PROTOKOLL
2008-04-08

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 22 april 2008

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 46
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.
§ 47
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 27 mars 2008 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets
anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 31 mars och den 1 april 2008 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 4 april 2008 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 48
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 22 april 2008.
§ 49
Anmälan av patientnämndens årsrapport 2007
LS 0803-0303
I ärendet yttrade sig Lena Appelgren och Lena-Maj Anding.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
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§ 50
Anmälan av Patientsäkerhetskommitténs kvartalsrapport nr 4:2007 och
Årsrapport 2007
LS 0603-0575
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman och Lena-Maj Anding.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 51
Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budget –
avrapportering årsbokslut 2007
LS 0802-0162
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 52
Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 18)
LS 0710-1065
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz och
Birgitta Rydberg, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Raymond Wigg, Pia Lidwall, landstingsrådet Gustav Andersson, Inger Ros, Thomas Magnusson, Yvonne Blombäck, landstingsrådet
Lars Dahlberg, Christer G Wennerholm, Johan Sjölander, Stella Fare, Viviann Gunnarsson,
Åke Askensten, Charlotte Broberg, Mona Rudenfeldt, landstingsrådet Maria Wallhager, Tage
Gripenstam, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Stig Nyman, Lena-Maj Anding, Peter
Andersson, Anna Starbrink samt Regiana Hortin.
§ 53
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2007 samt ansvarsprövning (förslag 19)
LS 0803-0311
Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler samt de regler för ansvarsprövning som gäller.
Revisorsgrupp I
Under denna punkt yttrade sig revisorerna Georg Jönsson och Kenneth Strömberg samt
Thomas Magnusson.
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att bevilja
ansvarfrihet för landstingsstyrelsen, övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupp I för
verksamheten år 2007
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma att rösta för att styrelsen och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och bolagsstyrelser
inom revisorsgrupp I deltog ej i behandlingen och besluten för de styrelser i vilka de
innehaft uppdrag.
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Revisorsgrupp II
Under denna punkt yttrade sig revisor Göran Hammarsjö.
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att bevilja
ansvarfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp II samt för nämnd, bolagsstyrelse och
styrelse för kommunalförbund i den gemensamma vårdorganisationen i Norrtälje för
verksamheten år 2007
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma att rösta för att styrelsen och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser och bolag
inom revisorsgrupp II samt nämnd, bolagsstyrelse och förbundsstyrelse i den gemensamma
vårdorganisationen i Norrtälje under år 2007 deltog ej i behandlingen och besluten för de
nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.
Revisorsgrupp III
Under denna punkt yttrade sig revisor Gunilla Jerlinger, Karin Ekdahl Wästberg samt
landstingsråden Raymond Wigg och Catharina Elmsäter-Svärd.
YRKANDEN
1)

bifall till fullmäktiges presidiums förslag

2)

bifall till mp-ledamöternas förslag om ett tillägg i presidiets förslag avseende AB
Storstockholms Lokaltrafik innebärande ”att ge AB Storstockholms Lokaltrafik
möjlighet att inkomma med yttrande till landstingsstyrelsen”

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit presidiets förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att bevilja
ansvarfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp III för verksamheten år 2007
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma att rösta för att styrelsen och
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet
att kulturnämndens yttrande överlämnas till landstingsstyrelsen för beredning.
RESERVATION
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser och bolag
inom revisorsgrupp III deltog ej i behandlingen och besluten för de nämnder och styrelser i
vilka de innehaft uppdrag.
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§ 54
Beslut i ärendet om årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting och
bolag (förslag 18)
LS 0710-1065
Under den tidigare överläggningen i ärendet under § 52 framställdes följande yrkanden.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation med justering av beloppet i reservationens första
att-sats till 215 000 000 kronor och det med v-ledamoten gemensamma särskilda
uttalandet i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation med justering av beloppet i reservationens andra
att-sats till 215 000 000 kronor och det med s-ledamöterna gemensamma särskilda
uttalandet i landstingsstyrelsen

