PROTOKOLL
2009-06-09

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 23 juni 2009

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

Ordförandena delade före sammanträdet, utan rangordning av mottagarna, ut landstingets
pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Priset delades av följande tre mottagare.
Projektet ”Ge och ta, varje dag”, Polismästardistriktet Södertörn representerat av bl a
polismästare Jan Olof Onshagen. Projekt 1173 Östermalm-Skärholmen, representerat av
producent Suzanne Branner och AnnCi Hofström, fältassistent och projektledare. Slutligen
Mona Danielsson, lärare vid Sundbybergs folkhögskola, för hennes långvariga arbete med
specialanpassade utbildningar för romska studenter.
§ 135
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.
§ 136
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 28 maj 2009 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 1 och 2 juni 2009 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Handlingar till ärendepunkt 12, förslag 65 samt interpellationssvar skickades till
fullmäktiges ledamöter och ersättare den 4 juni 2009.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 5 juni 2009 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 137
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 23 juni 2009.
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§ 138
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny
ersättare i valkrets Ost efter Majvor Nilsson (KD) utse Marianne Essén (KD)
LS 0904-0358
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 139
Budgetdirektiv 2010 med planår 2011-2012
LS 0904-0303
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 140
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 58)
LS 0904-0364
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.
§ 141
Verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling (förslag 59)
LS 0903-0289
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna verksamhetsplan och budgetram 2010 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling
att godkänna förvärv av Båsenhus Fastighets AB för högst 50 000 000 kronor.
§ 142
Utökat landstingsbidrag för TioHundranämnden 2009 (förslag 60)
LS 0904-0326
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Ingela Nylund Watz,
Kajsa Hansson, Håkan Jonsson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Vivianne Gunnarsson,
landstingsrådet Stig Nyman samt Lena Cronvall-Morén.
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
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att tillskjuta utökat landstingsbidrag till TioHundranämnden år 2009 motsvarande
17 100 000 kronor
att inarbeta det utökade landstingsbidraget i budget 2010 samt planåren 2011-2012.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 143
Avtal om förtida frånträde av tomträtten till fastigheten Sandstugan 3,
Stockholms stad (förslag 61)
LS 0904-0361
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal om avflyttning från och upphörande av tomträtten till fastigheten
Sandstugan 3 i Stockholms kommun
att uppdra åt styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att beakta objektet Ny- och
ombyggnad av Hammarbydepån i 2010-2014 års investeringsbudget.
§ 144
Förnyat borgensåtagande för Stiftelsen Clara (förslag 62)
LS 0904-0387
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att landstinget ställer säkerhet för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare,
genom att lämna borgen upp till ett belopp om högst 375 000 000 kronor under låneperioden, dock begränsat till giltighetstiden för det hyresavtal med restvärdesgaranti, eller motsvarande säkerhet, som det förutsätts att Södertörns högskola tecknar.
§ 145
Tillämpning av ansvaret för underåriga barns avgifter i hälso- och sjukvården
(förslag 63)
LS 0905-0405
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Birgitta Sevefjord.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att vid uttag av vårdavgift, med stöd av hälso- och sjukvårdslagen, för underårigs vård eller
avgift för uteblivande från bokat besök, är den underåriges vårdnadshavare ansvarig för avgiften och inte det omyndiga barnet.
§ 146
Reviderat föredragningsansvar för landstingsråd (förslag 64)
LS 0905-0433
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Lena-Maj Anding samt landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa reviderad föredragningsskyldighet för landstingsrådet Catharina ElmsäterSvärd
att fastställa reviderad föredragningsskyldighet för landstingsrådet Lars Joakim Lundquist
att gälla under tiden den 1 juli – 31 december 2009.
S-, V- och MP-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut.
§ 147
Överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från ansökan om avknoppning
(förslag 65)
LS 0905-0461
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz och
Birgitta Rydberg, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Vivianne
Gunnarsson, landstingsrådet Gustav Andersson, Johan Sjölander, Pia Lidwall, landstingsråden Dag Larsson och Raymond Wigg, Mikael Trolin, Jan Strömdahl, landstingsrådet Stig
Nyman samt Mats Skoglund.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag att återremittera ärendet med
hänvisning till att en förnyad samverkan med de fackliga organisationerna skall ske
rörande den av landstingsstyrelsens majoritet förändrade ordningen för berörd
personals samtycke till en försäljning av vårdcentralen med följande motivering:
”Samverkan med de fackliga organisationerna har skett utifrån förslagen i
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. Landstingsrådsberedningen/
landstingsstyrelsens majoritet har emellertid i ett centralt avseende förändrat
den föreslagna ordningen för överlåtelse av vårdcentraler jämfört med
landstingsdirektörens utlåtande. I tjänsteutlåtandet föreslås att minst 50
procent av de anställda ska ha rätt att besluta om vårdcentralen ska läggas ut
för försäljning eller ej.
I förslaget till landstingsfullmäktige sägs istället att landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande i gäller i denna del utan ”att en betryggande andel av tillsvidareanställd personal bör samtycka till att ett överlåtelseförfarande avseende vårdcentralen
inleds”. Denna förändring, jämfört med vad som kommunicerats med de fackliga
organisationerna, är av stor betydelse för berörd personal. Därför måste samverkan
med de fackliga organisationerna göras om, så att landstings fullmäktige får ta del av
de fackliga organisationernas synpunkter på denna viktiga förändring.”

