PROTOKOLL
2009-11-24--25

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 8 december 2009

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 222
Inledning
Ordföranden inledde dagens sammanträde med en parentation över fullmäktigeledamoten
Eva Hellroth.
Ordföranden förklarade sedan sammanträdet för 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.
§ 223
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 12 november 2009 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 16 och 17 november 2009 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 224
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 8 december 2009.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring mellan behandlingen
av de olika nämnderna och melln sammanträdesdagarna fick ske under § 226.
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§ 225
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till
ledamot i valkrets NV efter Eva Hellroth (M) inkalla Cecilia Löfgreen (M) och
till ny ersättare utse Inez Kapborg (M)
LS 0911-0965
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 226
Mål och budget för år 2010 och planåren 2011-2012 samt investeringsbudget för
år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014 (förslag 87)
LS 0910-0883
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd redogjorde inledningsvis för de ändringar som
skickats ut avseende rättelse med anledning av fel i ”PM underlag för mål och budget 2010”.
I ordningsfråga yttrade sig Lena-Maj Anding.
Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande
Inledning med allmänpolitiskdebatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning.
(1)

AB Storstockholms Lokaltrafik

(2)

Färdtjänstnämnden

(3)

Waxholms Ångfartygs AB

(4)

Regionplanenämnden

(5)

Kulturnämnden

(6)

Revisorskollegiet

(7)

Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl tandvård)

(8)

Patientnämnden

(9)

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

I den allmänpolitiska debatten yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela
Nylund Watz, Birgitta Rydberg, Raymond Wigg och Birgitta Sevefjord, Pia Lidwall, landstingsråden Gustav Andersson, Dag Larsson och Maria Wallhager, Thomas Magnusson,
landstingsrådet Stig Nyman, Jan Olov Sundström, Lena-Maj Anding samt Åke Askensten.
AB Storstockholms Lokaltrafik inklusive färdtjänstverksamhet till den del som
ej avser myndighetsutövning
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg, Lennart
Rohdin, Jan Strömdahl, Charlotte Broberg, Yvonne Blombäck, Peter Kockum, Jan
Stefansson, Tage Gripenstam, Nanna Wikholm, Anna Starbrink, landstingsrådet Raymond
Wigg, Sverre Launy, Leif Kroon, Lennart Kalderén, Johan Sjölander, Stella Fare, Åke
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Askensten, Carl Grufman, Staffan Holmberg, Necla Bora, Åke Holmström, Anita Johansson,
Erika Ullberg, Carl-Anders Ifvarsson samt Måns Almqvist.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
5)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

6)

bifall till S-ledamöternas förslag

7)

bifall till V-ledamöternas förslag

8)

bifall till MP-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning 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.
Färdtjänstnämnden till den del som avser myndighetsutövning
I ärendet yttrade sig Anna Starbrink, Cecilia Engström samt Carl Grufman.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
4)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

5)

bifall till S-ledamöternas förslag

6)

bifall till V-ledamöternas förslag

7)

bifall till MP-ledamöternas förslag
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Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning 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.
Waxholms Ångfartygs AB
I ärendet yttrade sig Mikael Freimuth, Urban Ryadal, Caroline Åkerhielm, Jan Strömdahl,
Vivianne Gunnarsson samt landstingsrådet Gustav Andersson.
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
4)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

5)

bifall till S-ledamöternas förslag

6)

bifall till V-ledamöternas förslag

7)

bifall till MP-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning 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.
Regionplanenämnden
I ärendet yttrade sig Erik Langby, Anna Kettner, Stella Fare, Björn Sigurdsson, Jan
Stefansson, Maria Kedvall, Lars Carlsson, Staffan Sjödén samt Peter Kockum.
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
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bifall till landstingsstyrelsens förslag

5)

bifall till S-ledamöternas förslag

6)

bifall till V-ledamöternas förslag

7)

bifall till MP-ledamöternas förslag
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Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.
Kulturnämnden
I ärendet yttrade sig Karin Ekdahl Wästberg, Gizela Sladic, Christine Chambay, Morgan
Lindqvist, Agnetha Boström, Aram El Khoury, Mohibul Ezdani Khan, Staffan Sjödén, Jan
Wattsgård, Jan Strömdahl, Sonia Lunnergård samt Regiana Hortin.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
4)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