4)

bifall till mp-ledamotens reservation med justering av beloppet i reservationens första
att-sats till 215 000 000 kronor och s- och v-ledamöternas särskilda uttalande 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 den framlagda informationen i årsberättelse för landstingskoncernen för år
2007 som framgår av bilaga 1:1
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2007 som
framgår av bilaga 1:2
att disponera resultatenheternas resultat enligt bilaga 2:1
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om 320 186 000 kronor
balanseras i ny räkning
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma/årsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande
att rösta för
att godkänna de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt
resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 skall lämna villkorade aktieägartillskott
till S:t Eriks ögonsjukhus AB med 1 132 000 kronor och Folktandvården Stockholms län AB
med 7 259 000 kronor, motsvarande 30% av vinsten för 2007 utöver fastställt avkastningskrav.
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att uppdra till landstingsstyrelsen att inom ramen för gjord reservering för pensionskostnader i 2006 års bokslut och med hänvisning till Finansinspektionens justering av livslängdsantagande, via aktieägartillskott, tillföra 122 950 000 kronor till Landstingshuset i
Stockholm AB för vidare fördelning i enlighet med bilaga 3.1
att överföra 62 000 000 kronor av i Koncernfinansiering redovisat statsbidrag avseende
åtgärder för att minska sjukfrånvaron till hälso- och sjukvårdsnämnden för att bestrida
projektkostnader
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att TioHundra AB:s förlust om 14 595 000 kronor balanseras i ny
räkning
att överföra 6 648 798 kronor från Koncernfinansiering till TioHundranämnden avseende
ersättning för läkemedelskostnader utöver gällande maximalbelopp
att uppdra åt landstingsstyrelsen att se över gällande avtal kring TioHundranämnden,
TioHundra AB samt Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och omsorg.
RESERVATIONER
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s-ledamöterna, dels av v-ledamöterna
och dels av mp-ledamöterna till förmån för partiernas respektive reservationer och särskilda
uttalanden i landstingsstyrelsen.
§ 55
Frågestund
LS 0804-0370
1) Ingela Nylund Watz (s) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m): Är det riktigt
att det är först-till-kvarn-principen som gäller om två olika personalgrupper vid en och
samma vårdenhet ansöker om avknoppning?
2) Mats Skoglund (v) till landstingsrådet Maria Wallhager (fp): Anser du att ägardirektiven
till Folktandvården bör omarbetas?
3) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (m): Anser du att SL:s
normala taxor ska gälla på Djurgårdslinjen också efter det att den förlängts?
4) Tove Sander (s) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (m): Avser sjukvårdslandstingsrådet ta initiativ till att förlänga avtalet rörande medicinsk service för företagshälsovården i Stockholms län?
5) Håkan Jörnehed (v) till landstingsrådet Maria Wallhager (fp): Kommer du att vidta några
omedelbara åtgärder med anledning av konflikten mellan personalen på Stockholms Norra
psykiatri och SLSO:s ledning?
6) Åke Askensten (mp) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (m): Avser du att aktivera krisledningsutskottet?
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7) Lars Dahlberg (s) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (m): Är du beredd att aktivt
medverka till att stoppa omfattande tomgångskörning vid bussdepåer i SL:s kollektivtrafik?
På grund av att landstingsrådet Christer G Wennerholm ej var närvarande i salen ansågs
frågan som ej besvarad.
8) Håkan Jörnehed (v) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (m): Är det din uppfattning att
det inte behövs venereologer på länets ungdomsmottagningar?
9) Raymond Wigg (mp) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp): Kommer privat psykoterapi att avropas i ungefär samma utsträckning som tidigare med de avtal som gäller för närvarande.
På grund av att frågeställaren ej var närvarande i salen ansågs frågan som ej besvarad.
10) Inger Ros (s) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (m): Är sjukvårdslandstingsrådet
beredd att ompröva Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att konkurrensupphandla lättakuterna och istället följa rekommendationerna från sjukhusstyrelsen på Södersjukhuset?
Frågorna nr 1-6, 8 och 10 antecknades som besvarade.
§ 56
Redovisning av implementering av FN:s barnkonvention i landstingets verksamheter (förslag 20)
LS 0611-1879
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Catharina Elmsäter-Svärd,
Helene Sigfridsson, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Mats Skoglund.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av mp-ledamöterna till s- och v-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen

3)

bifall till mp-ledamöternas tilläggsförslag i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena 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 81 jaröster, 61 nej-röster och att 7 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga redovisning om implementering av FN:s barnkonvention i landstingets verksamheter till handlingarna.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
Härefter ställde ordföranden propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet under 3)
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 bifalla mp-ledamöternas tilläggsyrkande.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 81 jaröster, 11 nej-röster, att 50 ledamöter avstått och att 7 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå mp-ledamöternas tilläggsyrkande.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna.
§ 57
Byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna (förslag 21)
LS 0710-1039
I ärendet yttrade sig landstingsråden Stig Nyman, Ingela Nylund Watz och Catharina
Elmsäter-Svärd, Lars-Erik Salminen, Jan Liliemark, landstingsrådet Gustav Andersson,
Björn Sigurdsson, Carl-Anders Ifvarsson, Thomas Magnusson, Kajsa Hansson, Åke
Askensten, landstingsrådet Maria Wallhager samt Staffan Sjödén.
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 genomföra byggnation av ett nytt universitetssjukhus i Solna
att godkänna förslag till projektprogram som utgångspunkt för det fortsatta arbetet med det
nya universitetssjukhuset
att den övre ramen för den sammantagna nybyggnadsvolymen för det nya universitetssjukhuset är ca 335 000 kvadratmeter
att den övre ramen för nybyggnadsinvesteringen är ca 14 100 000 000 kronor, uttryckt i 2007
års penningvärde
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att ytterligare bereda frågan om finansiering och val av
upphandlingsform för det nya universitetssjukhuset så att förslag till beslut kan föreläggas
landstingsfullmäktige den 10 juni 2008.
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för planering och genomförande av byggnation
av och verksamhetsinnehåll i det nya universitetssjukhuset
att området för det nya universitetssjukhuset avgränsas i enlighet med vad som kommer att
framgå av detaljplanen
att patienthotell ska uppföras och drivas i extern regi
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den 31 december 2010 återkomma till fullmäktige med förslag till verksamhetsinnehåll för det nya universitetssjukhuset samt redovisa
eventuella verksamhetsmässiga konsekvenser för övriga delar av hälso- och sjukvårdsorganisationen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om samordnad process för utrustningsinvesteringar vid det nya universitetssjukhuset
att uppdra åt Locum AB att återkomma till fullmäktige med förslag rörande användningen
av den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet för det nya
universitetssjukhuset
att uppdra åt Locum AB att förvärva fastigheten Haga 4:42 på Olof av Acrels väg 8
att uppdra åt Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO) att evakuera de i tjänsteutlåtande nämnda byggnaderna, vilka i detalj bekräftas av
NKS-ledningen, så att rivning kan påbörjas vid angivna tidpunkter
att vänsterpartiet och miljöpartiet ges möjlighet att till FoUU-utskottet adjungera en förtroendevald per parti under innevarande mandatperiod
att de adjungerade jämställs med FoUU-utskottets ledamöter och ersättare gällande sammanträdesersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna.
§ 58
Finansiering av spårvägsanläggning och fordon för Djurgårdslinjen
(förslag 22)
LS 0712-1405
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg, Stella
Fare, Gunilla Roxby Cromvall, Åke Askensten, Tage Gripenstam, Kjell Treslow, Jan
Stefanson, Olov Lindquist, Peter Kockum, Björn Sigurdsson, Lennart Rohdin samt landstingsrådet Gustav Andersson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen
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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 att AB Storstockholms Lokaltrafik tecknar avtal om koncession för utförande
av uppdrag och finansiering avseende anläggningar och fordon för spårvägsanläggning
Djurgårdslinjen
att godkänna att AB Storstockholms Lokaltrafik förbinder sig att lösa anläggningar och
spårfordon vid avtalstidens slut till det i koncessionsavtalet angivna beloppet, tillika
borgensbeloppet
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning för lösen av anläggningar och fordon vid
avtalstidens slut inom en totalram om 1 100 000 000 kronor när AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag tecknar koncessionsavtal avseende utförande av uppdrag och
finansiering avseende anläggningar och fordon för spårvägsanläggning Djurgårdslinjen
att ingen borgensavgift därvid skall utgå
att i övrigt anföra vad landstingsstyrelsens föreslagit.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s-ledamöterna, dels av v-ledamöterna
och dels av mp-ledamöterna till förmån för respektive partis reservation i landstingsstyrelsen.
§ 59
Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 23)
LS 0802-0135
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra bolagsordningen § 4 och § 5, för Landstingshuset i Stockholm AB.
§ 60
Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm (förslag 24)
LS 0707-0721
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Viviann Gunnarsson, Jan
Wattsgård, landstingsrådet Stig Nyman, Maria Hamberg, Hans Lindqvist samt Staffan
Holmberg.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen
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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 redovisat uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga
och Säbyholm.
Det antecknades att landstingsrådet Maria Wallhager på grund av jäv inte deltog i behandlingen eller beslutet i ärendet.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels av s-ledamöterna, dels av vledamöterna och dels av mp-ledamöterna till förmån för respektive partis reservation i
landstingsstyrelsen.
§ 61
Motion 2005:19 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utvecklingen av kollektivtrafiken (förslag 25)
LS 0505-0820
I ärendet yttrade sig Lennart Rohdin, landstingsrådet Lars Dahlberg samt Gunilla Roxby
Cromvall.
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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna.
§ 62
Motion 2007:30 av Staffan Holmberg (s) om pendeltågstation i Vega
(förslag 26)
LS 0705-0525
I ärendet yttrade sig Staffan Holmberg, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Jan
Wattsgård.
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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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 63
Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m fl (s) om SL-taxan och kommande utredning (förslag 27)
LS 0706-0617
I ärendet yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Gunilla
Roxby Cromvall, Peter Kockum, Necla Bora, Kerstin Pettersson, Staffan Holmberg, Lennart
Rohdin samt Stella Fare.
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.
§ 64
Motion 2007:34 av Lars Dahlberg och Johan Sjölander (s) om tillgänglighet och
utökad resegaranti (förslag 28)
LS 0706-0619
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Gunilla
Roxby Cromvall, Stella Fare, Lena-Maj Anding samt Kerstin Pettersson.
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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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 65
Motion 2007:17 av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoende (förslag 29)
LS 0703-0304
I ärendet yttrade sig Kemo Ceesay, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Håkan Jörnehed samt
Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

