PROTOKOLL
2006-11-07

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 7 november 2006

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 238
Inledning
Interimsordförande Jan Strömdahl förklarade sammanträdet öppnat.

§ 239
Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning
för val till landstingsfullmäktige den 17 september 2006
LS 0610-1765
Efter förslag från interimsordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 240
Upprop jämte anmälningar av förhinder
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
antecknades i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. Interimsordföranden och vice
interimsordföranden hälsade de nyvalda ledamöterna välkomna.

§ 241
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 26 oktober 2006 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på
landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 30 och 31 oktober 2006 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 2 november 2006 på landstingets anslagstavla
och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
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§ 242
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige
samt sekre terare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne
(förslag 96)
LS 0610-1724
I ärendet yttrade sig Erik Langby, landstingsrådet Ingela Nylund Watz och Olov
Lindquist.
Fullmäktige valde fr o m november 2006 t o m oktober 2007 till
Ordförande
m Inger Linge

1:e vice ordförande
s

Conny Andersson

2:e vice ordförande
fp John Glas

Härefter valde fullmäktige enligt ordförandes förslag till sekreterare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne för samma tjänstgöringstid
Sekreterare

Ersättare

Peter Freme

Klas Havrén

§ 243
Justering m m
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och
andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras tisdagen den 7 november 2006.
Härefter beslutade fullmäktige på ordförandens förslag om ändring av fullmäktiges
budgetsammanträde till den 12 och 13 december, varvid sammanträdesdagen den 29
november bortfaller samt att vid fullmäktiges ordinarie sammanträde den 28 november
behandla ärende om skattesats.

Valärenden
§ 244
Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare (förslag 97)
LS 0610-1726
Anf. 1
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister och Ingela Nylund Watz, Lena-Maj
Anding samt Håkan Jörnehed.
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Fullmäktige beslutade härefter
A
att fastställa fördelningen av landstingsrådens föredragningsskyldighet
o m november 2006 enligt följande:

B

I

Finansfrågor

II

Sjukvårdsfrågor

III

Trafik- och planeringsfrågor

att välja tretton landstingsråd från valet intill det första sammanträdet
efter nästkommande allmänna val av fullmäktige, enligt följande:
Landstingsråd
Chris Heister (m)
Christer G Wennerholm (m)
Filippa Reinfeldt (m)
Biträdande landstingsråd
Lars Joakim Lundquist (m)
Birgitta Rydberg (fp)
Maria Wallhager (fp)
Stig Nyman (kd)
Gustav Andersson (c)
Oppositionslandstingsråd
Ingela Nylund Watz (s), allmänpolitiska- och finansiella frågor tillika
gruppledare
Dag Larsson (s), hälso- och sjukvårdsfrågor tillika vice gruppledare
Lars Dahlberg (s), trafik- och planeringsfrågor
Birgitta Sevefjord (v) 1/2-tid, tillika gruppledare
Raymond Wigg (mp) 1/2-tid

C

att bland de valda för tid intill dess nytt val förrättats välja
föredragande med angivande av föredragningsområde för var och en,
enligt följande:
Chris Heister (m), finanslandstingsråd
Finansfrågor, övergripande struktur- och organisationsfrågor, IT-frågor,
investeringar, internationella frågor, ägarens ombud i samtliga hel- eller
delägda bolag och stiftelser samt frågor som inte ankommer på annan
föredragande.

