PROTOKOLL
2008-10-07

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 21 oktober 2008

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 170
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.
§ 171
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 25 september 2008 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 29 och 30 september 2008 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 3 oktober2008 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 172
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 21 oktober 2008.

§ 173
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny
ledamot i valkrets 3 efter Peter Lundén-Welden (m) inkalla Marie Schött (m)
och till ny ersättare utse Camilo Goine (m), till ny ersättare i valkrets O efter
Göran Sjönell (fp) utse Monica Brohede Tellström (fp) samt till ny ersättare i
valkrets SV efter Tony Öberg (s) utse Berit Larsson (s)
LS 0806-0060, 0808-0751, 0752
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
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§ 174
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009
(förslag 69)
LS 0809-0848
Fullmäktige beslutade
att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 enligt följande:
10 februari, 10 mars, 7 april, 12 maj, 9 juni, 8 september, 13 oktober, 24-25 november
(budgetsammanträde) samt den 8 december
att samtliga sammanträden börjar klockan 09.30.

§ 175
Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009
(förslag 80)
LS 0809-0850
Fullmäktige beslutade
att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2009 skall införas i
Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Stockholm City, Norrtelje Tidning,
Svenska Dagbladet samt Nynäshamns Posten.
§ 176
Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 70)
LS 0509-1609
I ärendet yttrade sig Jan Strömdahl.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för AB Storstockholms Lokaltrafik rösta
för landstingsfullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.
§ 177
Ny avtalsmodell för akutsjukhusen (förslag 71)
LS 0808-0774
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz,
Birgitta Rydberg, Maria Wallhager, Gustav Andersson och Birgitta Sevefjord, Viviann
Gunnarsson, landstingsrådet Stig Nyman, Johan Sjölander, Thomas Magnusson, Anders
Johansson, Anders Lönnberg samt Lena-Maj Anding.
Mötet ajournerades under 15 minuter för överläggningar var för sig inom de båda politiska
blocken i syfte att nå fram till ett gemensamt förslag förutom avseende avtalstidens längd.
YRKANDEN
1)

bifall till m-, fp-, kd- och c-ledamöternas förslag till andra att-sats innebärande: ”att
den första avtalsperioden skall avse åren 2009-2011”
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2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag till andra att-sats innebärande: ”att den
första avtalsperioden skall avse åren 2009-2010”

3)