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 anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av s- och v-ledamöterna till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen, dels av mp-ledamöterna till förmån
för mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen.
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§ 66
Valärenden (förslag 30)
LS 0610-1661, 1777, 0708-0859, 0709-0989, 0710-1043, 0711-1310, 0712-1386, 1406, 1414,
0801-0006, 0802-0106, 0109, 0143, 0182, 0202, 0803-0217, 0218, 0274, 0283, 0325,
0326, 0804-0331
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Jan Jogell (s) från uppdraget som ersättare i
valberedningen, för Birgitta Kaasik (m) från uppdraget som ledamot i övervakningsnämnden Stockholm Norr samt för Ardavast Reshdouni (mp) från uppdraget som ledamot av
fullmäktige, valkrets NO.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Regionplane- och trafiknämnden intill utgången av 2008
Ersättare
m

Anna Manhag

Ordning för ersättares inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och
Centerpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Langby, Salminen, Kalderén, Broberg och Kockum inträder ersättarna
Gardner Sundström, Lundberg, Wennerholm, Manhag, Berlin, Uebel, Ticic och Gripenstam;
För ledamoten Fare inträder ersättarna Berlin, Uebel, Ticic, Gripenstam, Gardner
Sundström, Lundberg, Wennerholm och Manhag; För ledamoten Stefansson inträder
ersättarna Ticic, Gripenstam, Gardner Sundström, Lundberg, Wennerholm, Manhag, Berlin
och Uebel; För ledamoten Carlsson inträder ersättarna Gripenstam, Gardner Sundström,
Lundberg, Wennerholm, Manhag, Berlin, Uebel och Ticic.
Valberedningen intill utgången av 2010
Ersättare
s