fr

2006-11-07

Maria Wallhager (fp), biträdande finanslandstingsråd, landstingsråd
för egen sjukvårdsdrift
Frågor rörande egna sjukvårdsdriftens ekonomi- och verksamhets-resultat,
ägarstyrning gentemot professionella styrelserna, specifika ägardirektiv
inom landstingsägd sjukvårdsverksamhet, övergripande personalfrågor och
integrationsfrågor samt biträda finanslandstings-rådet i investeringsfrågor
inom sjukvården.
Stig Nyman (kd), biträdande finanslandstingsråd, landstingsråd för
FOU
Frågor om forskning och utveckling (FOU), samhällsmedicin, patientsäkerhet och habilitering samt biträda finanslandstingsrådet i frågor rörande
det nya sjukhuset.
Christer G Wennerholm (m), trafiklandstingsråd
Kollektivtrafik- och färdtjänstfrågor, sjötrafikfrågor och landstingets
regionplaneringsfrågor.
Filippa Reinfeldt (m), sjukvårdslandstingsråd
Övergripande sjukvårdsfrågor samt frågor som inte handläggs av annat
landstingsråd inom sjukvården samt kvinno- resp. barn- och ungdomssjukvård.
Birgitta Rydberg (fp), biträdande sjukvårdslandstingsråd
Psykiatri- och missbruksfrågor (inkl barn-, tonår/unga vuxna- och
vuxenpsyk), folkhälsofrågor, läkemedel, jämställdhet samt kultur-frågor.
Gustav Andersson (c) biträdande sjukvårdslandstingsråd
Tandvårdsfrågor, skärgårds- och miljöfrågor.
Lars Joakim Lundquist (m), biträdande sjukvårdslandstingsråd
Frågor rörande kroniskt sjuka och de stora folksjukdomarna,
rehabiliteringsfrågor samt biträder finanslandstingsrådet rörande
fastighetsfrågor.

D

att bland de föredragande utse Chris Heister (m) till ordförande
och Christer G Wennerholm (m) till ställföreträdare för denne i den
beredning som de bildar, samt

E

att utse särskilda partiföreträdare med pensionsrätt för ärendeberedning och/eller gruppledningsuppgifter med angivande av uppgifter
och uppgiftsfördelning mellan dessa, enligt följande:
1)

1/2-tidsarvoderad
Pia Lidwall (kd)
Gruppledare och särskild partiföreträdare för ärendeberedning i
sjukvårdsfrågor rörande äldre och multisjuka
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2)

1/2-tidsarvoderad
Vice gruppledare

Håkan Jörnehed (v)

3)

1/2-tidsarvoderad
Gruppledare

Lena-Maj Anding (mp)

§ 245
Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste
och andre vice ordförande (förslag 98)
LS 0610-1722
I ärendet yttrade sig Erik Langby, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Olov Lindquist,
Jan Stefansson, Lena-Maj Anding, Håkan Jörnehed och Raymond Svensson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att fastställa antalet ledamöter i landstingsstyrelsen till nitton och antalet ersättare till
nitton
att mandattiden för styrelsen ska räknas från och med valet intill det sammanträde då
val av styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige
Härefter valde fullmäktige ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen enligt nedan
Ledamöter

Ersättare

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

m
m
m
m
m
m
fp
fp
kd
c
c
s
s
s
s
v
v
mp

Chris Heister
Christer G Wennerholm
Filippa Reinfeldt
Lars Joakim Lundquist
Marie Ljungberg Schött
Torbjörn Rosdahl
Bordläggs
Birgitta Rydberg
Maria Wallhager
Stig Nyman
Gustav Andersson
Ingela Nylund Watz
Dag Larsson
Lars Dahlberg
Anna Kettner
Inger Ros
Johan Sjölander
Birgitta Sevefjord

Annika Sandström
Younas Pervaz
Lars-Erik Salminen
Charlotte Broberg
Shashika Padmaperuma
Bordläggs
Carl-Anders Ifvarsson
Lennart Rohdin
Pia Lidwall
Kajsa Hansson
Tage Gripenstam
Jan Jogell
Kristina Söderlund
Tove Sander
Tomas Rudin
Håkan Jörnehed
Bordläggs
Yvonne Blombäck
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mp Viviann Gunnarsson