3)

bifall till MP-ledamöternas förslag likalydande med MP-ledamotens uttalande i
landstingsstyrelsen

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
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Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 83 jaröster, 60 nej-röster, att 1 ledamot avstått och att 5 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
§ 148
Frågestund
LS 0906-0518
1) Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Maria Wallhager (FP): Anser du att du är ansvarig
för att utvärderingen av Steamplicity-projektet inte låg till grund för upphandlingen av
kostförsörjningen vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje
sjukhus?
2) Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Anser du att
upphandlingar är ett politiskt ansvar och att de kräver politiska beslut?
3) Helene Sigfridsson (MP) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Kan du tänka dig att
införa en vårdgaranti för missbrukare i Stockholms län, för att göra vården mer tillgänglig
för dem som vill bli drogfria?
4) Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är du beredd att vidta åtgärder mot den explosionsartade ökningen av penicillinförskrivning till barn som Vårdval
Stockholm inneburit?
5) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Tänker du leva upp till
moderaternas vallöfte om valfrihet och platsgaranti för blivande mödrar under denna
mandatperiod?
6) Lena-Maj Anding (MP) till landstingsrådet Maria Wallhager (FP): Anser du att processen
kring upphandlingen av sjukhusmaten har skötts på rätt sätt?
7) Tove Sander (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Kan du garantera att det inte
blir några vårdgarantifall avseende aborter i sommar?
8) Håkan Jörnehed (V) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Söder Marie Ljungberg Schött
(M): Tycker du det är bra med ett privat vårdmonopol i Stockholms innerstad?
9) Raymond Wigg (MP) till landstingsrådet Maria Wallhager (FP): Vet du om en sådan
mängd av tillsatser (upp till 20 st) som finns i sjukhusmaten påverkar patienternas hälsa?
10) Dag Larsson (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Kommer de hemlösa på Hållpunkt att ha stadigvarande läkarkontakt i sommar?
Frågorna antecknades som besvarade.
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§ 149
Ny huvudman för Säbyholms naturbruksgymnasium (förslag 66)
LS 0805-0469
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman, Hans Lindqvist, Staffan Holmberg samt
Ingvar von Malmborg.
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 överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och ABF Sollentuna om
överlåtelse av verksamheten vid Säbyholms naturbruksgymnasium
att Stockholms läns landsting därmed upphör med gymnasieutbildning vid Säbyholms
naturbruksgymnasium.
Johan Sjölander och Charlotta Lind deltog på grund av jäv inte i debatten eller i beslutet.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 150
Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar
(förslag 67)
LS 0904-0342
I ärendet yttrade sig Helene Sigfridsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar med
justering av hänvisningen till patientjournallagen till patientdatalagen respektive hänvisningen till SOSFS 1981:25 till SOSFS 2005:29
att tillämpa regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar fr. o. m.
den 1 juli 2009
att delegera till hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar.
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§ 151
Redovisning av uppdrag i budget 2008 om konsekvenser av klimatförändringarnas påverkan för Stockholmsregionen (förslag 68)
LS 0801-0055
I ärendet yttrade sig landstingsråden Gustav Andersson, Raymond Wigg, Jan Strömdahl,
landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Marie Åkesdotter, Ingvar von Malmborg, Hans
Lindqvist, Vivianne Gunnarsson, Lena Appelgren, Anna Attergren Granath samt Lars
Arenander.
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 anta landstingsdirektörens tjänsteutlåtande som redovisning av uppdraget och som
beslutsunderlag för fortsatta åtgärder
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik, hälso- och sjukvårdsnämnden, Waxholms
Ångfartygs AB och Locum AB att använda beslutsunderlaget i sin framtida verksamhetsplanering.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 152
Motion 2008:32 av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om en röd matta in i vården
för de äldsta psykiskt sjuka (förslag 69)
LS 0809-0817
I ärendet yttrade sig Juan Carlos Cebrian, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Lena-Maj
Anding samt Pia Lidwall.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av MP-ledamoten 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.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 153
Motion 2007:26 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ett fossilbränslefritt
landsting 2015 (förslag 70)
LS 0705-0521
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsrådet Gustav Andersson, Jan Strömdahl,
landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Vivianne Gunnarsson, Hans Lindqvist, Ingvar von
Malmborg samt Gunnar Björkman.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av V-ledamöterna till MP-ledamöternas framlagda förslag
innebärande en förändring av att-satserna gentemot reservationen i landstingsstyrelsen enligt följande ”att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en
handlingsplan som tidigarelägger målet att landstingets användning av fossila
bränslen och utsläpp av klimatpåverkande gaser ska upphöra, att ge landstingsstyrelsen i uppdrag att agera proaktivt och i samverkan med andra för att skapa
efterfrågan på ny teknik och därmed ett snabbare genomförande av målet.”

