PROTOKOLL
2008-11-25--26

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 9 december 2008

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 194
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades i
enlighet med bilagda uppropslistor, bilagorna A och B.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
§ 195
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 13 november 2008 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 17 och 18 november 2008 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 21 november 2008 på landstingets anslagstavla
och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 196
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 9 december 2008.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring mellan de båda
sammanträdesdagarna fick ske under behandlingen av § 197.
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§ 197
Budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010-2011 samt
investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013
(förslag 81)
LS 0805-0479, 0810-0941
Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande
Inledning med debatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning.
(1)

SL-koncernen

(2)

Färdtjänstnämnden

(3)

WÅAB

(4)

Regionplane- och trafiknämnden

(5)

Kulturnämnden

(6)

Revisorskollegiet

(7)

Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl tandvård och patientnämnd)

(8)

Landstingsstyrelsen/Finansiering (inkl ägar-, investerings-, miljö- och
personalfrågor, Locum AB samt NKS-förvaltningen)

Landstingsfullmäktige godkände den av ordföranden föreslagna behandlingsordningen.
Ordföranden föreslog sedan fullmäktige att besluta återremittera den del av budgetärendet
som omfattar behandling av motionerna 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (s) om
kapacitetsstarka tvärförbindelser, 2008:1 av Lars Dahlberg (s) om biljettinlösen, 2008:3 av
Johan Sjölander (s) om trygghetsskapande åtgärder, 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m fl
(v) om avgiftsfri kollektivtrafik, 2008:7 av Jan Strömdahl m fl (v) om att landstinget bör
utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om Förbifart Stockholm byggs samt
motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik
i övriga landstingskoncernen.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag
att återremittera motionerna till landstingsstyrelsen.
Därefter övergick fullmäktige till att behandla budgetärendet.
I den allmänpolitiska debatten yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela
Nylund Watz, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord och Raymond Wigg, Pia Lidwall, Tage
Gripenstam, Jan Olov Sundström, landstingsrådet Dag Larsson och Maria Wallhager,
Thomas Magnusson, Åke Askensten, landstingsrådet Stig Nyman, Christine Chambay,
Anders Lönnberg samt Lena-Maj Anding.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Catharina Elmsäter-Svärd,
Raymond Wigg och Birgitta Sevefjord.
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I trafikdebatten i sin helhet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars
Dahlberg, Lennart Rohdin, Gunilla Roxby Cromvall, Yvonne Blombäck, Jan Stefansson,
Tage Gripenstam, Charlotte Broberg, Erika Ullberg, Stella Fare, Åke Askensten, Jan
Strömdahl, Lennart Kalderén, Johan Sjölander, Fredrik Kronberg, Anders Johansson, Peter
Kockum, Nanna Wikholm, Göran Wrene, Sverre Launy, Georg Gustafsson, Anna Starbrink,
Björn Sundman, Carl Grufman, Leif Kroon, Mikael Freimuth, Urban Ryadal, Caroline
Åkerhielm, Vivianne Gunnarsson, Åke Holmström samt Mats Skoglund.
I ordningsfråga yttrade sig Sverre Launy och Anders Johansson.
SL-koncernen
YRKANDEN
1)

bifall respektive avslag till s-ledamöternas säryrkanden

2)

bifall respektive avslag till v-ledamöternas säryrkanden

3)

bifall respektive avslag till mp-ledamöternas säryrkanden

4)

bifall respektive avslag till tilläggsförslag av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden och tilläggsförslag samt beslut avseende
landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Färdtjänstnämnden
YRKANDEN
1)

bifall respektive avslag till s-ledamöternas säryrkanden

2)

bifall respektive avslag till mp-ledamöternas säryrkanden

3)

bifall respektive avslag till s-, v- och mp-ledamöternas yrkande om att avslå den 23:e
att-satsen i landstingsstyrelsens förslag