bifall till övriga delar i partiernas gemensamma förslag

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena under 1) och 2)
ovan och fann att fullmäktige bifallit m-, fp-, kd- och c-ledamöternas förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller yrkandet under 1) ovan 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 81 jaröster, 63 nej-röster och att 5 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att bifalla m-, fp-, kd- och c-ledamöternas förslag.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till det återstående yrkandet under 3)
ovan och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade dels enligt det gemensamma förslaget och dels enligt m-, fp-, kd- och
c-ledamöternas framlagda förslag avseende den andra att-satsen
att införa en ny avtalsmodell från och med år 2009 för akutsjukhusen
att den första avtalsperioden skall avse åren 2009-2011
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur ägarstyrningen kan förstärkas avseende
ökad rapportering, insyn och uppföljning
att uppdra åt landstingsstyrelsen att upprätta en delegationsordning som tydliggör ramarna
för vilka typer av lokaliseringsbeslut som skall underställas den politiska nivån för beslut
att anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget skall godkännas av
landstingsstyrelsen
att eventuella avknoppningar eller annan överlåtelse av egendom och verksamhet skall
underställas ägaren för beslut.
UTTALANDE
Följande särskilda uttalande antecknades av s-, v- och mp-ledamöterna: ”Vi ställer oss
positiva till den i tjänsteutlåtandet beskrivna ersättningsmodellen (förslagets del A). Incitamentsstrukturen utvecklas i detta förslag jämförts med dagens ersättningssystem och de
ekonomiska risker som den kan medföra förefaller hanterbara. Vi är även positiva till
grunddragen i det förändrade tillgänglighetsansvaret (del B). Vi ser förslaget om det accelererade kvalitetsarbetet (del C) som naturligt och följer som ett logiskt steg av det utvecklingsarbete som steg för steg tagit form i SLL under hela 2000-talet.
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Principen om att skapa längre avtalsperioder i syfte att åstadkomma ökad stabilitet och
långsiktighet är önskvärd (del D). Avtalsperioden borde dock inte löpa över olika mandatperioder. Det måste finnas fullt handlingsutrymme för en ny politisk majoritet och ges fullt
genomslag för folkviljan efter ett allmänt val. Det första flerårsavtalet bör därför vara tvåårigt (2009 och 2010). Därefter kan en ordning gälla med fyraårsavtal eller tvåårsavtal – allt
utifrån vad som hösten 2010 anses mest ändamålsenligt utifrån de vunna erfarenheterna
under 2009 och 2010.
Den ökade frihetsgraden för sjukhusen visavi beställaren ställer helt nya krav på ägarstyrningen i form av insyn och uppföljning och vilka beslut som bör underställas politisk prövning av ägaren.
Uppdraget om en förstärkt ägarstyrning rörande rapportering och uppföljning är därför helt
nödvändigt och ett minimikrav som följd av den förändrade beställarstyrningen. Den ökade
frihetsgraden för sjukhusen visavi beställaren ställer stora krav på ägarstyrningen i form av
insyn och uppföljning och vilka beslut som underställs politisk prövning av ägaren. En ny
ordning för ägarens styrning och insyn i producentorganisationen är helt avgörande för
modellens bärighet och borde ha funnits fastställd i samband med att den nya avtalsmodellen beslutas.
Därtill har ägaren – företrädd av landstingsstyrelsen och dess utskott för ägarstyrning –
oundvikligen en lagfäst skyldighet att bedriva uppsikt över den ekonomiska förvaltningen.
När flerårsavtal införs ökar därför, för det första, kraven på en regelbunden och kvalitativ
ekonomisk rapportering till ägaren. För det andra bör tydliggöras att den ökade grad av
handlingsfrihet som sjukhusen ges genom den mindre detaljerade avtalsregleringen visavi
beställaren, inte kan tolkas som att landstingsstyrelsen i egenskap av ägare inte längre har
rätten/skyldigheten att löpande ingripa mot ekonomiska avvikelser.
Ägaren måste alltid ha rätten att intervenera med direktiv om hur en enskild producent väljer att prioritera sin resursanvändning i avvägningen mellan olika vårdområden. Ett sådant
ingripande bör ses som något som endast undantagsvis sker och endast utifrån extraordinära omständigheter. En sådan situation kan dock inte uteslutas.
Vissa lokaliseringsfrågor bör vara föremål för politiska beslut. För att renodla rollerna är det
rimligaste vara att detta blir föremål för ägaren att besluta om. Ett utredningsuppdrag bör
skyndsamt ges för att upprätta en delegationsordning som tydliggör ramarna för vilka typer
av lokaliseringsbeslut som skall underställas den politiska nivån för beslut.
Även om grundpremissen om långsiktighet genom flerårsavtal självfallet ska vårdas, bör
tydliggöras att möjligheten till omförhandling mellan beställaren och sjukhusen kan bli påkallad i vissa situationer. Det gäller till exempel vid kraftigt förändrade samhällsekonomiska
förutsättningar, förändringar i befolkningens vårdbehov (oförutsedda demografiska förändringar eller förändrat sjukdomspanorama) samt omvälvande medicinska/medicintekniska
innovationer.
Anlitande av underleverantörer för det avtalade vårduppdraget bör i allt väsentligt vara
föremål för beslut av ägaren via det utskott i landstingsstyrelsen som ansvarar för ägarstyrningen. Viktigt i detta sammanhang blir att värna ett koncernperspektiv rörande det
samlande resursutnyttjandet vid samtliga landstingsägda sjukhus, så att suboptimeringar
inte uppstår. Därför bör inte befogenheten att anlita underleverantörer för utförande av det
vårduppdrag som avtalats vila på sjukhusen. Eftersom ledig kapacitet kan finnas på annat
sjukhus, bör anlitande av underleverantör kräva ägarens medgivande.
Fri avknoppningsrätt respektive fri utmaningsrätt bör inte finnas – ej heller efter en avtalsperiods slut. Om sjukhusledningen under avtalsperioden önskar biträda avknoppningar och
utmaningar bör detta vara föremål för politiska beslut av ägaren. Det borde vara naturligt att
försäljning eller annan överlåtelse av egendom/verksamhet är något som underställs beslut
just av ägaren av denna egendom/verksamhet.”
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§ 178
Överföring av huvuddelen av Centrum för folkhälsa från landstinget till
Karolinska Institutet (förslag 72)
LS 0605-0971
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman, Inger Ros, Håkan Jörnehed, Björn
Sigurdsson, Carl-Anders Ifvarsson, landstingsrådet Birgitta Rydberg samt Lena-Maj Anding.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal angående verksamhetsövergång från Stockholms läns landsting till
Karolinska Institutet
att överföra 132 000 000 kronor från landstingsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i 2009 års budgetprocess beakta avsättning på 10 000 000 kronor för etablering av
Karolinska Folkhälsoakademien, KFA, som ett treårsprojekt samt 10 000 000 kronor för
den ökade kostnaden för personalomkostnader
att uppdra åt landstingsdirektören att tillsammans med Karolinska Institutet träffa avtal om
vissa övergångsfrågor – övergångsavtal.
Följande särskilda uttalande antecknades av mp-ledamöterna: ”I styrgruppens rapport
framgår att vissa folkhälsovetenskapliga problemställningar kräver ett interdisciplinärt
angreppssätt. Miljöpartiet vill understryka detta speciellt när det gäller forskning inom
områdena miljörelaterad ohälsa, kroniska sjukdomar och funktionshinder.
Inom habiliteringsverksamheten i Stockholms läns landsting finns forskningsverksamhet
som är en viktig samarbetspart att beakta i det fortsatta arbetet inom Karolinska Folkhälsoakademien, KFA.
FoUU bör få kontinuerliga uppföljningar av hur arbetet inom KFA utvecklas. För att få en
bättre demokratisk förankring av förändringsarbetet inom folkhälsoområdet bör uppföljningen inom HSN utvecklas att omfatta även landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.”
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 179
Handlingsplan – Handling för hälsa 2008 – 2010 (förslag 73)
LS 0806-0649
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Dag Larsson, Lena-Maj Anding,
landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Helen Sigfridsson, Pia Lidwall, Håkan Jörnehed samt
Georg Gustafsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till mp-ledamöternas tilläggsyrkande innebärande ”att under punkten 1.1
sidan 9 ”Goda livsvillkor” även beakta faktorer i miljön som stöder hälsa och
välbefinnande”