3)

bifall av S-ledamöterna till den första att-satsen i MP-ledamöternas framlagda förslag

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-, V- och S-ledamöterna.
§ 154
Motion 2008:25 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om tredjepartsinträde på
el- och fjärrvärmenäten (förslag 71)
LS 0806-0589
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson, landstingsråden Gustav Andersson och
Raymond Wigg.
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.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna.
§ 155
Valärenden
LS 0809-0820, 0810-0944, 0812-1129, 0902-0109, 0118, 0122, 0162, 0903-0203, 0263,
0283, 0904-0337, 0905-0473
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Håkan Emsgård (FP) från uppdraget som
ersättare i fullmäktige, valkrets SV.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
M
M
M

Eric Borgenstam
Hanif Bali
Nareg Mardirossian Lönn

(efter Anita Stenberg-Bratfisch)
(efter Ole-Jörgen Persson)
(efter Vilma Mori Aguilar)

Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
C

Christina Brofalk

(efter Anna Myrhed)

Skattenämnden för skattekontor 5-8 intill utgången av 2010
Ledamöter
M
C

Victor Bravo
Gustaf Stjernberg

Skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret
intill utgången av 2010
Ledamöter
M
C

Nikolina Bucht
Lars Brofalk

Skattenämnden för skattekontor Södertälje intill utgången av 2010
Ledamöter
M

Linda Hillner

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot i övervakningsnämnden Stockholm söder efter Stefan Sporre (C)
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elva nämndemän i länsrätten efter Mikael Kjellkvist (M), Jaan Vilva (M), Asi Rebbati (FP),
Anna-Liisa Laukkanen (V), Marie Antman (V), Eva Gatsinzi (V), Ann-Christin Johansson
Grennefors (V), Berivan Öngörur (V), Toivo Jokkala (V), Inger Gemicioglu (V) och Daphne
Nordenskjöld (MP)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8, dels efter Lennart Grudevall (FP), en
plats för (M), en plats för (C) och en plats för (V)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret, en plats
för (M) och en plats för (C)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av
en ledamot i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, (C)
§ 156
Anmälan av nya motioner
LS 0906-0520--0528
Nr 2009:16 av Lars Dahlberg (S), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V)
om att alla ska älska SL
Nr 2009:17 av Lars Dahlberg och Erika Ullberg (S) om lånecyklar vid bytespunkter i SLtrafiken
Nr 2009:18 av Tove Sander m fl (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov
av hälso- och sjukvård
Nr 2009:19 av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om att inhämta kunskaper för en kompetenshöjning i syfte att förbättra vård och omsorg för äldre invandrare
Nr 2009:20 av Ingvar von Malmborg m fl (MP) om inrättandet av en länsteaterfunktion i
Stockholms län
Nr 2009:21 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om projekt med djurstödd terapi inom
psykiatrisk verksamhet och beroendevård
Nr 2009:22 av Raymond Wigg m fl (MP) om att göra Stockholm till en GMO-fri zon
Nr 2009:23 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier
Nr 2009:24 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att SLL ska utreda konsekvenserna av ädel- och
psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivet
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 157
Bordlagd interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval
Stockholm
LS 0903-0211
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
10 mars 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 7 april och 12 maj 2009.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
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Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Anita Johansson, Anna-Lena Östman,
Juan Carlos Cebrian, Janet Mackegård, Olov Lindquist, Olle Reichenberg, Urban Ryadal,
Christina Enocson Mårtensson, Pia Lidwall, Tove Sander, Kristina Söderlund, Marie
Ljungberg Schött, Gunnar Björkman, Håkan Jörnehed, landstingsråden Ingela Nylund Watz
