer ha råd och
inte råd att betala resorna till och från sin behandling. Vuxna personer med funktionshinder är ekonomiskt en mycket svag grupp som är beroende av samhällets stöd, varför
en sådan konsekvensanalys bör bifogas ärendet.
Enligt förslaget ska därtill endast hemadress godkännas. Barn som har separerade föräldrar har två olika adresser. Barn och ungdomar med funktionshinder har också LSS
insatser såsom korttidshem och korttidsfamilj som de reser till och från och ofta handlar det om veckovisa behandlingar. Vill därför att det ytterligare belyses vilka konsekvenser förslaget får även för denna grupp.
Vidare bör kriterierna för vårdgivarnas beviljande av sjukresa förtydligas. Därtill bör de
ekonomiska konsekvenserna för landstinget klart framgå av ärendet.”
3)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas 2:a handsförslag innebärande avslag på
landstingsstyrelsens förslag

4)

avslag till återremissyrkandet

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
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 67 jaröster, 65 nej-röster, att 15 ledamöter avstått och att 2 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att minst en tredjedel av ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
§ 238
Betalning för multifokala linser vid starroperationer (förslag 71)
LS 0705-0541
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 11 september 2007.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Lena-Maj Anding samt Pia Lidwall.
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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 godkänna att vårdgivare som har avtal med landstinget i samband med operation av
grå starr får debitera patient som önskar multifokala linser merkostnaden jämfört med
vad standardlinser kostar.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 239
Motion 2005:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för vårdanställda (förslag 72)
LS 0504-0666
I ärendet yttrade sig Jan Liliemark, Ingvar von Malmborg, landstingsråden Maria
Wallhager och Ingela Nylund Watz samt Åke Askensten.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till mp-ledamöternas förslag innebärande bifall till motionen

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 mp-ledamöterna.
SÄRSKILT UTTALANDE
Mp-ledamöterna lät till protokollet anteckna följande särskilda uttalande ”Miljöpartiet
de Gröna anser att motionens intentioner om individuell kompetensutveckling är
synnerligen viktiga. Varje enskild anställd inom SLL ska ha tillgång till kompetensutveckling som är ett resultat av en avvägning av de individuella behoven och institutionens. Vi vill också peka på behovet av kompetensutveckling vad gäller klimatfrågor,

5 (13)

2007-10-09

där SLL idag riskerar att sacka efter. Vi kräver också att landstingets miljöprogram steg
5 miljöcertifieringen säkerställs genom utbildning till alla utförare, inte minst husläkarmottagningar. Även de perspektiv som lyfts fram i landstingsstyrelsens förslag
måste självklart beaktas.”
§ 240
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 73)
LS 0610-1661, 1777, 0611-1936, 1958, 0702-0244, 0703-0340, 0364, 0391, 0704-0427,
0705-0455, 0491, 0547, 0706-0597, 0633, 0645, 0708-0783, 0788, 0789, 0804, 0821,
0859, 0709-0887, 0888, 0892, 0942, 0943, 0977, 0989, 0998, 0710-1022, 1042
Fullmäktige beslutade att medge befrielse från uppdrag för
Maria Strömkvist (s) ersättare i fullmäktige, valkrets SO, Berith Grönqvist (s) ersättare
i fullmäktige, valkrets SV, Gabriel Atasayar (mp) ersättare i fullmäktige, valkrets SV
samt Anders Woxnerud (kd) ledamot i övervakningsnämnden Stockholm Norr.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Sjukvårdsstyrelse Mitt intill utgången av 2007
Ersättare
m

Inger Akalla

(efter Christian Fischerström)

Mälardalsrådet intill utgången av 2010
Personlig ersättare
fp

Caroline Åkerhielm

(efter Britt-Marie Norelius)

Övervakningsnämnden Stockholm Norr intill utgången av 2010
Ledamot
kd

Christina Hermelin (efter Anders Woxnerud)

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m
m
m
m
m
m
m
m
fp

Annette Lundquist Larsson
Siw Nordin Rydén
Jan Hellström
Max Blomqvist
Alexandra Ivanov
Marine Ohanyan
Majken Ploby
Sophia Åhlin
Kerstin Billing
Martin Skjöldebrand

(efter Ted Bondefalk)
(efter Anna-Stina Eklund Wivallius)

(efter Jan-Edvin Henriksson)
(efter Fredrik Sawestål)
(efter Marianne Liljebladh)
(efter Eva Jansa)
(efter Eliza Roszkowska-Öberg)
(efter Malin Lindberg)
(efter Marika Makrigianni)
(efter Inger Elwin)
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fp
fp
fp
fp
s
v