mp Bordläggs

Ordförande

1:e vice ordförande

m

m

Chris Heister

2:e vice ordförande

Christer G Wennerholm s Ingela Nylund Watz

Härefter fastställde fullmäktige följande ordning för ersättarnas inträde:
För ledamöterna Heister, Wennerholm, Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött och
Rosdahl inträder ersättarna Sandström, Pervaz, Salminen, Broberg, Padmaperuma,
Ifvarsson, Rohdin, Lidwall, Hansson och Gripenstam; För ledamöterna Rydberg och
Wallhager inträder ersättarna Ifvarsson, Rohdin, Lidwall, Hansson, Gripenstam,
Sandström, Pervaz, Salminen, Broberg och Padmaperuma; För ledamoten Nyman
inträder ersättarna Lidwall, Hansson, Gripenstam, Sandström, Pervaz, Salminen,
Broberg, Padmaperuma, Ifvarsson och Rohdin; För ledamoten Andersson inträder
ersättarna Hansson, Gripenstam, Sandström, Pervaz, Salminen, Broberg,
Padmaperuma, Ifvarsson, Rohdin och Lidwall; För ledamöterna Nylund Watz, Larsson,
Dahlberg, Kettner, Ros och Sjölander inträder ersättarna Jogell, Söderlund, Sander,
Rudin, Jörnehed och Blombäck; För ledamoten Sevefjord inträder ersättarna Jörnehed,
Blombäck, Jogell, Söderlund, Sander och Rudin; För ledamoten Gunnarsson inträder
ersättarna Blombäck, Jörnehed, Jogell, Söderlund, Sander och Rudin.

§ 246
Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (förslag 99)
LS 0610-1725
I ärendet yttrade sig Erik Langby, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Olov Lindquist,
Pia Lidwall, Lena-Maj Anding, Kajsa Hansson och Håkan Jörnehed.
Fullmäktige beslutade
att välja elva ledamöter och elva ersättare i valberedningen att tjänstgöra för tiden från
valet t o m den 31 oktober 2010 enligt nedan
Ledamöter
m
m
m
fp
kd
c
s
s

Torbjörn Rosdahl
Marie Ljungberg Schött
Gunilla Helmerson
Carl-Anders Ifvarsson
Jan Stefansson
Raymond Svensson
Urban Ryadal
Håkan Jonsson

Ersättare
m
m
m
fp
kd
c
s
s

Anne Wompa
Lena Cronvall Morén
Curt Linderoth
Olov Lindquist
Leif Kroon
Regiana Hortin
Janet Mackegård
Jan Jogell
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s Tora Hansjons
v Saime Bilici
mp Barbro Norgren

s Tomas Rudin
v Mats Skoglund
mp Bo Eknert
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Härefter fastställde fullmäktige följande ordning för ersättarnas inträde:
För ledamöterna Rosdahl, Ljungberg Schött och Helmerson inträder ersättarna
Wompa, Cronvall Morén, Linderoth, Lindquist, Kroon och Hortin; För ledamoten
Ifvarsson inträder ersättarna Lindquist, Kroon, Hortin, Wompa, Cronvall Morén och
Linderoth; För ledamoten Stefansson inträder ersättarna Kroon, Hortin, Wompa,
Cronvall Morén, Linderoth och Lindquist; För ledamoten Svensson inträder ersättarna
Hortin, Wompa, Cronvall Morén, Linderoth, Lindquist och Kroon; För ledamöterna
Ryadal, Jonsson och Hansjons inträder ersättarna Mackegård, Jogell, Rudin, Skoglund
och Eknert; För ledamoten Bilici inträder ersättarna Skoglund, Eknert, Mackegård,
Jogell och Rudin; För ledamoten Norgren inträder ersättarna Eknert, Skoglund,
Mackegård, Jogell och Rudin.

§ 247
Befrielser från uppdrag i landstingsfullmäktige (förslag 100)
LS 0610-1709, 1710, 1716, 1721, 1762, 1785, 1806
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Rune Wikström (m) från uppdraget som
ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets O, för Carin Magnusson (m) från uppdraget
som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets SV, för Reza Khelili-Dylami (m) från
uppdraget som ledamot av landstingsfullmäktige, valkrets 6, för
Henrik Mannerstråle (mp) från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets
5, för Mats Lindqvist (mp) från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige,
valkretsarna 2 och 4, för Carina de Leon (mp) från uppdraget som ersättare i
fullmäktige, valkrets SO samt för David Kärnerud (kd) från uppdraget som ersättare i
fullmäktige, valkrets N.

Anmälningsärende
§ 248
Anmälan av Waxholms Ångfartygs AB skrivelse om uppgraderat miljöledningssystem
LS 0606-1264
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärende
§ 249
Byggande av parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid Södersjukhuset
(förslag 101)
LS 0608-1437
Anf. 2-6
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I ärendet yttrade sig Åke Askensten, landstingsråden Chris Heister och Dag Larsson
samt Björn Sigurdsson.