och Raymond Wigg, Mona Rudenfeldt, Necla Bora, Mariana Penchansky Buzaglo samt
Regiana Hortin.
§ 158
Bordlagd interpellation 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienter
LS 0904-0308
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. Interpellationen
besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 8 september 2009.
§ 159
Bordlagd interpellation 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga
majoritetens misstankar vad beträffar prisdumpning mot ledningen för
Karolinska universitetssjukhuset
LS 0904-0309
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 7
april 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde 12 maj 2009.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Johan Sjölander och landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd.
§ 160
Interpellation 2009:26 av Ingela Nylund Watz (S) om upphandlingen av ny
modell för patienternas mat vid våra sjukhus
LS 0905-0408
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för ägarfrågor. Fullmäktige medgav den 12 maj
2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Ingela Nylund Watz, Maria Wallhager och Raymond Wigg, Anette
Dahlgren, Johan Sjölander, Håkan Jörnehed, Juan Carlos Cebrian, landstingsrådet Dag
Larsson, Tove Sander, Helena Ekekihl, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Jan Olov
Sundström samt landstingsrådet Stig Nyman.
§ 161
Interpellation 2009:27 av Birgitta Sevefjord (V) om bristningar i samband med
förlossningar
LS 0905-0409
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
12 maj 2009 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Filippa Reinfeldt.
§ 162
Interpellation 2009:28 av Raymond Wigg (MP) om de psykodynamiska metodernas ställning inom Stockholms läns landsting
LS 0905-0410
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 12
maj 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Raymond Wigg och Birgitta Rydberg samt Ingvar von Malmborg.
§ 163
Interpellation 2009:29 av Dag Larsson (S) om Vårdval Stockholms bristande
förmåga att ge vård vid psykisk ohälsa
LS 0905-0411
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 12
maj 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Birgitta Rydberg samt Lena-Maj Anding.
§ 164
Interpellation 2009:30 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristen på pengar till
infrastruktur i Stockholms län
LS 0905-0413
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. Interpellationen
besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 8 september 2009.
§ 165
Interpellation 2009:31 av Jan Bergvall (V) om tidigareläggning av fordonsbeställningar
LS 0905-0414
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen. Interpellationen
besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 8 september 2009.
§ 166
Interpellation 2009:32 av Gizela Sladic (S) om landstingets stöd till folkhögskolor
LS 0905-0415
Efter dialog mellan interpellanten Gizela Sladic och svaranden Karin Ekdahl Wästberg
beslutade fullmäktige enligt interpellantens förslag att interpellationen fick dras tillbaka.
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§ 167
Interpellation 2009:33 av Birgitta Sevefjord (V) om neuropsykiatriska utredningar för barn och unga
LS 0905-0416
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 12
maj 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg samt Ingvar von Malmborg.
§ 168
Anmälan av interpellationer
LS 0906-0501--0505
Nr 2009:34 av Dag Larsson (S) om bristerna i barnsjukvården
Nr 2009:35 av Birgitta Sevefjord (V) om återinförande av pappagruppsverksamhet på
mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna
Nr 2009:36 av Helene Sigfridsson (MP) om barnavårdscentralerna i Stockholm
Nr 2009:37 av Håkan Jörnehed (V) om tandvårdsinsatser för personer med hivinfektioner
Nr 2009:38 av Vivianne Gunnarsson (MP) om införande av fler biogasbussar i kollektivtrafiken.
Interpellationerna skall besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 8 september 2009.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 21.06.
Vid protokollet

Peter Freme