4)

bifall respektive avslag till m-, fp-, kd- och c-ledamöternas yrkande om att bifalla den
23:e att-satsen i landstingsstyrelsens förslag

Ordföranden frågade fullmäktige om huruvida ärendet i den del som omfattar den 23:e attsatsen (att uppdra åt färdtjänstnämnden att tillsammans med SL genomföra en överföring
av alla verksamhet inom Färdtjänsten, som inte är myndighetsutövning, till SL under första
halvåret 2009) i landstingsstyrelsens förslag kunde anses var berett på ett korrekt sätt.
Fullmäktige beslutade att anse ärendet vara korrekt berett.
RESERVATION
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden och yrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1.
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RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Waxholms Ångfartygs AB
YRKANDEN
1)

bifall respektive avslag till mp-ledamöternas säryrkanden

Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag
och taxor framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Regionplane- och trafiknämnden
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm, Anna Kettner, Stella Fare,
Maria Kedvall, Björn Sigurdsson, Jan Stefanson, Lars Carlsson, Lars-Erik Salminen, Jan
Strömdahl, Lennart Rohdin, Åke Holmström, landstingsrådet Raymond Wigg samt Thomas
Magnusson.
YRKANDEN
1)

bifall till s-ledamöternas säryrkande

2)

bifall till mp-ledamöternas säryrkanden

3)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas yrkande om att avslå den 24:e att-satsen i
landstingsstyrelsens förslag

4)

bifall till m-, fp-, kd- och c-ledamöternas yrkande om att bifalla den 24:e att-satsen i
landstingsstyrelsens förslag

Ordföranden frågade fullmäktige om huruvida ärendet i den del som omfattar den 24:e attsatsen (att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att tillsammans med SL överföra den
trafikplanerande verk samheten från nämnden till SL under första halvåret 2009) i
landstingsstyrelsens förslag kunde anses var berett på ett korrekt sätt.
Fullmäktige beslutade att anse ärendet vara korrekt berett.
RESERVATION
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden och yrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
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Kulturnämnden
I ärendet yttrade sig Karin Ekdahl Wästberg, Gizela Sladic, Morgan Lindqvist, Mohibul
Ezdani Khan, Agnetha Boström, Aram El Khoury, Christine Chambay, Håkan Jörnehed,
Staffan Sjödén samt Ingvar von Malmborg.
YRKANDEN
1)

bifall till mp-ledamöternas säryrkanden

Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag
framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna.
Revisorskollegiet
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Raymond Wigg.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till v-ledamöternas säryrkande

Behandling och beslut av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag
framgår av bilaga 1.
RESERVATION
Reservation anfördes av v-ledamöterna.
UTTALANDE
Mp-ledamöterna lät till protokollet anteckna följande särskilda uttalande ”Miljöpartiets
fullmäktigeledamöter vill härmed uttala vår kraftfulla protest mot att den moderatledda
borgerliga majoriteten har valt att inte låta miljöpartiet ha någon representant i landstingets
revisorskollegium.
Att utestänga ett parti från en granskande funktion är ett allvarligt övertramp och strider
mot demokratiska principer. Alla partirepresentanter som utsetts via direktval av länets
invånare har ett lika stort ansvar gentemot sina väljare oavsett partiets storlek.
Genom sitt beslut om nuvarande ordning visar den moderatledda majoriteten på en
förbluffande nonchalans om innehållet i det demokratiska uppdraget.”
Sammanträdet avslutades kl 20.00 för att återupptas nästa dag kl 09.30.
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Upprop förrättades den 26 november 2008 varvid närvaro och frånvaro antecknades i
enlighet med bilagda uppropslista B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl tandvård)
I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt, Dag Larsson,Birgitta Rydberg och
Birgitta Sevefjord, Lena-Maj Anding, Pia Lidwall, landstingsråden Gustav Andersson och
Lars Joakim Lundquist, Anders Lönnberg, landstingsrådet Maria Wallhager, Håkan
Jörnehed, Ing-Marie Yang, Marie Ljungberg Schött, Kajsa Hansson, landstingrådet Ingela
Nylund Watz och Catharina Elmsäter-Svärd, Johan Sjölander, Olov Lindquist, Pia OrtizVenegas samt Åke Askensten.
Då yrkande om återremiss av budgetärendet framförts under sjukvårdsdebatten avbröt
ordföranden debatten och beslutade om 10 minuters ajournering för överläggning med
gruppledarna i frågan om återremiss av budgetärendet exkl. skattesatsen. Efter överläggningen beslutade ordföranden att avsluta debatten och behandla återremissyrkandet.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsråden Stig Nyman och Birgitta Rydberg.
YRKANDE
1)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas yrkande om återremiss av budgetärendet
exkl. skattesatsen med följande motivering:

”att återremittera ärendet med hänvisning till att beredningen av ärendet visat sig ofullständig genom uppgifterna om att pågående avtalsförhandlingar med akutsjukhusen redan
förts utifrån förutsättningen av andra tillskott till Hälso- och sjukvårdsnämnden än vad
landstingsstyrelsen föreslagit landstingsfullmäktige att besluta.
Föredragande landstingsråd har via talarstolen meddelat fullmäktige att förhandlingar om
avtal med akutsjukhusen kräver en annan ram till Hälso- och sjukvårdsnämnden än vad
landstingsstyrelsens beredning givit vid handen. Det är viktigt att sjukvården ges en tillräcklig ekonomisk ram och att landstingsfullmäktige kan se att den är fullt finansierad. Den
demokratiska processen kräver full transparens.
Den borgerliga majoriteten måste därför göra om landstingsstyrelsens beredning av budgeten och redovisa en ny realistisk ram för Hälso- och sjukvårdsnämnden som sjukhusen kan
acceptera. Därför yrkar vi återremiss.”
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet och fann att
fullmäktige avslagit återremissyrkandet.
Omröstning genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som önskar avgöra ärendet idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Om en tredjedel av
ledamöterna röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 81 jaröster, 60 nej-röster och att 8 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att fullmäktige
beslutat återremittera budgetärendet exkl. skattesatsen.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera budgetärendet exklusive skattesatsen.
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RESERVATION
Reservation anfördes av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.
Härefter togs ärendet om skattesatsen för 2009 upp till behandling.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag om 12:10 kr per skattekrona

2)

bifall till s-, v- och mp-ledamöternas förslag om 12:27 kr per skattekrona

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 82 jaröster, 60 nej-röster och att 7 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
att fastställa landstingsskatten för år 2009 till 12:10 kronor per skattekrona.
§ 198
Valärenden
LS 0803-0315, 0806-0657, 0807-0695, 0809-0797, 0809-0820, 0809-0832, 0810-0934,
0810-0944, 0810-0956, 0810-0984, 0810-1001, 0811-1012, 0811-1056
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Hans Åberg (fp) från uppdraget som ersättare
i fullmäktige, valkrets 2.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Stiftelsen Stockholms läns museum intill utgången av 2010
Ersättare
kd

Ulf Lönnberg

(efter Sara Rydefjärd)

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
c
c

Michael Blom
Ove Wallin

(efter Johan Sjöberg)
(efter Anna Thorburn)
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Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndeman
fp

Anders Bergheden

(efter Marie-Louise Plogfeldt)

Skattenämnden för skattekontor 1-4 fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december 2010
Ledamöter
m
m
m
m
fp
fp
s
s
s

Agneta Bergvall
Christer Stenberg
Elisabet Stålhem
Kerstin Backman
Jimmy Edlund
Gunnar Pihl
Sven Bergendahl
Anita Mörkenstam
Anna Sophie Liebst

s
s
s
s
v
v
mp
mp

Ali Khan
Mikael Larsson
Anders Lindqvist
Mona Rudenfeldt
Inga-Lill Franzén
Jan Bergvall
Arne Haaken Eriksson
Sangar Rawaie

