PROTOKOLL
2009-06-18

Landstingsfullmäktige

Justerat torsdagen den 18 juni 2009

Inger Linge

Conny Andersson

Carl-Anders Ifvarsson

§ 169
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.
§ 170
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 10 juni 2009 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 11 och 12 juni 2009 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 171
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste vice
ordföranden och Carl-Anders Ifvarsson.
Protokollet skall förklaras omedelbart justerat.
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§ 172
Återremitterat ärende om överlåtelse av vårdcentral – med utgångspunkt från
ansökan om avknoppning (förslag 72)
LS 0905-0461
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 9 juni 2009.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz och
Birgitta Rydberg, Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Pia Lidwall,
landstingsråden Dag Larsson och Gustav Andersson, Lena-Maj Anding samt Håkan
Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-, V- och MP-ledamöternas förslag

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes sedan 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 83 jaröster, 63 nej-röster och att 3 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att överlåtelse av verksamhet avseende de i bilaga angivna vårdcentralerna kan ske i enlighet
med vad som föreslås i detta ärende
att överlåtelse i form av avknoppning inom områden med auktorisation för närvarande inte
ska genomföras i avvaktan på att rättsläget ytterligare klarnar.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 173 (extra ärende)
Inköp av vaccin med anledning av befarad pandemi
LS 0906-0552
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Ingela Nylund Watz,
Lena-Maj Anding, landstingsråden Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord, Pia Lidwall, Åke
Askensten samt Ann-Sofi Matthiesen.
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Fullmäktige godkände, efter voteringsförfarande där ordföranden konstaterade att de 143
närvarande ledamöterna enhälligt röstat för dels att ärendet fick tas upp till behandling vid
detta sammanträde utan föregående kungörelseförfarande med hänvisning till ärendets
brådskande natur, och dels förslaget till beslut.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag
att beställa 4 000 000 doser influensavaccin med en totalkostnad uppgående till
257 600 000 kronor
att uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma med en rapport i frågan om finansieringen.
UTTALANDE
S-ledamöterna lät med instämmande av V-ledamöterna till protokollet anteckna följande
uttalande. ”att uppdra till landstingsstyrelsen att återkomma med en rapport i frågan om
finansieringen och förslag om eventuella budgetjusteringar”.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 11.53.
Vid protokollet

Peter Freme