Nils Vikmång

(efter Jan Jogell)

Ordning för ersättares inträde för de av Socialdemokraterna Vänsterpartiet och
Miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Ryadal, Jonsson och Johansson inträder ersättarna Mackegård, Rudin,
Vikmång, Skoglund och Eknert; För ledamoten Bilici inträder ersättarna Skoglund, Eknert,
Mackegård, Rudin och Vikmång; För ledamoten Norgren inträder ersättarna Eknert,
Skoglund, Mackegård, Rudin och Vikmång.
Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
m
m
fp
fp

Britt-Marie Åström
Monika Duske
Fadi Varli
Carin Bluhme
Kari Malmström

(efter Susanna Ask)
(efter Thomas Kulhan)
(efter Mattias Keresztesi
(efter Klara Spangenberg)
(efter Lars Uebel)
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Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
m

Eva Schenström

(efter Helena Widegren)

Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2010
Ledamöter
m

Håkan Seltén

(efter Peter Cederholm)

Skattenämnden för skattekontor 3 intill utgången av 2010
Ledamöter
s
v
mp

Bo Halvarsson
Kaya Ålander
Berit Valfridsson Berval

(efter Andreas Jensen)
(efter Kjell Bivén)

AB Storstockholms Lokaltrafik från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2009
Ledamöter
m
m
m
m
m
fp
kd
c
s
s
s
s
mp

Christer G Wennerholm
Charlotte Broberg
Lennart Kalderén
Marie Bladholm
Peter Kockum
Lennart Rohdin
Jan Stefansson
Tage Gripenstam
Lars Dahlberg
Johan Sjölander
Nanna Wikholm
Gun Eriksson
Yvonne Blombäck

Suppleanter
m
m
m
m
fp
fp
kd
c
s
s
s
s
v

Shashika Padmaperuma
Ingmar Wallén
Roland Dehlin
Tobias Lodestrand
Stella Fare
Alexandra Birk
Michael Stjernström
Andreas Strömberg
Staffan Holmberg
Göran Wrene
Helena Söderlind Paues
Erika Ullberg
Gunilla Roxby Cromvall

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

m

fp

s Lars Dahlberg

Christer G Wennerholm

Lennart Rohdin

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 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; För ledamöterna
Dahlberg, Sjölander, Wikholm och Eriksson inträder suppleanterna Holmberg, Wrene,
Söderlind Paues, Ullberg och Roxby Cromvall; För ledamoten Blombäck inträder suppleanterna Roxby-Cromvall, Holmberg, Wrene, Söderlind Paues och Ullberg.
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Waxholms Ångfartygs AB från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2009
Ledamöter
m
m
fp
s
s

Suppleanter

Mikael Freimuth
Elisabeth Dingertz
Caroline Åkerhielm
Reynoldh Furustrand
Urban Ryadal

m
kd
c
s
s

Astrid Grufman
Sara Frykman
Hans Lindqvist
Tommy Söderblom
Gadha Makdesi Elias

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

m

fp

s

Mikael Freimuth

Caroline Åkerhielm

Reynoldh Furustrand

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Socialdemokraterna valda suppleanterna:
För ledamöterna Freimuth och Dingertz inträder suppleanterna Grufman, Frykman och
Lindqvist; För ledamoten Åkerhielm inträder suppleanterna Frykman, Lindqvist och
Grufman; För ledamöterna Furustrand och Ryadal inträder suppleanterna Söderblom och
Makdesi Elias.
Locum AB från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2009
Ledamöter
m
m
fp
c
s
s
mp

Suppleanter

Mikael Freimuth
Annika Sandström
Leif Gunnahr
Gustaf Stjernberg
Anna Kettner
Anders Linder
Ewa Larsson

m
m
fp
kd
s
s
v

Christer Grunder
Harry Bouveng
Fredrik Hjelmquist
Stefan Klåvus
Tore Lidbom
Gunilla Lundberg
Thomas Magnusson