Skattenämnden för skattekontor 5-8 fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december 2010
Ledamöter
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
s
s

Ann-Kristin Rosander
Benkt Kullgard
Erik Öman
Gunilla Törnkvist
Gunnar Larsson
Gunvor Åkerblom
Inga-Lill Larsson
Johan Steenhoff-Eriksen
Johan Hjelmqvist
Kerstin Kaltenecker
Lars-Erik Svegander
Luke Cook
Markku Sirviö
Mikael Eskman
Milan Randelovic´
Nils Ingelström
Nima Naderi
Pia Wahren
Ronny Erhardsson
Ulf Björk
Magnus Öhlander
Lennart Grudevall
Christina Jonsson
Ingrid Grafström
Rolf Wikgren
Glenn Lundberg
Peter Haas
Agneta Pettersson
Inga Emtell
Kerstin Malmberg
Ragnar Hultgren
Ragnhild Cassel
Kurt Seidel
Maria Cupen
Birgit Persson

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
v
v
v
v
mp
mp
mp

Sten Lundströmer
Sten Lundqvist
Ann-Christin Holgersson
Gustav Pettersson
Ing-Mari Boynton
Christina Palmgren
Gunilla Jerlinger
Allan Jacobsson
Christina Berg
Gunnel Magnusson
Manni Wain
Kerstin Peanberg
Kerstin Bergström
Jan Lindegren
Christina Tuhti
Joakim Jonsson
Krister Strömberg
Karin Olelind
Rigmor Hollsten
Kristian Sihlén
Maria Norbell
Herman Brundin
Christer Sjöman
Egil Johansson
Ingvar H Johansson
Aurora Felderman
Börje Lindberg
Anders Linderyd
Eeva-Maria Ljungvall
Thomas Magnusson
Gunilla Andersson
Birgitta Rasmusson
Mikael Adersteg
Lars Hörberg
Henrik Lilliehök
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s
s
s
s
s
s

Inga Borén
Anders Helsing
Bernt Lundberg
Kjell Hammar
Chris Åkerlund
Bo Halvarsson

mp
mp
mp
mp
mp

Jörgen Lissenko
Kurt Mirdell
Olof Nystrand
Berit Valfridsson
Torbjörn Willberg

Skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret
fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december 2010
Ledamöter
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
fp
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Bo Hansson
Anders Alvebäck
Ann Louise Hörnstedt
Anne Larsson
Birgitta Sjöström Ewetz
Bo Tengelin
Eva Jansa
Göte Järgården
Holger Ronquist
Håkan Bergman
Jan Dolk
Kerstin Tufvedsson
Marcel Gleichmann
Naémi Karlsson
Nils Frykman
Olle Hedenblad
Peter Forssman
Stellan Schultz
Ted Ricksäter
Birgitta Ekström
Margareta Sandell
Bo Ahlal
Max Höglund
Sven Silverudd
Birgitta Fridlund
Birgitta Snell
Wulf Schröder
Anders Rodin
Lars Bergstig
Bertil Andersson
Lennart Skiöld
Jonas Uebel
Kjell Fredriksson
Sune Hellsing
Victor Montero
Jan Olof Larsson
Doris Valborg
Gunvor Wallén
Gunhild Glingvall-Priftakis
Klas Innergård
Birgitta Nygren

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
v
v
v
v
v
v
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp
mp

