PROTOKOLL
2009-10-13

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 27 oktober 2009

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 202
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.
§ 203
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 1 oktober 2009 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 5 och 6 oktober 2009 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 9 oktober 2009 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 204
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 27 oktober 2009.

§ 205
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny
ersättare i valkrets Sydost efter Iréne Johansson (FP) utse Leif Stenquist (FP)
och till ny ersättare i valkrets 4 efter Jenny Abrahamsson (FP) utse Johan
Ingerö (FP)
LS 0908-0653, LS 0908-0660
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

2009-10-13

2

§ 206
Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2010 (förslag 82)
LS 0909-0800
Fullmäktige beslutade
att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2010 skall införas i
Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Stockholm City, Norrtelje Tidning,
Svenska Dagbladet samt Nynäshamns Posten.

§ 207
Valkretsindelning till landstingsval för perioden 2010-2014 (förslag 83)
LS 0905-0432
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa landstingskommunens indelning i tolv valkretsar enligt valkretsberedningens
förslag
SV
SO
O
NO
N
NV
I – VI

Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn
Haninge, Huddinge, Nynäshamn
Lidingö, Nacka, Tyresö, Värmdö
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker
Sollentuna, Solna, Sundbyberg
Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby
Stockholms stad

att underställa länsstyrelsen beslutet.
§ 208
Ändring av styrdokument avseende Tiohundraprojektet (förslag 84)
LS 0903-0238
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Catharina Elmsäter-Svärd
samt Vivianne Gunnarsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård
och omsorg
att ändra ägardirektiven för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsbolag
att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårdsoch omsorgsbolag
att ändra reglementet för den gemensamma nämnden
att kommunen och landstinget skall finansiera sin respektive del av den samlade
verksamheten.
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UTTALANDE
S-, V- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med
uttalandet i landstingsstyrelsen.

§ 209
Motion 2008:35 av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om synskadades möjligheter
att delta i enkätundersökningar (förslag 85)
LS 0810-0903
I ärendet yttrade sig Juan Carlos Cebrian, landstingsrådet Stig Nyman, Kaj Nordquist,
Gunnar Lindgren, Håkan Jörnehed samt Dan Westin.
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.
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 S-, V- och MP-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 85 jaröster, 62 nej-röster, och att 2 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.

§ 210
Valärenden
LS 0809-0820, 0810-0944, 0812-1129, 0902-0118, 0903-0263, 0283, 0904-0337,
0906-0487, 0491, 0907-0608, 0908-0695, 0909-0709, 0737, 0745, 0763
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Ola V Palm (FP) från uppdraget som ledamot
i övervakningsnämnden Stockholms centrums första.
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Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Landstingsfullmäktige fr o m 1 november 2009 t o m 31 oktober 2010
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

S Conny Andersson

FP John Glas

Inger Linge

Sekreterare

Ersättare för sekreterare

-

-

Peter Freme

Jan Vikenhem
Anne Lindblom

Samordningsförbundet för rehabilitering i Nacka intill utgången av 2010
Ersättare
S

Tuija Meisaari-Polsa

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
M
S
V
MP

Fahim Shirkanloo
Jimmy Berg
Ivonne Barros Ring
Pierre Cengiz-Edstrand

(efter John Berg)
(efter Magnus Sundberg)
(efter Marie Antman)
(efter Henrik Strohmayer)

Skattenämnden för skattekontor 5-8 intill utgången av 2010
Ledamöter
S

Per Åke Pettersson

(efter Ann-Christin Holgersson)

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

Göran Berleen

(efter Sven Edberg)

Jurymän 1:a grupp för tryckfrihetsmål för perioden 2010 - 2013
FP
FP
KD
S
S
S
S
S
S
S

Charlotte Ekberg
Ernst Klein
Kjell Erik Sellin
Jaan Ungerson
Birgit Wahrenberg
Nils Vikmång
Anders Larsson
Birgitta Jönsson
Östen Johansson
Galina Monsalves Leal

4
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Jurymän 2:a grupp för tryckfrihetsmål för perioden 2010 - 2013
FP
KD
S
S
S

Lennart Mörner
Bo Streifert
Ulric Andersen
Bo Irsten
Britten Lagerkvist-Tranströmer

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en suppleant i styrelsen för Locum AB, efter Gunilla Lundberg (S)
en ledamot i övervakningsnämnden Stockholms centrums första, efter Ola V Palm (FP)
en ledamot i övervakningsnämnden Stockholm söder, efter Stefan Sporre (C)
tretton nämndemän i länsrätten, efter Pier Contini (M), Carl Philip Bouvin Sigfridsson (M),
Asi Rebbati (FP), Iréne Johansson (FP), Berit Snapp (C), Barbro Hyllienmark (S), Eva
Gatsinzi (V), Ann-Christin Johansson Grennefors (V), Berivan Öngörur (V), Toivo Jokkala
(V), Inger Gemicioglu (V), Theopoula Karanikola (MP) samt efter Kjell Bergqvist (MP).
en nämndeman i svea hovrätt, efter Anita Bratfisch (M)
fem ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8, efter Kjell Öhrström (M), Lennart
Grudevall (FP), och Anders Linderyd (V), samt en vakant plats vardera för (C) och (V).
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret, efter
Monica Mellin (M) samt en vakant plats för vardera (M) och (C).
fjorton jurymän 1:a grupp för tryckfrihetsmål, nio platser för (M), en plats för (C), två platser
för (V) samt två platser för (MP).
sju jurymän 2:a grupp för tryckfrihetsmål, fem platser för (M), en plats för (V) och en plats
för (MP)
Fullmäktige beslutade även enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av en
ledamot till regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, (C)

§ 211
Interpellation 2009:39 av Lars Dahlberg (S) om trafiklandstingsrådets
uttalanden om att tunnelbanan är färdigbyggd
LS 0909-0714
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 8
september 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Lennart Rohdin, Yvonne
Blombäck, Åke Askensten, Jan Strömdahl, Stella Fare, Nanna Wikholm, Gunilla Roxby
Cromvall, Jan Stefansson samt Peter Kockum.
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§ 212
Interpellation 2009:40 av Sverre Launy (V) om smutsiga och otrygga pendeltåg
LS 0909-0715
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 8
september 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Sverre Launy, landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg, Yvonne
Blombäck, Staffan Holmberg samt Peter Kockum.

