PROTOKOLL
2008-03-11

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 25 mars 2008

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 22
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.
§ 23
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 28 februari 2008 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets
anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 3 och 4 mars 2008 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 7 mars 2008 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 24
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 25 mars 2008.

§ 25
Information från Landstingsrevisorerna
Ordföranden i revisorskollegiet Georg Jönsson informerade om huvudprinciper och arbetsordning för revisorsarbete samt även grundläggande principer för arbetet i de olika
revisorsgrupperna. Under denna punkt yttrade sig även Sverre Launy.
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§ 26
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny
ledamot i valkrets NO efter Chris Heister (m) inkalla Sofia Paulsson (m) och till
ny ersättare utse Nils Matsson (m), till ny ledamot i valkrets O efter Cathrin
Bergenstråhle (m) inkalla Tobias Lodestrand (m) och till ny ersättare utse
Fredrik Kronberg (m), till ny ledamot i valkrets 5 efter Yousef Yebari (v) inkalla
Gunilla Roxby Cromvall (v) och till ny ersättare utse Carita StenbackaTenezakis (v) samt till ny ersättare i valkrets NO efter Carl Danielsson (m) utse
Niklas Thidevall (m)
LS 0712-1416, 0801-0065, 0069, 0802-0109, 0126
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 27
Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2008
LS 0711-1190
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan med godkännande till handlingarna.
S-, v- och mp-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut.
§ 28
Ny upphandlingspolicy (förslag 10)
LS 0503-0576
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter Svärd och Ingela Nylund Watz,
Viviann Gunnarsson, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Gustav Andersson, Marie Åkesdotter
samt Björn Sigurdsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av mp-ledamöterna till s- och v-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen beträffande punkten 11 i landstingsstyrelsens förslag

3)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen beträffande punkterna 4 och
12 i landstingsstyrelsens förslag

Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena under 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 enligt s- och v-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 84 jaröster, 62 nej-röster och att 3 ledamöter varit frånvarande. Detta innebar att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsen förslag.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
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Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till yrkandet under 3) ovan och fann att
fullmäktige avslagit även detta yrkande.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta förslag till ny upphandlingspolicy.
RESERVATIONER
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån
för s- och v-reservationen i landstingsstyrelsen beträffande punkten 11 i landstingsstyrelsens
förslag och dels av mp-ledamöterna till förmån för mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen beträffande punkterna 4 och 12 i landstingsstyrelsens förslag.
§ 29
Ansökan om ökat landstingsbidrag för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
(förslag 11)
LS 0707-0771
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att för år 2008 bevilja ökat driftbidrag med 1 334 000 kronor för kapitalkostnader avseende
av landstinget tidigare beviljat lån för år 2006 och 2007
att för år 2008 bevilja ökat driftbidrag med 341 000 kronor för kapitalkostnader avseende
investeringslån som Skärgårdsstiftelsen avser lyfta under år 2008
att beviljat ökat driftbidrag finansieras av enheten koncernfinansiering, medan betalning
ombesörjs av landstingsstyrelsens förvaltning på sedvanligt sätt vad gäller driftsbidrag till
Skärgårdsstiftelsen.
§ 30
Ändring av förbundsordning för Kommunförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje sjukvård och omsorg samt bolagsordning för TioHundra AB
(förslag 12)
LS 0710-1080
I ärendet yttrade sig Åke Askensten och landstingsrådet Stig Nyman.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till Åke Askenstens förslag innebärande ”att den hittills gällande lydelsen av § 6
avseende personalrepresentanter skall vara kvar i den nya bolagsordningen”