Sven-Olof Norlin
Neven Milivojevic
Monica Hansson
Inga-Maj Dunér
Gunilla Toscano
Lars Abrahamsson

(efter Roine Wallin)
(efter Stefan Hirvonen)
(efter Rickard Ydrenäs)
(efter Britt-Marie Norelius)
(efter Anna Schönbeck)
(efter Firas Al-Saffar)

Länsrätten, fastighetstaxeringsmål t o m 30 juni 2013
Nämndemän
fp

Solveig Staffas

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

Britt Tryding
(efter Tomas Ericsson)
Britt-Marie Nilsson (efter Åke Frodin)
Gunilla Andersson

Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010
Ledamöter
m
fp

Birgitta Abrahamsson
Anders Rodin
(efter Kerstin Hansson Escobedo)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val
en ledamot i sjukvårdsstyrelse Norr efter Anna Littmarck (mp)
en suppleant i styrelsen för SLL Internfinans AB (-)
en ledamot och en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
(-)
åtta nämndemän i länsrätten efter Monica Laszlo (m), Pia Larsson (m), Björn
Falkenström (m), Manijeh Barkhodaee (fp), Klara Spangenberg (fp), Lars Uebel (fp),
Anders Hård (mp) samt Anton Klepke (mp)
en nämndeman i länsrätten, fastighetstaxeringsmål, (mp)
en nämndeman i Svea Hovrätt efter Katarina Hamntorp-Kretzschmar (m)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1 efter Shafqat Khatana (s) och Martin
Edward (s) samt 1 (mp)
tretton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2, efter Monika Kurin (s) samt 5
(v) och 7 (mp)
tolv ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3, efter Marcin Zakowicz (m) samt 4
(v) och 7 (mp)
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tre ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontoret (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Uppsala (mp)
§ 241
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 74)
LS 0709-0952
Fullmäktige beslutade
att utse ordförande samt förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige att
tjänstgöra fr o m november 2007 t o m oktober 2008.
att utse sekreterare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne för samma
tjänstgöringstid.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Landstingsfullmäktige fr o m 1 november 2007 t o m 31 oktober 2008
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