2006-11-07

YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet
3) bifall till mp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande avslag till
landstingsstyrelsens förslag
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och
fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena 1) och 3) 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 mp-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 139 jaröster och 10 nej-röster.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att tillstyrka investering i parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid Södersjukhuset
för 87 000 000 kronor.
RESERVATION
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sin reservation i
landstingsstyrelsen.

Nya motioner
§ 250
Anmälan av motioner
LS 0611-1830
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Nr 2006:22 av Viviann Gunnarsson m fl (mp) om att smarta energilösningar måste
utvecklas snabbare
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Nya interpellationer
§ 251
Anmälan av interpellationer
LS 0611-1816, 1817
Nr 2006:61 av Åke Askensten (mp) om trafiksituationen i stockholmsregionen
Nr 2006:62 av Håkan Jörnehed (v) om vad som händer med Venhälsan på
Södersjukhuset
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 10.45
Vid protokollet

Peter Freme
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Yttranden vid Stockholms läns landstingsfullmäktiges möte den 7
november 2006
§ 238 Inledning
Interimsordföranden J a n S t r ö m d a h l : Jag förklarar det första mötet med det nya
landstingsfullmäktige öppnat. Jag hälsar er alla hjärtligt välkomna! Ni ska slippa se mig
här framme på ordförandeplatsen under den här mandatperioden, jag har min vanliga
plats nere i salen. Birgitta och jag ska bara se till att fullmäktige får ett nytt presidium
som kan hålla ordning på mötena.
Detta är Sveriges näst största och näst viktigaste parlamentariska församling, och jag
tror att ni alla inser vikten av det uppdrag som ni är valda till – åtminstone inser säkert
alla gamla uvar det. Jag känner igen väldigt många ansikten, men här finns också väldigt
många nya ledamöter. Det gläder mig att ni har klarat den första uppgiften som nyvalda
ledamöter – att hitta fram till era platser här i salen.
Som en tribut till det nya makthavande partiet i den här församlingen har jag i dag tagit
på mig min bästa blåa flanellskjorta.
Med dessa ord lämnar jag ordet till ersättaren för interimsordföranden.

Ersättaren för interimsordföranden B i r g i t t a R y d b e r g: Herr interims-ordförande
och alla nyvalda och omvalda ledamöter! När storlandstinget bildades för trettiofem år
sedan var de ganska framsynta. Grundtanken var att man skulle riva gränserna för
medborgarna så att inte kommungränser skulle hindra regionens utveckling. Vi har sett
vad landstingets ansvar för regionplaneringen har inneburit när det gäller kollektivtrafik –
det underlättar för oss medborgare att välja var vi vill bo och arbeta.
Vi i Folkpartiet brukar skoja om att den största socialisten i landstingets historia var det
dåvarande finanslandstingsrådet Gunnar Hjerne som köpte in alla buss-bolag som
Wallenberg drev ute i länet – Hjerne och Hjalmar Mehr drev ju frågan om att bilda ju
storlandstinget för trettiofem år sedan. Då tyckte vi att det var ganska bra att vi fick en
gemensam trafik med gemensam huvudman och gemen-samma taxor. I dag lever den
samordningen kvar, men i längden var det inte så lyckat att göra landstinget till ägare av
alla bussbolag – vi ska bara se till att alla bussar och tåg går. Det finns en förbättringspotential att ta vara på på det området under de kommande fyra åren.
Vi ska också känna glädje över att vi håller samman sjukvårdsplaneringen i det här
landstinget, annars hade det legat ett stort landstingssjukhus i Enskededalen förutom det
som finns i Huddinge. Denna gemensamma sjukvårdsplanering är kanske särskilt viktig
nu när vi planerar för ett nytt sjukhus i Solna, och vi kan nu känna oss lugna för att
Stockholms stad inte bygger ett sjukhus på andra sidan Solnabron.
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Stockholmsmodellen med sin uppdelning av beställare och utförare har varit väldigt
viktig för oss politiker i den här församlingen, men nu kommer vi att gå vidare och
utveckla ytterligare medborgarmakt. Vi står också inför uppgiften att bryta gränser som i
dag utgör hinder för vårt läns utveckling. En förändring av trafiktaxor skulle kunna göra
det lättare att åka till andra län och vi skulle kunna ha en mer gränslös sjukvård. Vi
kommer att få ägna en del debatter här i fullmäk-tige åt dessa frågor. Detta kommer att
ställa nya krav på oss som politiker och jag hoppas att vi gemensamt ska kunna ha bra
debatter och fatta kloka beslut här i fullmäktige. Låt det inte bli som Shakespeare skrev:
Upp stiga orden, tanken stilla står, och Ord utan tanke aldrig himlen når.
Jag hoppas att nya kvastar sopar bra, vi har fått flera nyvalda kvastar. Den bland-ning
av erfarenhet och förnyelse som finns företrädd här i salen borde leda oss framåt så att
våra ganska många timmar tillsammans ska kunna påverka framtiden på ett bra sätt och
medborgarnas omdöme så småningom kan bli: Det där gjorde ni bra!