3)

avslag till Åke Askenstens förslag

Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet under 2)
ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till landstingsstyrelsens förslag och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna ändrad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
sjukvård och omsorg
att godkänna ändrad bolagsordning för TioHundra AB.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av Åke Askensten.
§ 31
Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm, del
kommungränsen Stockholm/Solna-Älvsjö (förslag 14)
LS 0801-0039
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Raymond Wigg, Björn Sigurdsson, Åke Askensten,
landstingsråden Dag Larsson, Christer G Wennerholm och Stig Nyman, Thomas
Magnusson, samt landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan i Stockholm mellan
Stockholms läns landsting, Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd och Banverket.
§ 32
Hantering av avknoppningar (förslag 13)
LS 0712-1381
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges möte den 12 februari 2008.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter Svärd, Ingela Nylund Watz,
Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord, Johan Sjölander, Tomas Rudin, Håkan Jörnehed,
Lena-Maj Anding, Pia Lidwall, landstingsråden Gustav Andersson, Maria Wallhager, Dag
Larsson, Lars Joakim Lundquist och Raymond Wigg, Jan Strömdahl, Anders Lönnberg,
landstingsrådet Stig Nyman, Curt Linderoth, Staffan Holmberg, Mats Skoglund samt Marie
Åkesdotter.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till tilläggsyrkande av s-, v- och mp-ledamöterna innebärande ”att införa ett
moratorium för alla avknoppningar under den tid som Statskontorets översyn pågår”

3)

bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

4)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen med den rättelsen i
första att-satsen: att ordet ”vinstdrivande” ersätts med ”vinstutdelande”
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Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandet under 2) 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 enligt s-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 78 jaröster, 54 nej-röster, och att 17 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå s-, v- och mp-ledamöternas tilläggsyrkande om ett
moratorium.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna till förmån för
tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena under 1), 3) och 4) ovan
och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avknoppningar inom områden utan auktorisering får ske.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels av s-, och v-ledamöterna till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen och dels av mp-ledamöterna till
förmån för mp-reservationen i landstingsstyrelsen.
Det antecknades att Jan Liliemark p g a jäv ej deltog i debatten och besluten.
§ 33
Frågestund
LS 0803-0256
1) Ingela Nylund Watz (s) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (m): Inser sjukvårdslandstingsrådet att ett vårdvalssystem behöver kombineras med ett ersättningssystem som tar
hänsyn till den högre ohälsan i socialt utsatta områden?
2) Gunilla Roxby-Cromvall (v) till ordförande i Waxholms Ångfartygs AB, Mikael Freimuth
(m): Är det lämpligt att det förekommer reklam för alkohol ombord på Djurgårdsfärjan och
på Waxholmsbolagets övriga turer?
3) Johan Sjölander (s) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Söder, Olov Lindquist (fp):
Stämmer det att du redan från början kände till de negativa konsekvenserna av Vårdval
Stockholm i den södra länsdelen?
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4) Birgitta Sevefjord (v) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp): Är det din uppfattning att
Maria Ungdom även fortsättningsvis ska drivas i landstingets regi tillsammans med
Stockholms stad?
5) Dag Larsson (s) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp): Avser du i egenskap av ansvarigt landstingsråd att agera skyndsamt för att sprutbyte ska kunna starta i Stockholms län
före sommaren?
6) Håkan Jörnehed (v) till landstingsrådet Maria Wallhager (fp): Anser du det vara effektiv
användning av skattepengar att avsätta 50 miljoner kr i omställningsbidrag för att kunna
säga upp personal som en direkt effekt av Vårdval Stockholms resursfördelningseffekter?
7) Inger Ros (s) till ordföranden i medicinsk programberedning 1, Pia Lidwall (kd): Avser
(sjukvårdslandstingsrådet), med anledning av beslut om vårdgivare för särskilda boenden i
Södertälje och Älvsjö att garantera att reella beslut och prioriteringar om vården i
Stockholms läns landsting alltid ska fattas av medborgarföreträdare?
8) Lars Dahlberg (s) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (m): Kan du tänka dig att
ompröva inriktningen på bekämpandet av fusk och svinn om det visar sig att utökad service
och biljettförsäljning är mer effektivt än höga böter, polisanmälningar och nya dyra spärrar?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 34
Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter (förslag 15)
LS 0705-0544
I ärendet yttrade sig landstingsråden Maria Wallhager och Ingela Nylund Watz, Åke
Askensten, Håkan Jörnehed, Johan Sjölander samt Jan Olov Sundström.
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 fastställa specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus
AB, Södersjukhuset AB, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Sjukvården Salem
Nykvarn Södertälje (SNS) samt S:t Eriks ögonsjukhus AB
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB respektive S:t Eriks ögonsjukhus AB rösta för landstingsfullmäktiges beslut om
specifika ägardirektiv.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
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§ 35
Motion 2007:10 av Dag Larsson och Inger Ros (s) om förbättrade möjligheter
för patienter att få del av nya läkemedel (förslag 16)
LS 0702-0185
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 36
Valärenden (förslag 17)
LS 0610-1661, 1777, 0611-1936, 1958, 0708-0859, 0788, 0709-0989, 0710-1043, 0711-1310,
0712-1335, 1363, 1386, 1406, 1414, 0801-0006, 0053, 0065, 0802-0106, 0109, 0142, 0143,
0182, 0192
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Peggy Lagerström (m) från uppdraget som
ledamot i styrelsen för konserthusstiftelsen samt för Erika Ullberg (s) från uppdraget som
ledamot i regionplane- och trafiknämnden.
Fullmäktige valde sedan enligt valberedningens förslag
AB Storstockholms Lokaltrafik intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2008
Ledamot
m