Ordföranden ställde först propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet under 2)
ovan och fann att fullmäktige avslagit detta.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade avslå mp-ledamöternas tilläggsyrkande.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandet under 1) ovan och fann att
fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta handlingsplanen - Handling för hälsa 2008 – 2010.
§ 180
Frågestund
LS 0810-0893
1) Dag Larsson till ordföranden i Äldreberedningen Pia Lidwall: Känns det rimligt att Vårdval Stockholms snäva regelverk resulterar i sämre vård för våra äldre?
2) Håkan Jörnehed till ordföranden i Äldreberedningen Pia Lidwall: Anser du att det är god
vård och kan du garantera den medicinska säkerheten då alla undersköterskor (8 st) sägs
upp på Rosenlunds vårdcentral p g a för lågt satt tak i hemsjukvården?
3) Raymond Wigg till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd: Kommer den borgerliga
majoriteten tillåta att Södertälje sjukhus förlossningsenhet läggs ner?
4) Ingela Nylund Watz till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd: Är det finanslandstingsrådets bedömning att landstinget nu tvingas frångå kravet på cirka 50 procents statlig
medfinansiering för nyinvesteringar i spårbunden kollektivtrafik?
5) Gunilla Roxby Cromvall till landstingsrådet Christer G Wennerholm: Tänker du följa upp
hur de tillgänglighetskrav som finns i SL:s trafikupphandlingar efterlevs och se till att de
trafikutövare som inte lever upp till kraven sanktioneras?
6) Lena-Maj Anding till landstingsrådet Filippa Reinfeldt: Kommer ABC-kliniken på Södersjukhuset att upphöra?
7) Ingela Nylund Watz till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd: Finns det med anledning av finanskrisen beredskap för att ompröva beslutet om att NKS-projektet ska bedrivas
som en OPS-lösning?
8) Inger Ros till landstingsrådet Stig Nyman: Ämnar du ur ett patientsäkerhetsperspektiv
vidta några åtgärder för att förbättra processerna inom vården med anledning av det inträffade?
9) Håkan Jörnehed till ordföranden i Äldreberedningen Pia Lidwall: Anser du att det är god
vård då 400 äldre måste byta husläkare eftersom vårdcentralen på Stora Sköndal tvingas
stänga som en direkt följd av Vårdval Stockholm?
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10) Johan Sjölander till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd: Kommer förvaltningens
förslag om ett öppet anbudsförfarande vid alla överlåtelser av verksamheter inom folktandvården att genomföras?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 181
Gemensam policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och
beroende (förslag 74)
LS 0808-0742
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Dag Larsson och Birgitta Sevefjord,
Inger Ros, landstingsrådet Raymond Wigg, Sverre Launy samt Rolf Bromme.
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 förslag till missbrukspolicy.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av mp-ledamöterna.
§ 182
Motion 2007:1 av Dag Larsson m fl (s) om införande av trygghetskvitto inom
psykiatrin (förslag 75)
LS 0706-0621
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Birgitta Rydberg, Helen Sigfridsson
samt Maj-Len Eklund.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