§ 242
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige
samt sekre terare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne
Ordföranden I n g e r L i n g e : Jag tackar för förtroendet! Jag och hela presidiet
kommer tillsammans med sekretariatet att göra vårt yttersta för att våra samman-träden
ska bli så bra som möjligt. Med bra menar jag att de både blir informativa så att de som
lyssnar förstår av era inlägg i debatterna vilka skiljelinjer som finns mellan de olika
partiernas politik och att vi har ett effektivt beslutsfattande.
Jag hoppas också att ni var och en ska känna att ni är välkomna till mig och övriga
presidiet och sekretariatet med fungeringar och frågor när det gäller hur fullmäktige
sköts.

§ 244 Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare
Anförande nr 1
C h r i s H e i s t e r (m): Fru ordförande! Den nya majoriteten i landstinget utgörs av de
fyra allianspartierna – Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Jag hälsar Centerpartiets representanter välkomna tillbaka,
Centerpartiet har stått utanför landstinget under två mandat-perioder men är nu hemma i
tinget igen. Varmt välkomna!
Tillsammans bildar vi en stark majoritet med 86 av de 149 ledamöterna i fullmäktige.
Vi har bestämt oss för att organisera vårt arbete i tre rotlar – en finansrotel, en sjukvårdsrotel och en trafikrotel. Antalet landstingsråd i majoriteten kommer att vara åtta.
Föredragningsansvaret för de åtta landstingsråden framgår av det utdelade förslaget, jag
tänker inte läsa upp det. Jag hemställer att landstinget fastställer förslaget till föredragningsansvar.
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Majoritetens landstingsråd bildar tillsammans en landstingsrådsberedning, och förslaget
är att den kommer att ledas av undertecknad som ordförande och Christer G
Wennerholm som vice ordförande.
Till sist vill jag vädja till alla att försöka få till stånd en trevlig ton i debatterna här i fullmäktige. Vi står inför stora och viktiga beslut under de kommande fyra åren, och jag är
övertygad om att om vi kan fatta beslut under trevliga former så kommer besluten att ha
bättre kvalitet än om vi inte har så trevliga former. Jag över helt övertygad om att vi
kommer att gnabbas, för det gör vi alltid, men vid sidan av debatterna ska vi vara
vänner, det är också betydelsefullt för arbets-resultatet.
Med dessa ord yrkar jag bifall till förslaget till föredragningsskyldighet med mera som
utdelats!