Marie Bladholm

(efter Cathrin Bergenstråhle)

Suppleant
m

Tobias Lodestrand

(efter Marie Bladholm)

Ordning för suppleants inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna
och Centerpartiet valda suppleanterna:
För ledamöterna Wennerholm, Broberg, Kalderén, Bladholm och Kockum inträder suppleanterna Padmaperuma, Wallén, Dehlin, Lodestrand, Fare, Birk, Stjernström och Strömberg:
För ledamoten Rohdin inträder suppleanterna Fare, Birk, Stjernström, Strömberg,
Padmaperuma, Wallén, Dehlin, och Lodestrand; För ledamoten Stefansson inträder suppleanterna Stjernström, Strömberg, Padmaperuma, Wallén, Dehlin, Lodestrand, Fare och Birk;
För ledamoten Gripenstam inträder suppleanterna Strömberg, Padmaperuma, Wallén,
Dehlin, Lodestrand, Fare, Birk och Stjernström.
Regionplane- och trafiknämnden intill utgången av 2008
Ledamot
s

Katarina Berggren

(efter Erika Ullberg)
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Stockholms Konserthusstiftelse intill utgången av 2010
Ledamot
m

Inger Linge

(efter Peggy Lagerström)

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
c
s
v

Leonard Ekström
Anna Thorburn
Kerstin Pehrsson
Nazmiye Karatas

(efter Lena Ohlsson)
(efter Dennis Olsson)
(efter Lars Åhman)
(efter Christian Camitz)

Länsrätten, fastighetstaxeringsmål t o m 30 juni 2013
Nämndeman
m

Bengt Säberg

(efter Per-Olov Karlsson)

Skattenämnden för skattekontor 1 intill utgången av 2010
Ledamot
s

Mikael Larsson

(efter Anders Ekman)

Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2010
Ledamöter
kd

Lars Franklin

(efter Harry Hedemark)

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

Ted Ricksäter
Anders Djerf
Carita Stenbacka Tenezaki
Kali Jadidloeslami

(efter Marcin Zakowicz)