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.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 183
Motion 2007:36 av Mats Skoglund m fl (v) om utveckling av äldrepsykiatrin
(förslag 76)
LS 0706-0621
I ärendet yttrade sig Mats Skoglund, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Lena-Maj Anding,
Juan Carlos Cebrian, Maj-Len Eklund samt Kerstin Pettersson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

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 s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 184
Motioner av Birgitta Sevefjord m fl (v) om sprututbytesverksamheten för injektionsmissbrukare i Stockholms läns landsting i samverkan med Stockholms
stad (2007:18) och av Dag Larsson och Inger Ros (s) om att utreda införande av
sprututbytesprogram för missbrukare (2007:23) (förslag 77)
LS 0703-0305, LS 0704-0418
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Inger Ros, landstingsrådet Birgitta
Rydberg, Pia Lidwall, landstingsrådet Raymond Wigg, Rolf Bromme, Håkan Jörnehed,
landstingsrådet Gustav Andersson samt Marie Åkesdotter.
Motion nr 2007:18 av Birgitta Sevefjord togs först upp till behandling.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s- och v-ledamöterna.
Sedan togs motion nr 2007:23 av Dag Larsson och Inger Ros upp till behandling.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till motionen

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 bifalla motionen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 83 jaröster, 62 nej-röster och att 4 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 185
Motion 2007:4 av Inger Ros och Juan Carlos Cebrian (s) om inrättande av
vårdlotsar för personer med funktionshinder (förslag 78)
LS 0701-0066
I ärendet yttrade sig Inger Ros, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Juan Carlos
Cebrian, Gunilla Roxby Cromvall, Kaija Olausson, Pia Lidwall samt Yvonne Andersson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till motionen

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 bifalla motionen.
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Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 80 jaröster, 60 nej-röster och att 9 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av s-, v- och mp-ledamöterna.
§ 186
Valärenden (förslag 79)
LS 0610-1661, 1777, 0803-0315, 0804-0442, 0806-0599, 0657, 0807-0695, 0706, 08080791, 0809-0797, 0809, 0820
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att välja
Landstingsfullmäktige fr o m 1 november 2008 t o m 31 oktober 2009
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

m Inger Linge

s

fp

Sekreterare

Ersättare för sekreterare

-

-

Peter Freme

Conny Andersson

John Glas

Jan Vikenhem
Anne Lindblom

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
m
s
mp

Inger Nordqvist
Birgitta Rönnblad
Eva Stenlund

(efter Mikael Treijner)
(efter Lars Billström)
(efter Farnaz Arbabi)

Svea Hovrätt fr o m den 1 november 2008 intill utgången av 2010
Nämndeman
s

Homayon Akhtarzand

(efter Eivor Andersson)

Jurymän för tryckfrihetsmål 1:a gruppen intill utgången av 2009
Juryman
fp

Ernst Klein

(efter David Wästberg)
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Skattenämnden för storföretagsskattekontoret intill utgången av 2010
Ledamöter
mp