§ 249 Byggande av parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid
Södersjukhuset
Anförande nr 2
Å k e A s k e n s t e n (mp): Ordförande, ledamöter! Jag ska störa lite grann med
sakfrågepolitik denna dag. Från Miljöpartiets sida tycker vi nämligen att ärendet om
garaget i kvarteret Rackarbacken invid Södersjukhuset är ganska märkligt. Vi har två
kritiska huvudsynpunkter. Den ena gäller miljön, och den andra gäller ekonomin.
I dessa dagar hör vi ständigt politiker prata om hur viktigt det är att alla tar sitt
personliga ansvar för miljön. Vi ska släcka glödlampor, sänka temperaturen och så
vidare. Men hur är det med politikernas ansvar i de reella frågorna?
Jag har här en broschyr från Stockholms läns landsting. Där står det: ”Vad gör
Stockholms läns landsting för att minska miljöpåverkan? Mycket. Stockholms läns
landsting arbetar hela tiden för att minska påverkan av miljön.”
Men så är det uppenbarligen inte när man ser det här garagebygget. Det handlar om att
man kommer att öka biltrafiken. Vi vet att antalet parkeringsplatser är dimensionerande
för biltrafiken. Det blir ökade utsläpp och andra problem. Det är också lite märkligt att
garaget ligger vid ett sjukhus. Tänk om man kunde satsa de pengar det handlar om, 87
miljoner kronor, på något annat än ett garage som inte skulle behövas i ett hållbart
samhälle. Det är lite konstigt.
Landstinget har också en miljöplan. Men den har man helt enkelt lagt åt sidan i det här
ärendet.
Sedan har vi frågan om ekonomin. Den är extra intressant. Här handlar det om en
kraftig subventionering av parkeringsplatser med 6 miljoner kronor per år.
I texten i tjänsteutlåtande står det inte vad det hela kostar och vilka intäkter det blir, utan
den uppgiften får man leta efter i en bilaga långt ner, där man hittar den. Det framgår att

15

16

Yttranden 2006:8

det blir ett underskott på 6 miljoner kronor år efter år för skattebetalarna, det vill säga
för landstinget, och det ska betalas.
Ärendet är så illa berett att man på ett annat ställe, där man talar om medelsbehov för
kommande år, inte anger någon siffra alls, trots att det rimligen borde ha stått 6 miljoner
kronor där.
Detta är så konstigt att vi tycker att man bör återremittera ärendet. Det är vårt
förstahandsyrkande. Om det inte går igenom yrkar vi i andra hand avslag på förslaget.
Det finns alltså två problem i detta ärende. Ett är att man inte tar ut marknads-mässiga
priser för parkeringsplatserna. Därmed tror jag att landstinget hamnar i
skattelagstiftningens utmarker. Det kan bli problem, för jag tror inte att garagesubventionerna kommer att tåla en granskning.
I första hand yrkar jag alltså återremiss, och i andra hand yrkar jag avslag.

Anförande nr 3
Landstingsrådet H e i s t e r (m): Fru ordförande! Detta ärende har beretts av den
tidigare majoriteten, och vi beslutade om det på det senaste landstingsstyrelse-mötet.
Från vår sida i den nya majoriteten har vi inga problem med ärendet, utan vi yrkar bifall
till förslaget. Har man varit vid Södersjukhuset och sett vilka problem det är, med brist
på parkering för både personal och patienter, inser man att behoven är oerhört stora.
Mot bakgrund av det yrkar jag avslag på Åke Askenstens yrkanden i dag.

Anförande nr 4
Landstingsrådet L a r s s o n (s): Som oppositionspolitiker ska man egentligen vara i
strid med landstingsstyrelsen – det är liksom den roll som man nu ska försöka bejaka.
Men för Socialdemokraternas del och för egen del tänkte jag faktiskt yrka bifall till
landstingsstyrelsens förslag i ärendet.
Det finns trots allt lite mer bakgrund och fakta än vad Åke Askensten tog upp.
Södersjukhuset har mycket ont om parkeringsplatser. Ärendet är gammalt och vittnar en
hel del om hur långdragen vår byråkrati kan vara. År 2001 beslutade den dåvarande
majoriteten att ta bort ett antal parkeringsplatser vid Södersjukhuset för att uppföra
bostadshus – det har dessutom blivit hyresbostadshus. Då gick antalet parkeringsplatser
vid Södersjukhuset ner från 865 till 595, som det är i dag. Det går att jämföra med
Danderyds sjukhus, som har 1 400 parkeringsplatser. Det råder ett veritabelt
parkeringskaos vid Södersjukhuset.
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Nu blir det ett nyuppfört garage under husen. Där kommer man att företrädesvis
organisera personalparkering, vilket innebär att man kommer att kunna frigöra en del
gamla personalparkeringsplatser. Det skapar ungefär 200 nya besöksparker-ingsplatser
vid sjukhuset, och det är helt nödvändigt.
Man kan vara mot bilismen och ha jättekritiska synpunkter på privatbilismens
utveckling. Det har även jag – jag är mycket oroad över den. Men våra stora sjukhus
måste ha parkeringar så att de kan fungera, och det är vad ärendet handlar om.
Det har blivit extra dyrt beroende på extra krångliga grundläggningsförhållanden. Det
visade sig att det inte var någon klok idé med servitut, av olika ekonomiska och
administrativa skäl. Därför har från början Locum föreslagit att ärendet skulle beredas
som det är gjort.
Det är också väl värt att notera att Miljöpartiet i Locum biträdde förslaget. Sedan dess
har det tydligen tillkommit andra fakta som gör att Miljöpartiet i dag föreslår ett annat
beslut, vilket jag i och för sig respekterar. Men för Socialdemokraternas del yrkar jag
bifall till landstingsstyrelsens förslag.