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

m

fp

s

Mikael Freimuth

Leif Gunnahr

Anna Kettner

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna:
För ledamöterna Freimuth och Sandström inträder suppleanterna Grunder, Bouveng,
Hjelmquist och Klåvus; För ledamoten Gunnahr inträder suppleanterna Hjelmquist, Klåvus,
Grunder och Bouveng; För ledamoten Stjernberg inträder suppleanterna Grunder, Bouveng,
Hjelmquist och Klåvus; För ledamöterna Kettner och Linder inträder suppleanterna
Lidbom, Lundberg och Magnusson; För ledamoten Larsson inträder suppleanterna
Magnusson, Lidbom och Lundberg.
Landstingshuset i Stockholm AB från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2009
Ledamöter

Suppleanter

m
m

m
m

Catharina Elmsäter-Svärd
Christer G Wennerholm

Jan Olov Sundström
Filippa Reinfeldt
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m
fp
c
s
s
s
mp

Marie Ljungberg Schött
Birgitta Rydberg
Gustav Andersson
Ingela Nylund Watz
Anna Kettner
Lars Dahlberg
Vivianne Gunnarsson

m
fp
kd
s
s
s
v
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Shashika Padmaperuma
Maria Wallhager
Pia Lidwall
Johan Sjölander
Jan Jogell
Tomas Rudin
Gunilla Roxby Cromvall

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

m

fp

s

Catharina Elmsäter-Svärd

Birgitta Rydberg

Ingela Nylund Watz

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna:
För ledamöterna Elmsäter-Svärd, Wennerholm och Ljungberg Schött inträder
suppleanterna Sundström, Reinfeldt, Padamperuma, Wallhager och Lidwall; För ledamoten
Rydberg inträder suppleanterna Wallhager, Lidwall, Sundström, Reinfeldt och
Padamperuma; För ledamoten Andersson inträder suppleanterna Sundström, Reinfeldt,
Padamperuma, Wallhager och Lidwall; För ledamöterna Nylund Watz, Kettner och Dahlberg
inträder suppleanterna Sjölander, Jogell, Rudin och Roxby Cromvall; För ledamoten
Gunnarsson inträder suppleanterna Roxby Cromvall, Sjölander, Jogell och Rudin.
SLL Internfinans AB från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2009
Ledamöter

Suppleanter

m
s
-

-

Catharina Elmsäter-Svärd
Ingela Nylund Watz
Lennart Låftman
Hillevi Rosenquist
Nils Wilborg

Ingmar Ziegler

Ordförande

Vice ordförande

m

s

Catharina Elmsäter-Svärd

Ingela Nylund Watz

Fullmäktige nominerade enligt valberedningens förslag
Almi Företagspartner AB från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2009
Ledamöter
m
m
s
s

Kjell Treslow
Ewa Schenström
Sylvia Lindgren
Staffan Holmberg

Almi Stockholm Investeringsfond AB från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet
av ordinarie bolagsstämma 2009
Ledamöter
m
s

Kjell Treslow
Staffan Holmberg
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Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2008 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2009
Ledamöter