Marie-Helena Dahlberg

Skattenämnden för skattekontor Uppsala intill utgången av 2010
Ledamöter
m

Christer Eriksson

(efter Solbritt Ericson Blomberg)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att nominera
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
m
m
m
fp
fp
s
s
s

Ingmar Wallén
Kjell Treslow
Mikael Freimuth
Lena Huss
Margaretha Herthelius
Margarita Pulido
Kemo Ceesay
Juan Carlos Cebrian

Punkten avseende nomineringen till regionala etikprövningsnämnden i Stockholm förklarades omedelbart justerad.
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ersättare i färdtjänstnämnden efter Andreas Strömberg (c)
sju nämndemän i länsrätten efter Lillemor Mattsson (kd), Johan Sjöberg (c), Kristofer
Franzén (v), Hediye Güzel (v), Ann-Christin Johansson Grennefors (v), Berivan Öngörur (v)
och Toivo Jokkala (v)
en nämndeman i Svea hovrätt efter Marie-Louise Plogfeldt (fp)
en ledamot i skattenämnden för storföretagsskattekontoret, vakans (mp)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor Uppsala dels efter Bengt Björk (s) dels en
vakans (mp)
§ 187
Anmälan av motioner
LS 0810-0898--0903
Nr 2008:33 av Raymond Wigg m fl (mp) om deltagande i Europeiska Trafikantveckan
Nr 2008:34 av Dag Larsson m fl (s) om rätt till personlig coach för unga människor med
psykisk sjukdom/funktionshinder
Nr 2008:35 av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om synskadades möjligheter att delta i enkätundersökningar
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Nr 2008:36 av Gizela Sladic och Ingela Nylund Watz (s) om att göra Stockholmsregionen till
en filmregion
Nr 2008:37 av Gizela Sladic m fl (s) om att utveckla kulturpolitiken för ungas behov
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 188
Bordlagd interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos
kollektivtrafikens entreprenörer
LS 0806-0563
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 10
juni 2008 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 9 september 2008.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Mats Skoglund, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Cecilia Engström, Jan
Strömdahl samt Charlotte Broberg.

§ 189
Interpellation 2008:38 av Dag Larsson (s) om de borgerligas bristande
intresse för vårdens innehåll
LS 0809-0804
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9
september 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Håkan Jörnehed, Inger Ros, Lena-Maj
Anding, Tove Sander, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Janet Mackegård, Peter
Kockum, Regiana Hortin samt Yvonne Andersson.

§ 190
Interpellation 2008:39 av Håkan Jörnehed (v) om neddragningar i äldrevården
och dess konsekvenser
LS 0809-0806
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för äldrefrågor. Fullmäktige medgav den 9
september 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Ordföranden i beredningen för äldre och multisjuka Pia Lidwall hänvisade till det skriftliga
svaret. Vidare yttrade sig Håkan Jörnehed, Pia Lidwall, Maj-Len Eklund, Juan Carlos
Cebrian, Kristina Söderlund, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Marie Åkesdotter,
Janet Mackegård, Folke Nässla samt Lena-Maj Anding.
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§ 191
Interpellation 2008:40 av Lars Dahlberg (s) om Tvärbanan till Solna
LS 0809-0803
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9
september 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Urban Ryadal, Carl
Grufman, Thomas Magnusson samt Björn Sigurdsson.
§ 192
Interpellation 2008:41 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om bristerna i kommunikationen mellan SL, trafikutövare, personal och resenärer
LS 0809-0805
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9
september 2008 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Stella Fare.
§ 193
Anmälan av interpellationer
LS 0810-0877--0884
Nr 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i busstrafiken
Nr 2008:43 av Lars Dahlberg (s) om utebliven statlig finansiering
Nr 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar m.m.
Nr 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval Stockholm
Nr 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms läns landsting
Nr 2008:47 av Vivianne Gunnarsson (mp) om dricksvattenförsörjningen vid stora kriser
Nr 2008:48 av Lars Dahlberg (s) om läkarkompetensen på ambulanshelikoptern
Nr 2008:49 av Dag Larsson (s) om köer och missnöje inom psykiatrin
Interpellationerna skall besvaras vid sammanträdet den 9 december 2008.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.40.
Vid protokollet

Peter Freme
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