5)

bifall till S-ledamöternas förslag

6)

bifall till V-ledamöternas förslag

7)

bifall till MP-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.
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Revisorskollegiet
YRKANDE
1)

bifall till revisionens budgetberednings förslag

Fullmäktige beslutade bifalla budgetberedningens förslag.
Beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
Sammanträdet avslutades kl. 20.45 för att återupptas nästa dag kl 09.30.
Upprop förrättades den 25 november 2009 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 och Dag Larsson, Lena-Maj Anding,
landstingsråden Birgitta Rydberg, Gustav Andersson, Raymond Wigg, Birgitta Sevefjord och
Lars Joakim Lundquist, Pia Lidwall, Juan Carlos Cebrian, Håkan Jörnehed, Inger Ros,
landstingsråden Stig Nyman, Maria Wallhager och Catharina Elmsäter-Svärd, Eva Lannerö,
Marie Ljungberg Schött, Tove Sander, Gunilla Helmerson, Sara Svanström, Helene
Sigfridsson, Pia Ortiz-Venegas, Olle Reichenberg, Anders Lönnberg, Olov Lindquist, Kerstin
Pettersson, Ann-Sofi Matthiesen, Boris von Uexküll, Åke Askensten, Inger Persson, Peter
Andersson, Kristina Söderlund, Lena Cronvall-Morén, Lena Appelgren, Christos Tsoukatos
samt Elisabeth Dingertz.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Raymond Wigg.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
5)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

6)

bifall till S-ledamöternas förslag

7)

bifall till V-ledamöternas förslag

8)

bifall till MP-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag och patientavgifter framgår av bilaga 1.
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RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.
Patientnämnden
Behandling och beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas förslag

3)

bifall till V-ledamöternas förslag

4)

bifall till MP-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.
Landstingsstyrelsen/Finansiering
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz och
Maria Wallhager, Johan Sjölander, Vivianne Gunnarsson, Håkan Jörnehed, landstingsråden
Stig Nyman och Gustav Andersson, Annika Sandström, landstingsrådet Raymond Wigg,
Thomas Magnusson, Raymond Svensson, Inger Ros, landstingsrådet Birgitta Rydberg,
Regiana Hortin samt Tage Gripenstam.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
5)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

6)

bifall till S-ledamöternas förslag

7)

bifall till V-ledamöternas förslag

8)

bifall till MP-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.

