PROTOKOLL
2007-12-21

Landstingsfullmäktige

Justerat fredagen den 21 december 2007

Inger Linge

Conny Andersson

Carl-Anders Ifvarsson

§ 299
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.
§ 300
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 12 december 2007 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 14 december 2007 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 19 december 2007 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 301
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
vice ordföranden samt Carl-Anders Ifvarsson.
Protokollet skall justeras fredagen den 21 december 2007.
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§ 302
Månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007
(förslag 81)
LS 0710-1116
Ärendet återemitterades vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2007.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister och Ingela Nylund Watz,
Thomas Magnusson samt Viviann Gunnarsson.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Chris Heister.
YRKANDEN
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 månadsbokslut för september 2007 samt prognos för helåret 2007.
att i årsbokslut för Stockholm läns landsting år 2007 reservera 200 000 000
kronor för omstruktureringsåtgärder avseende Stockholms läns sjukvårdsområde
som påbörjats år 2007 och som kommer att avslutas år 2008
att godkänna de åtgärder som vidtagits inom ramen för omstruktureringsreserven 2007 i alla landstingets verksamheter
att godkänna de tolkningar som har gjorts av regelverket för omstruktureringar
under år 2007 så att dessa utgör praxis för godkännande av omstruktureringsåtgärder under hela 2007 samt för de omstruktureringsåtgärder som ska ske år
2008
att godkänna att antagandet om att diskonteringsräntan vid pensionsberäkningarna vid årsbokslut 2007 sätts till 2,5 procent
att i 2007 års årsbokslut avsätta 700 000 000 kr för framtida pensionskostnader.
S- och v-ledamöterna anmälde att de ej deltog i fullmäktiges beslut.
Mp-ledamöterna var ej närvarande i salen vid beslutsfattandet i ärendet.
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§ 303
Ökad mångfald av vårdgivare och konkurrens inom tandvården
(förslag 90)
LS 0710-1170
Ärendet återemitterades vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2007.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Gustav Andersson och Ingela Nylund Watz,
Åke Askensten, Johan Sjölander, landstingsråden Birgitta Sevefjord, Dag Larsson
och Stig Nyman, Lena Appelgren, landstingsrådet Maria Wallhager, Anna
Kettner, Mats Skoglund, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Anna Attergren
Granath samt Tomas Rudin.
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 s-, v- och mp-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
86 ja-röster, 51 nej-röster och att 12 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utforma beställarunderlaget för
den landstingsfinansierade tandvården på ett sätt så att en bättre konkurrens och
större mångfald av vårdgivare kan uppnås
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i möjligaste mån konkurrensutsätta de områden som hittills har direktupphandlats av Folktandvården i
Stockholms län AB
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utveckla informationen till
befolkningen avseende den landstingsfinansierade tandvården
att uppdra åt landstingsstyrelsens produktionsutskott att utarbeta förslag till
ägardirektiv för Folktandvården i Stockholms län AB i enlighet med förslag till
avknoppning
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att verka för att alla som mottar
tandvård ska få möjlighet att framföra eventuella klagomål till patientnämnd,
privattandläkarnas förtroendenämnd eller motsvarande instans.
Mp-ledamöterna var ej närvarande i salen vid beslutsfattandet i ärendet.

3

2007-12-21

RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna.
§ 304
Reviderad budgetprocess för Stockholms läns landsting (förslag 97)
LS 0706-0647
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Håkan Jörnehed, Åke
Askensten samt landstingsråden Chris Heister och Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och v-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 fastställa budgetprocess för Stockholms läns landsting enligt bilaga till landstingsstyrelsens förslag.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna.

§ 305
Anmälan av interpellation
LS 0712-1396

Nr 2007:100 av Lars Dahlberg (s) om pendeltågstrafiken.
Interpellationen skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 12.05.
Vid protokollet

Peter Freme
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