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
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister och Ingela Nylund Watz, Lena-Maj
Anding samt Håkan Jörnehed.
Fullmäktige beslutade härefter
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A
att fastställa fördelningen av landstingsrådens föredragningsskyldighet
o m november 2006 enligt följande:
I
Finansfrågor

B

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.
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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

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

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

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
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s Johan Sjölander
v Birgitta Sevefjord
mp Viviann Gunnarsson

v Bordläggs
mp Yvonne Blombäck
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

Torbjörn Rosdahl
Marie Ljungberg Schött
Gunilla Helmerson
Carl-Anders Ifvarsson
Jan Stefansson
Raymond Svensson

Ersättare
m
m
m
fp
kd
c

Anne Wompa
Lena Cronvall Morén
Curt Linderoth
Olov Lindquist
Leif Kroon
Regiana Hortin
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s
s
s
v
mp

Urban Ryadal
Håkan Jonsson
Tora Hansjons
Saime Bilici
Barbro Norgren

s
s
s
v
mp

Janet Mackegård
Jan Jogell
Tomas Rudin
Mats Skoglund
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
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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