2009-11-24--25

8

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.
Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat dels enlig landstingsstyrelsens förslag och
dels enligt budgetberedningens förslag
att fastställa mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2010 samt flerårsberäkningar för åren 2011-2012
att fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2010 och planer
för åren 2011-2012
att fastställa investeringsbudget för år 2010 med inriktningsnivåer för planåren 2011-2014
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2010 till 12,10 kronor per
skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2010 enligt upprättat förslag till
landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse
och bolag
att fastställa taxor och avgifter för år 2010
att medge styrelsen för Folktandvården AB att göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +3,2 procent för år 2010
att medge medelsförstärkning till Nya Karolinska Solna med 68 000 000 kronor för år 2010
med anledning av förändrade redovisningsprinciper för byggprojektet
att bevilja Stiftelsen Stockholms Konserthus ökat driftbidrag med 6 200 000 kronor för år
2010 avseende amortering av lån gällande upprustning av Stockholms Konserthus vilket
finansieras via enheten Koncernfinansiering
att bevilja Skärgårdsstiftelsen ökat driftbidrag med 2 475 000 kronor för år 2010 för
kapitalkostnader avseende tidigare beviljade lån för åren 2006-2011 vilket finansieras via
enheten Koncernfinansiering
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna
månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig
uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på
landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inför beslut om budget för år 2011, och som ett led i
beredningen av de programarbeten gällande investeringar som är under utarbetande:
- ge en samlad beskrivning av möjligheter att med planerad kapacitet tillsammans med
befintlig kapacitet på effektivast möjliga sätt tillgodose förväntade vårdbehov
- redovisa förslag till alternativ användning av lokaler som planeras tomställas, eventuella
tillkommande ombyggnadsinvesteringar och finansiering av dessa
- ge förslag till tidplan för när förnyelse av operationslokaler, akutmottagningar m.m. ska
genomföras så att kostnadsökningar för hyror m.m. kan hanteras inom givna finansiella
ramar
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om Stockholms läns landstings organisation av
läkemedelskommittéverksamheten
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av resultatkraven för landstingets verksamheter samt att återkomma med förslag på hanteringsordning senast den 1
oktober 2010
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att successivt införa vårdval inom alla områden
där det är möjligt och funktionellt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att verka för att öppen vård som inte är beroende av sjukhusets resurser i högre grad utförs av andra vårdgivare
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att förvärva övriga delägares samtliga
aktier i SL Kundtjänst AB
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att avveckla det vilande bolaget SL
Lidingö Trafik AB genom likvidation
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att successivt minska aktieinnehavet i
AB Transitio till en nivå om 10-20 procent motsvarande nivån för SL:s engagemang i bolaget
genom försäljning av aktier till bokfört värde till andra trafikhuvudmän
att medge styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik att sälja resterande aktier i Busslink i
Sverige AB i enlighet med befintligt avtal om option
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga
budgetar i enlighet med vad denna budget medger
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 22 januari 2010 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid
fullmäktigesammanträdet i mars år 2010.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av s-ledamöterna, v-ledamöterna och mp-ledamöterna till förmån
för respektive partigrupps budgetförslag och övriga framförda yrkanden i de fall yrkandena
under ovan nämnda punkter inte bifallits av landstingsfullmäktige.
§ 227
Valärenden
LS 0809-0820, 0810-0944, 0812-1129, 0902-0118, 0903-0263, 0283, 0904-0337, 09060487, 0491, 0907-0608, 0908-0695, 0909-0709, 0737, 0745, 0763, 0770, 0910-0834,
0846, 0879, 0893, 0894, 0919, 0911-0934, 0947, 0957
Fullmäktige beslutade medge befrielse för Ingemar Ziegler (-), suppleant i styrelsen för
Stockholms läns landstings Internfinans AB, för Ralf Pettersson (-), ledamot i stiftelsen
Cancercentrum Karolinska, för Sara Frykman (KD), ersättare i skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län, för Anna-Karin Johansson (KD), ersättare i landstingsfullmäktige valkrets
Ost, för Johan Ingerö (FP), ersättare i landstingsfullmäktige valkrets 4 och för Pär
Hommerberg (FP), ersättare i övervakningsnämnden Stockholms centrums första.
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Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Locum AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010
Suppleant
S

Erika Ullberg

(efter Gunilla Lundberg)

Ordning för suppleanters inträde för de av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda
suppleanterna:
För ledamöterna Kettner och Linder inträder suppleanterna Lidbom, Ullberg och
Magnusson; För ledamoten Larsson inträder suppleanterna Magnusson, Lidbom och
Ullberg.
Stockholms läns landstings Internfinans AB intill utgången av ordinarie bolagsstämma 2010
Suppleanter
-

Göran Gunnarsson
Gunilla Högbom

(efter Ingemar Ziegler)
(vakant plats)

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län intill utgången av 2010
Ersättare
KD

Lars Hultkvist

(efter Sara Frykman)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Dingertz och Lindblad-Söderman inträder ersättarna Nilsson, Freimuth,
Qvennerstedt, Hultkvist och Andersson; För ledamoten Persson inträder ersättarna
Qvennerstedt, Hultkvist, Andersson, Nilsson och Freimuth; För ledamoten Holmström
inträder ersättarna Hultkvist, Andersson, Nilsson, Freimuth och Qvennerstedt; För
ledamoten Svensson inträder ersättarna Andersson, Nilsson, Freimuth, Qvennerstedt och
Hultkvist.
Stiftelsen Cancercentrum Karolinska intill utgången av 2010
Ledamot
-

Peter Rönnerfalk

(efter Ralf Pettersson)