Ersättare

m
s

m
s

Christer G Wennerholm
Lars Dahlberg

Charlotte Broberg
Nanna Wikholm

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ersättare i skärgårdsstiftelsen efter Tobias Lodestrand (m)
sex nämndemän i länsrätten efter Jan Wallén (c), Annica Grimlund (s), Gunnel Trelje (s),
Regina Saglind (v), Lars Abrahamsson (v) och Saime Bilici (v)
två nämndemän i svea hovrätt efter Ben Sbai (s) och Jonna Karna Müller (v)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1 efter Berndt Jansson (m) och Ben Sbai (s)
tretton ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2 efter Caroline Wallensten (m) och Ulla
Beckman (fp) samt fem platser för (v) och sex platser för (mp)
sex ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3 efter Ibrahim Adan (fp) och Anders
Berglund (fp) samt fyra platser för (mp)
fem ledamöter i skattenämnden för storföretagsskattekontoret efter Bengt A Holmberg (m),
Anders Berglund (fp) och Stig Gerdin (c) samt två platser för (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna (v)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Uppsala efter André Mostafaiy (m) och
Johan Taube (s) samt en plats för (mp)
en ledamot i övervakningsnämnden Stockholm Norr efter Birgitta Kaasik (m)
§ 67
Anmälan av motioner
LS 0804-0372, 0374, 0375, 0377, 0378, 0379,
Nr 2008:12 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om kiropraktorer och naprapater
Nr 2008:13 av Raymond Wigg m fl (mp) om ett ökat cyklande i Stockholmsregionen
Nr 2008:14 Håkan Jörnehed m fl (v) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksida
Nr 2008:15 av Birgitta Sevefjord (v) och Lena-Maj Anding m fl (mp) om hälso- och sjukvård
till papperslösa
Nr 2008:16 av Jerry Adbo (s) om förebyggande åtgärder för spridningen av HIV
Nr 2008:17 av Inger Ros (s) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 68
Bordlagd interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens
strategiska betydelse
LS 0802-0132
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 12
februari 2008 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 11 mars 2008.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Curt Hansson och landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd.
§ 69
Interpellation 2008:13 av Erika Ullberg (s) om mödravården i Vårby Gård
LS 0803-0237
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 11
mars 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Erika
Ullberg, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Gunilla Helmerson, Urban Ryadal, Lena-Maj
Anding, Kristina Söderlund, Kemo Ceesay, Olov Lindquist, landstingsrådet Lars Joakim
Lundquist, Håkan Jörnehed, Anette Dahlgren samt Tove Sander.
§ 70
Interpellation 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när
psykiatrin privatiseras
LS 0803-0234
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 71
Interpellation 2008:9 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om resursbristen och
ökade behov inom epilepsivården i Stockholms läns landsting
LS 0803-0236
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 11
mars 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist samt Kerstin Pettersson.
§ 72
Interpellation 2008:10 av Lena-Maj Anding (mp) om epilepsivården
LS 0803-0240
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 11
mars 2008 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lena-Maj Anding, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Håkan Jörnehed samt Marie
Ljungberg Schött.
§ 73
Interpellation 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningar
LS 0803-0242
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 11
mars 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Johan Sjölander, landstingsrådet Maria Wallhager, Yvonne Andersson, landstingsrådet
Gustav Andersson samt Thomas Magnusson.
§ 74
Interpellation 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta
kvinnor
LS 0803-0235
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 75
Interpellation 2008:14 av Staffan Holmberg (s) om trafiken på Nynäsbanan
LS 0803-0241
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 11
mars 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Staffan Holmberg, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Jan Wattsgård samt Stella
Fare.
§ 76
Interpellation 2008:15 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om den höjda taxan i SLtrafiken
LS 0803-0243
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 77
Interpellation 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
LS 0803-0238
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 78
Interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbete
LS 0803-0239
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 79
Anmälan av interpellationer
LS 0804-0353--0360
Nr 2008:18 av Lars Dahlberg (s) om uteblivna och felaktiga investeringar för AB Storstockholms lokaltrafik
Nr 2008:19 av Åke Askensten (mp) om avskedanden och andra personalminskningar inom
landstinget
Nr 2008:20 av Lars Dahlberg (s) om väsentligt försämrad produktivitet för AB Storstockholms lokaltrafik
Nr 2008:21 av Lena-Maj Anding (mp) om utveckling av hälsofrämjande sjukhus
Nr 2008:22 av Inger Ros (s) om förstärkta anslag till ungdomsmottagningarna
Nr 2008:23 av Lena-Maj Anding (mp) om arbetet med att förbättra omhändertagandet av
patienter med ohälsa och dentala material
Nr 2008:24 av Kristina Söderlund (s) om karies bland barn
Nr 2008:25 av Åke Askensten (mp) om piller i stället för personal
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 22.10.
Vid protokollet

Peter Freme