m Inger Linge

s

fp

Sekreterare

Ersättare för sekreterare

-

-

Peter Freme

Conny Andersson

John Glas

Klas Havrén
Jan Vikenhem

§ 242
Anmälan av motioner
LS 0710-1074--1078
Nr 2007:43 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att utveckla ersättningssystemet inom
hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala skillnaderna
Nr 2007:44 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om
MRSA (resistenta stafylokocker)
Nr 2007:45 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor
och män
Nr 2007:46 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om helhetssyn vid förskrivning av
hjälpmedel och anhörigas roll
Nr 2007:47 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om förändring av regelverket för hjälpmedel
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 243
Bordlagd interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar
i sjukvården
LS 0706-0586
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den
12 juni 2007 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 11 september 2007.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Chris Heister hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Johan Sjölander, landstingsrådet Chris Heister, Åke Askensten, Thomas Magnusson
samt Georg Gustafsson.
§ 244
Interpellation 2007:77 av Dag Larsson (s) om de borgerligas syn på befolkningsansvaret
LS 0709-0895
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Inger Ros, Maj-Len Eklund, landstingsrådet Raymond Wigg, Olle Reichenberg, Staffan Holmberg, landstingsrådet Ingela
Nylund Watz, Gunilla Helmerson, landstingsrådet Stig Nyman, Marie Ljungberg
Schött, landstingsråden Gustav Andersson och Birgitta Sevefjord, Håkan Jörnehed,
Peter Andersson, Georg Gustafsson, Olov Lindquist, Tove Sander, Pia Lidwall, Pia
Ortiz-Venegas, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Janet Mackegård, Johan
Sjölander samt Lena-Maj Anding.
§ 245
Frågestund
LS 0710-1067
1) Inger Ros (s) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Kommer länets familjecentraler
att finnas kvar även efter den 1 januari 2008?
2) Kerstin Pettersson (v) till ordföranden i programberedning 1 Pia Lidwall: Anser du
att äldrevårdscentraler ska ingå i Stockholms läns landstings sjukvårdsutbud?
3) Helena Ekekihl (mp) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Finns det något samarbete mellan sjukhusen så att man informerar och hänvisar patienter i behov av operation vidare till Norrtälje sjukhus?
4) Ingela Nylund Watz (s) till landstingsrådet Chris Heister: Är du beredd att medverka
till att meddelarfriheten garanteras för den personal som får annan arbetsgivare i och
med privatisering och/eller avknoppningar?
5) Pia Ortiz-Venegas (v) till landstingsrådet Chris Heister: Kommer Södertälje sjukhus
att säljas till en privat entreprenör?
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6) Kaija Olausson (mp) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Kommer resurser
att finnas avsatta i budget 2008 för de merkostnader landstinget får av hjälpmedel,
rehabiliteringsinsatser mm med anledning av att många kommuner omvandlat sina
särskilda boendeformer till enskilt boende?
7) Lena-Maj Anding (mp) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist: Har landstinget
förhandlat om ekonomisk kompensation för merkostnader av hjälpmedel, rehabiliteringsinsatser mm med anledning av att många kommuner omvandlat sina särskilt
boendeformer till enskilt boende?
8) Dag Larsson (s) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Tänker du vidta åtgärder för
att se till att privata specialister som inte har väntetidsrapportering inskrivet i sina avtal
får det?
9) Håkan Jörnehed (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Anser du det vara bra att
sjukvårdspersonal är flerspråkig och bör det premieras?
10) Anders Johansson (s) till landstingsrådet Chris Heister: Avser finanslandstingsrådet att ta några initiativ för att förhindra genomförandet av det förslag till förändringar av skatteutjämningssystemet som en statlig utredare nyligen lämnat?
11) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Stig Nyman: Finns det en strategi i
Stockholms läns landsting som säkerställer att det finns tillräckligt med mammografikompetenta röntgenläkare och sjuksköterskor i framtiden?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 246
Interpellation 2007:79 av Raymond Wigg (mp) om patientperspektivet på
det Nya Karolinska Solna
LS 0709-0898
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Raymond Wigg och Stig Nyman samt Viviann Gunnarsson.
§ 247
Interpellation 2007:80 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska
Solnas miljöåtgärder m.m.
LS 0709-0900
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Viviann Gunnarsson och landstingsrådet Stig Nyman.
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§ 248
Interpellation 2007:78 av Birgitta Sevefjord (v) om nedläggning av närakuter
LS 0709-0896
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Filippa Reinfeldt, Kaija Olausson, Håkan
Jörnehed, Inger Ros, landstingsrådet Dag Larsson, Gunilla Helmerson, Marie
Ljungberg Schött, landstingsråden Ingela Nylund Watz och Birgitta Rydberg, Tomas
Rudin samt Johan Sjölander.
§ 249
Interpellation 2007:82 av Håkan Jörnehed (v) om beslutet att lägga ner
Jakobsbergs närakut
LS 0709-0894
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Helena Ekekihl, Olle Reichenberg,
Anna Kettner, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Lena-Maj Anding.
§ 250
Interpellation 2007:81 av Inger Ros (s) om diskriminering av invandrarkvinnor vid förlossning
LS 0709-0902
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Inger Ros, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Ann-Sofie Matthiesen, Kemo Ceesay, Boris
von Uexküll samt Regiana Hortin.
§ 251
Interpellation 2007:83 av Lena-Maj Anding (mp) om vård och vårdlokaler
anpassade för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/
elektromagnetiska fält
LS 0709-0897
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Lena-Maj Anding och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
§ 252
Interpellation 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplan
LS 0709-0899
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Johan Sjölander, landstingsrådet Maria Wallhager samt Niklas Gladh.
§ 253
Interpellation 2007:85 av Inger Ros (s) om möjligheterna att få dialysvård i
Norrtälje och Södertälje
LS 0709-0901
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Inger Ros, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Lena Cronvall-Morén,
landstingsrådet Raymond Wigg samt Lena Huss.
§ 254
Interpellation 2007:86 av Dag Larsson (s) om beslutet att inte pröva möjligheten att införa vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancer
LS 0709-0903
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav
den 11 september 2007 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Birgitta Rydberg samt Lena-Maj Anding.
§ 255
Anmälan av interpellationer
LS 0710-1051--1056
Nr 2007:87 av Mats Skoglund (v) om politikens ansvar för extremt dyra läkemedel
Nr 2007:88 av Thomas Magnusson (v) om hyresgäster som tvingas flytta när Nya
Karolinska börjar byggas
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Nr 2007:89 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas säkerhet
Nr 2007:90 av Dag Larsson (s) om hälso- och livsvillkor hos utsatta grupper
Nr 2007:91 av Håkan Jörnehed (v) om psykhälsan ska erbjuda samtalsstöd för transpersoner
Nr 2007:92 av Curt Hansson (s) om cyklar i Mälardalstrafiken
Interpellationerna skall besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2007.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.10.
Vid protokollet

Peter Freme