Skattenämnden för skattekontor Uppsala intill utgången av 2010
Ledamöter
m
fp

Sergei Malutchenko
Roine Wallin

(efter Ove Holter)
(efter Sven-Olov Norlin)
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ersättare i regionplane- och trafiknämnden, (m)
en ersättare i skärgårdsstiftelsen efter Tobias Lodestrand (m)
en suppleant i styrelsen för stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, (-)
en suppleant i styrelsen för SLL Internfinans AB, (-)
sju nämndemän i länsrätten efter Klara Spangenberg (fp), Lars Uebel (fp), Jan Wallén (c),
Annica Grimlund (s), Regina Saglind (v), Lars Abrahamsson (v) och Saime Bilici (v)
två nämndemän i svea hovrätt efter Helena Widegren (m) och Ben Sbai (s)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 1 efter Ben Sbai (s)
tolv ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2 varav en efter Ulla Beckman (fp) samt
fem platser för (v) och sex platser för (mp)
sju ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3 varav en efter Ibrahim Adan (fp) samt en
plats för (v) och fem platser för (mp)
tre ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontoret varav en efter Stig Gerdin (c)
samt två platser för (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna (v)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor Uppsala varav en efter André Mostafaiy (m)
samt en plats för (mp)
§ 37
Anmälan av motioner
LS 0803-0258, 0261, 0264, 0265, 0266, 0267
Nr 2008:06 av Gunilla Roxby Cromvall m fl (v) om avgiftsfri kollektivtrafik 22 september
Nr 2008:07 av Jan Strömdahl m fl (v) om att landstinget bör utreda konsekvenserna för
verksamheten och ekonomin om förbifart Stockholm byggs
Nr 2008:08 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om att inrätta en ”Grön paviljong” vid
universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för samverkan i forskning och utveckling mellan
skolmedicin och komplementär-/alternativ medicin
Nr 2008:09 av Tomas Rudin (s) om separerade rum för män och kvinnor i vården
Nr 2008:10 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i
övriga landstingskoncernen
Nr 2008:11 av Åke Askensten (mp) om stopp för inköp av torsk
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 38
Interpellation 2008:1 av Ingela Nylund Watz (s) om beslutet om nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrin
LS 0802-0128
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 12
februari 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Catharina Elmsäter Svärd, Dag Larsson, Birgitta
Sevefjord och Birgitta Rydberg, Åsa Öckerman samt Peter Lundén-Welden.
§ 39
Interpellation 2008:2 av Dag Larsson (s) om vårdval med förhinder
LS 0802-0129
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
12 februari 2008 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, Helene
Sigfridsson, Marie Ljungberg Schött, Åke Askensten, Inger Ros, Åsa Öckerman, Marie
Åkesdotter, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Gunilla Helmerson, Tove Sander,
Håkan Jörnehed, Johan Heinonen, landstingsrådet Gustav Andersson samt Georg
Gustafsson.
§ 40
Interpellation 2008:3 av Birgitta Sevefjord (v) om utförsäljningar inom Folktandvården
LS 0802-0130
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för tandvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
12 februari 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Gustav Andersson, Åke Askensten, Håkan Jörnehed,
landstingsråden Ingela Nylund Watz och Stig Nyman samt Urban Ryadal.
§ 41
Interpellation 2008:4 av Birgitta Sevefjord (v) om strategin för genomförandet
av nollvision för självmord
LS 0802-0131
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 12
februari 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
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Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg, Inga-Britt Backlund samt Åke
Askensten
§ 42
Interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska
betydelse
LS 0802-0132
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 43
Interpellation 2008:6 av Håkan Jörnehed (v) om jämställdheten i sjukhusens
ledningsgrupper
LS 0802-0133
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige medgav den 12
februari 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed, landstingsrådet Maria Wallhager, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Lars Joakim Lundquist och Birgitta Sevefjord samt Helene Sigfridsson.
§ 44
Interpellation 2008:7 av Håkan Jörnehed (v) om utförsäljning av Serafens
husläkarmottagning och Vallentuna Doktorn
LS 0802-0134
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 12
februari 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Håkan Jörnehed och landstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd.
§ 45
Anmälan av interpellationer
LS 0803-0234--0243
Nr 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när psykiatrin privatiseras
Nr 2008:9 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om resursbristen och ökade behov inom epilepsivården i Stockholms läns landsting
Nr 2008:10 av Lena-Maj Anding (mp) om epilepsivården
Nr 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningar
Nr 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnor
Nr 2008:13 av Erika Ullberg (s) om mödravården i Vårby Gård
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Nr 2008:14 av Staffan Holmberg (s) om trafiken på Nynäsbanan
Nr 2008:15 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om den höjda taxan i SL-trafiken
Nr 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i AB Storstockholms lokaltrafiks styrelse
som strider mot beslut i landstingsfullmäktige angående tillgänglighet för människor med
funktionshinder
Nr 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbete
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.20.
Vid protokollet

Peter Freme