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
M
V
V
MP
MP

Mats Engström
Johanna Larsson
Anita Bäckström
Johanna Palmström
Dag Nyström

(efter Pier Contini)
(efter Eva Gatsinzi)
(efter Ann-Christin Johansson Grennefors)
(efter Theopoula Karanikola)
(efter Kjell Bergqvist)
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Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndeman
M

Agneta Rehnvall

(efter Anita Bratfisch)

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

Fredrik Ringblom
Petri Tahvanainen

(efter Kjell Öhrström)
(efter Anders Linderyd)

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

Louise Schönberg
Stefan Göstasson

(efter Monica Mellin)

Jurymän 1:a grupp för tryckfrihetsmål för perioden 2010 - 2013
M
M
M
M
M
M
M
M
C
V
V
MP
MP

Cecilia Brinck
Hans Hallin
Mervi Carlsen
Elisabeth Somp
Maria Arctaedius
Christina Gardos
Thomas Ardenfors
Anton Vajk
Gustaf Stjernberg
Ingrid Falk
Mats Einarsson
David Broman
Mika Larsson

Jurymän 2:a grupp för tryckfrihetsmål för perioden 2010 - 2013
M
M
M
M
M
V
MP

Jimmy Baker
Ewa Schenström
Inger Ohlsson Blomberg
Kurth Kristensson
Petter Lindfors
Ingemar Björklund
Lena Holst

Centrum för Oral Biologi
Ledamöter

Suppleant

-

-

Björn Klinge
Hellström Hans
Jansson Leif
Sirvell Kerstin
Engström Christer

Svedberg Irene
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Ordförande
-

Björn Klinge

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot och en ersättare i övervakningsnämnden Stockholms centrums första efter Ola V
Palm (FP) och Pär Hommerberg (FP)
en ledamot i övervakningsnämnden Stockholm söder efter Stefan Sporre (C)
elva nämndemän i länsrätten efter Carl Philip Bouvin Sigfridsson (M), Dagmar Fornander
Palmgren (M), Asi Rebbati (FP), Iréne Johansson (FP), Samir Saado (FP), Berit Snapp (C),
Barbro Hyllienmark (S), Catrin Larsson (S), Berivan Öngörur (V), Toivo Jokkala (V) och
Inger Gemicioglu (V)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8 efter Lennart Grudevall (FP) samt 1
plats för (C) och en plats för (V)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret, (C)
en juryman 1:a grupp för tryckfrihetsmål, (M)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av
en ledamot i regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, (C)
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag
att medge befrielse för Ingemar Ziegler (-) från uppdragen som ordförande i dotterbolagen
SL Infrateknik AB och SL Finans AB samt som ledamot i intressebolagen Samtrafiken i
Sverige AB och Trafik i Mälardalen AB
att intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2010 välja
Gunnel Forsberg (-) som ordförande i SL Infrateknik AB
Björn Holmberg (-) som ledamot i SL Infrateknik AB efter Gunnel Forsberg
Göran Gunnarsson (-) som ordförande i SL Finans AB
Göran Gunnarsson (-) som ledamot i Samtrafiken i Sverige AB
Göran Gunnarsson (-) som ledamot i Trafik i Mälardalen AB.
att välja ledamöter tillika ordförande till Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO) för tiden från och med den 1 januari till och med den
31 december 2010.
Karolinska universitetssjukhuset
Ledamöter
-

Lena Nyberg
Lisbeth Gustafsson
Mikael Lövgren
Anette Holm
Hans Winberg
Nina Rehnqvist
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Ordförande
-

Jan Stenberg

Stockholms läns sjukvårdsområde
Ledamöter
S
S

Gunnel Hahn
Anders Danielsson
Sussi Kvart
Johan Sjölander
Ingela Nylund Watz

Ordförande
-

Agneta Dreber

§ 228
Anmälan av motioner
LS 0911-0995, 0996
Nr 2009:34 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S), Raymond Wigg m.fl. (MP), Birgitta Sevefjord
m.fl. (V) angående förbättrad patientmat genom införande av Hälsokök.
Nr 2009:35 av Lars Dahlberg m. fl. (S) om ett rent och snyggt Slussen.
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 19.20
Vid protokollet

Peter Freme