Sven Lerdell
Ingegerd Eissa El Kallaf
Gerd Sjöberg Granlund
Kamel El Dabaa
Annelie Pettersson
Birgitta Gustafsson
Ove Johansson
Sven Edberg
Nicolaus Diederichsen
Virginia Bustillos
André Waligora
Nalin Surek
Holger Forsberg
Bertil Nordstedt
Bo Fredriksson
Inga Lisa Nymann
Maj Sjöberg
Saga Wiegurd
Hasse Ivarsson
Monica Allard
Stefan Högberg
Erik Karlsson
Bo Jonasson
Christer Sjöman
Carlos Nümez
Per Hamnström
Mona Trumstedt
Madeleine Gyllenhammar
Marianne Ramström
Carita Stenbacka Tenezakis
Kaya Ålander
Lola Bodin
Kalij Jadidoleslami
Marouan Ben Hashous
Jacquelin Bouvin
Nicklas Evén
Hami Etemad
Margita Hermansson
Annika Kjell
Peter Modesta
Göran Svennberg

9
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Skattenämnden för skattekontor Södertälje fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december
2010
Ledamöter
m
m
m
fp
fp
fp
s
s

Antra Johansson-Ranti
Bo E. L. Anderson
Sune Dahlberg
Håkan Mankefors
Anna Nilsson
Viveca Rabenius
Hans Persson
Lillemor Gladh

s
s
s
s
s
v
v
mp

Bo Fredriksson
Kent Forsberg
Ulla Sandberg
Gunilla Holmqvist
Nils Erik Eriksson
Inger Olsson
Samuel Karlsson
Jörgen Wide

Skattenämnden för storföretagsregionen fr o m 1 januari 2009 t o m 31 december
2010
Ledamöter
m
m
m
m
m
m
m
fp
fp

Claes-Göran Wik
Gerd Wrede
Hans Wahlstein
Klas Weidstam
Robert Leonardi
Rolf Englund
Sören Swärd
Birgitta Wiklund
Lars Krüger

s
s
s
s
s
s
v
mp

Ingvar Högström
Yvonne Wessman
Maria Olovares
Jan-Olov Schill
Kjell-Anders Hietala
Ebla Younan
Börje Bergfelt
Henrik Sundström

Nomineringar
Stiftelsen Centrum för Oral Biologi
Ledamot
-

Christer Engström

(efter Harald Abelin)

Suppleant
-

Irene Smedberg

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ersättare i färdtjänstnämnden efter Andreas Strömberg (c)
en ersättare i styrelsen för Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum efter Rickard Ydrenäs
(fp)
en ledamot i Mälardalsrådet efter Annika Hjelm (mp)
nio nämndemän i länsrätten efter Mikael Winroth (m), efter Magnus Boman (m),
Lillemor Mattsson (kd), Ann-Sofie Nelstrand (s), Kristofer Franzén (v), Hediye Güzel (v),
Ann-Christin Johansson Grennefors (v), Berivan Öngörur (v) och Toivo Jokkala (v)
sju ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1-4, 5 platser för (m), 1 plats för (kd) och
1 plats för (c)
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trettionio ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8, 25 platser för (m), 7 platser för
(kd), 5 platser för (c) och 2 platser för (v)
trettioåtta ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret,
26 platser för (m), 7 platser för (kd) och 5 platser för (c)
nio ledamöter i skattenämnden för skattekontor Södertälje, 6 platser för (m), samt 1 plats
vardera för (kd), (c) och (mp)
tre ledamöter i skattenämnden för storföretagsregionen, 1 plats vardera för (m), (kd) och (c)
Fullmäktige beslutade sedan enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av
en ledamot i mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott efter Annika Hjelm (mp)
Fullmäktige beslutade till sist enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag
att medge befrielse för Göran Stiernstedt (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Karolinska Universitetssjukhuset
att bordlägga val av ny ledamot efter Stiernstedt (-).
§ 199
Anmälan av motioner
LS 0811-1099
Nr 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (s) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade.
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 200
Anmälan av interpellationer
LS 0811-1083, 1084, 1085
Nr 2008:50 av Ingela Nylund Watz (s) om de stora besparingarna inom sjukvården i
Södertälje
Nr 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården Högalid
Nr 2008:52 av Pia Ortiz-Venegas (v) om rätten till en egen läkare
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 14:40.
Vid protokollet

Peter Freme