Anförande nr 5
Å k e A s k e n s t e n (mp): Det är klart att man kan fortsätta att ha traditionella
uppfattningar i sådana här frågor. Men det är nog inte hållbart om vi ska klara oss, utan
då måste vi hjälpa till på alla fronter – för att klara en miljö som är hållbar.
Då kan vi inte fortsätta på detta sätt. Jag vet att förslaget kommer att gå igenom, och jag
kommer inte att ställa mig i vägen för några byggkranar, men det är tråkigt att vi inte kan
hantera detta på annat sätt.
Jag förstår att Moderaterna och Socialdemokraterna är ense om att det är rimligt att år
efter år subventionera dessa parkeringsplatser med 6 miljoner kronor. Men jag tycker
inte att det är speciellt ansvarigt.

Anförande nr 6
B j ö r n S i g u r d s s o n (mp): Fru ordförande, ledamöter! Som nykomling i den här
salen finner jag det vara en märklig användning av våra gemensamma skattemedel att
göra på detta sätt.
Jag vill understryka min partikamrat Åke Askenstens argumentering. I ärendet kan man
mycket föredömligt finna en miljöbedömning, som tycks bifogas varje investeringsobjekt
från Locums sida.
Den första frågan där är: ”Har andra alternativ till investeringen beaktats?” Svaret är ja.
Frågan är vilka de alternativen är – det framgår inte av ärendet.
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Jag undrar: Vad skulle SL:s styrelse kunna göra för 87 miljoner kronor plus 6 miljoner
kronor varje år? Har det undersökts? Vilka lösningar för att tillgodose behovet av
tillgänglighet till Södersjukhuset har man tittat på?
Lite enkel räkning: Det handlar om 200 parkeringsplatser och 6 miljoner kronor. Det
innebär en subventionering med 30 000 kronor per parkeringsplats varje år. Vi skulle
kunna dela de 6 miljonerna med 600 kronor, som är vad ett månadskort på SL kostar.
Det blir 10 000 månadskort på ett år. Delat på de 200 parkeringsplatser-na eller de
175 platserna till Södersjukhuset blir det 833 personer som varje månad i ett helt år kan
få ett månadskort.
Jag yrkar bifall till Åke Askenstens yrkande om återremittering, med motiveringen att vi
behöver få redovisat vad SL skulle kunna göra för samma medel, för att klara det behov
som sägs finnas vid sjukhuset. I andra hand yrkar jag avslag på förslaget.

Avslutning
O r d f ö r a n d e n : Jag vill avslutningsvis säga att det vid nästa sammanträde kommer
att vara dukat på bordet en arbetsordning, ett papper som kallas lathund för
fullmäktigeledamöter och ett gult papper med de talartider som vi har beslutat om för
frågor och interpellationer samt för beslutsärenden, vilket också finns med i
arbetsordningen. Någon gång på nyåret behöver vi dessutom ha en genomgång på några
timmar av lite formalia för de nya i fullmäktige. Det kommer en särskild kallelse till det,
sedan vi har diskuterat i presidiet.
Men det tackar vi för i dag, detta första fullmäktigemöte för perioden.

Förteckning över talare
(siffrorna avser anförandets nummer)
Landstingsrådet Heister (m) 8:1, 3
Askensten Åke (mp) 8:2, 5
Landstingsrådet Larsson (s) 8:4
Sigurdsson Björn (mp) 8:6