§ 213
Interpellation 2009:41 av Lars Dahlberg (S) om missnöjet med
neddragningarna i sommartidtabellen
LS 0909-0716
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 8
september 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Yvonne Blombäck, Nanna
Wikholm, Mariana Penchansky Buzaglo, Åke Askensten, Peter Kockum, Stella Fare samt
Urban Ryadal.

§ 214
Interpellation 2009:42 av Dag Larsson (S) om sprututbytesprogram
LS 0909-0717
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 8
september 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Birgitta Rydberg, Lotta Nordfeldt, Rolf Bromme,
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Raymond Wigg, Olov Lindquist samt Marie
Ljungberg Schött.

§ 215
Interpellation 2009:43 av Birgitta Sevefjord (V) om att mindre än hälften av
utländska nyanlända till länet genomgår hälsoundersökning
LS 0909-0718
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 8
september 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.

2009-10-13

7

Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg, Agnetha Boström samt Ingvar von
Malmborg.

§ 216
Interpellation 2009:44 av Johan Sjölander (S) om informell politisk styrning i
produktionsutskottet
LS 0909-0719
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 217
Interpellation 2009:45 av Håkan Jörnehed (V) om framtiden för Järva
mansmottagning i Rinkeby
LS 0909-0720
Interpellationen är ställd till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö.
Fullmäktige medgav den 8 september 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Marie Ljungberg Schött hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Håkan
Jörnehed, Marie Ljungberg Schött samt Ingvar von Malmborg.

§ 218
Interpellation 2009:46 av Birgitta Sevefjord (V) om insatser för patienter med
ME/kroniskt trötthetssyndrom
LS 0909-0721
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 8
september 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Lars Joakim Lundquist, Agnetha Boström samt
Pia Lidwall.

§ 219
Frågestund
LS 0910-0860
1) Ingela Nylund Watz (S) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Kommer den
utvärdering av patientmaten som presenterades den 10 september att bli föremål för några
politiska beslut om åtgärder?
2) Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Gäller
utvecklingsplanen för dialysvården i SLL 2009-2012 som antogs av HSN i oktober 2008 inte
längre med anledning av förslaget att upphandla dialysvården som bedrivs vid Kronan i
Sundbyberg?
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3) Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är det
rimligt att den som fastnat i en hiss på T-centralen ska behöva vänta i över en timme på att
bli utsläppt?
4) Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser
trafiklandstingsrådet att Stockholms stad ska vara med och betala återinförandet av spårväg
i Stockholms innerstad?
5) Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är det sant
att människor som åker färdtjänst får betala färjan mellan Ekerö och Botkyrka själva?
6) Inger Ros (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Anser du att resurserna inom den
akuta barnsjukvården är tillräckliga?
7) Åke Askensten (MP) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Avser
landstingsrådet att vidta några åtgärder med anledning av uppgifterna om att landstinget
inte följer Socialstyrelsens rekommendation när det gäller att kalla äldre kvinnor till
mammografiundersökningar?
8) Curt Hansson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan vi med
gemensamma krafter se till att den sunkiga miljön vid Slussen ges en provisorisk
ansiktslyftning i väntan på kommande ombyggnad?
9) Juan Carlos Cebrian (S) till ordföranden i programberedning 1: Äldre och multisjuka, Pia
Lidwall (KD): Avser du att avauktorisera de vårdgivare som inte följer regelboken gällande
upprättande av dokumenterad vårdplan för hemsjukvårdspatienterna?
Frågorna antecknades som besvarade.

§ 220
Anmälan av motioner
LS 0910-0861--0869
Nr 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om att inrätta expressbussar i väntan på Spårväg Syd
Nr 2009:26 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om ungdomsting och demokratiutskott
Nr 2009:27 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra
folkhälsan steg 2
Nr 2009:28 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar
Nr 2009:29 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning
och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar
Nr 2009:30 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande
verksamhet
Nr 2009:31 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av fler mottagningar för
våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män
Nr 2009:32 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om samordnad vård för multisjuka äldre
Nr 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre
kortläsare i kollektivtrafiken
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 221
Anmälan av interpellationer
LS 0910-0840--0844
Nr 2009:47 av Ingela Nylund Watz (S) om landstingets roll i kulturpolitiken
Nr 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets miljöprogram
Nr 2009:49 av Lena-Maj Anding (MP) om villkoren i landstingets avtal med kiropraktorer
Nr 2009:50 av Barbro Nordgren (S) om snäva åldersgränser inom barnsjukvården
Nr 2009:51 av Lena-Maj Anding (MP) om tillgänglighet i vården för personer med
känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fält
Interpellationerna skall besvaras vid sammanträdet den 8 december 2009.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14.00.
Vid protokollet

Peter Freme

