PROTOKOLL
2010-02-09

Landstingsfullmäktige

§§ 1-28

Justerat tisdagen den 23 februari 2010

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§1
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.
§2
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen anslogs den 28 januari 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma
dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 1 och 2 februari 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 5 februari 2010 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Sammanträdet hade därmed kungjorts i laga ordning.
§3
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utsågs förste och andre vice ordföranden.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 23 februari 2010.
§4
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny
ersättare i valkrets 4 efter Johan Ingerö (FP) utse Maryam Barkadehi (FP) och
till ny ersättare i valkrets Ost efter Anna-Karin Johansson (KD) utse Leif
Kennerberg (KD)
LS 0910-0919, 0911-0957
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
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§5
Fusion av de vilande bolagen Leasingaktiebolaget Garnis, Västra Servicegruppen Aktiebolag och Vecura AB (förslag 1)
LS 0908-0671
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att besluta om fusion genom absorption av nedan angivna bolag i Landstingshuset i
Stockholm Aktiebolagkoncernen enligt följande;
att besluta om godkännande av Leasingaktiebolaget Garnis (556130-5888) fusioneras in i
moderbolaget Aktiebolaget Stockholms läns landstings Internfinans (556449-9183) som
är övertagande bolag, och att Leasing Garnis registreras som bifirma i Aktiebolaget
Stockholms läns landstings Internfinans
att besluta om godkännande av att Vecura AB (556627-6282) fusioneras in i moderbolaget Huddinge Universitetssjukhus AB (556574-4520) som är övertagande bolag och
att Vecura registreras som bifirma i Huddinge Universitetssjukhus AB
att besluta om godkännande av att Landstingshuset i Stockholm AB:s firmatecknare
under tecknar och godkänner fusionsplan för aktieägaren Stockholms läns landsting vad
gäller de fusioner som anges i föregående två att-satser
att besluta om godkännande av att Västra Servicegruppen Aktiebolag (556489-0761)
fusioneras in i moderbolaget Landstingshuset i Stockholm Aktiebolag (556477-9378) som
är övertagande bolag
att besluta om uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna och godkänna
fusionsplan för aktieägaren Stockholms läns landstings räkning vad gäller den fusion som
anges i föregående att-sats
att uppdra åt de aktuella bolagen att genomföra de åtgärder som fullmäktiges beslut innebär.
§6
Nytt Skärgårdspolitiskt program (förslag 2)
LS 0911-0970
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Andersson, Erik Langby, Staffan Holmberg,
Leif Kroon, Raymond Svensson, Lennart Rohdin, Vivianne Gunnarsson, Mikael Freimuth,
Mats Skoglund, landstingsrådet Dag Larsson, Kjell Treslow, Mona Rudenfeldt, Ingvar von
Malmborg, Jan Stefansson, Jan Olov Sundström, Fredrik Kronberg, landstingsrådet
Raymond Wigg, Anna Kettner, Lotta Lindblad-Söderman samt Regiana Hortin.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta det skärgårdspolitiska programmet med nedanstående tillägg
att uppdra till berörda nämnder, bolag och styrelser att ta ansvar för att programmet
används och genomförs samt redovisa hur de bidragit till genomförandet av programmet
att uppdra till landstingsstyrelsen att ta ansvar för den samlade uppföljningen av
programmets genomförande.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V- ledamöterna och av MPledamöterna.
§7
Föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar (förslag 3)
LS 0911-0980
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg, Agnetha Boström, Jan Strömdahl,
Ingvar von Malmborg, landstingsrådet Ingela Nylund Watz samt Gizela Sladic.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av V-ledamöterna till MP-ledamöternas framlagda förslag
innebärande en förändring av att-satserna i förhållande till reservationen i
landstingsstyrelsen enligt följande ”att utreda och komplettera föreskrifterna i
enlighet med vad som föreslås i reservationen nedan, att beslut om försäljning av
konst ska fattas av kulturnämnden för belopp under 100 000 kronor respektive av
landstingsfullmäktige då beloppet överstiger 100 000 kronor.”

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa föreskrifter för hantering av landstingsägd konst i samband med huvudmannaskapsförändringar i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP- och V-ledamöterna, bilaga 2.
§8
Avsiktsförklaring om tidigareläggning av spårutbyggnader i Stockholms län
(förslag 4)
LS 0910-0888
I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck, Åke Askensten samt Gunilla Roxby Cromvall.
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YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamotens tilläggsyrkande innebärande ”att i kommande investeringsbudget, även lägga in medel till spårbilsbanor”.

Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till landstingsstyrelsens
förslag och fann att fullmäktige bifallit förslaget.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avsiktsförklaring mellan Stockholms läns landsting och Banverket om tidigareläggning av spårutbyggnader i Stockholms län.
Sedan ställde ordföranden propositioner om bifall respektive avslag till MP-ledamöternas
tilläggsyrkande och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå MP-ledamöternas tilläggsyrkande.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna.
UTTALANDE
V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
§9
Motion 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att återinföra trådbussar i Stockholms innerstad (förslag 9)
LS 0812-1157
I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Christer G Wennerholm,
Lars Dahlberg, Jan Stefansson, Sverre Launy, Yvonne Blombäck, Åke Askensten, Stella Fare
samt Tage Gripenstam
1)

bifall med instämmande av S-ledamöterna till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V-ledamöterna och av MP-ledamöterna.
§ 10
Frågestund
LS 1002-0136
1) Peter Andersson (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Avser du att se till att det
införs ett sprututbytesprogram före mandatperiodens utgång?
2) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Kommer förslaget om
införande av sprututbytesprogram i enlighet med Narkotikapolitiska utredningens förslag
upp till beslut inom kort?
3) Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är du beredd att
låta SL öppna upp några tunnelbanestationer i Stockholm då temperaturen är under -12 C?
4) Tove Sander (S) till ordföranden i programberedning 4, Gunilla Helmerson (M): Är det
ett misstag att IVF-behandlingar inte ingår i vårdgarantin i Stockholms läns landsting då
den ingår i den nationella vårdgarantin?
5) Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Anser du att det
vidtagits tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med den bristande städningen på sjukhusen i SLL?
6) Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker du att SL har
gjort tillräckligt för att säkerställa att pendeltågstrafiken ska fungera vintertid?
7) Jan Strömdahl (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Är finanslandstingsrådet berett att kräva ersättning från kommuner och andra väg(o)hållare som misskött
snöröjningen för de extra kostnader man förorsakat vården och kollektivtrafiken?
8) Juan Carlos Cebrian (S) till ordföranden i programberedning 1, Pia Lidwall (KD): Avser
du att ta initiativ till att hemsjukvården överförs till kommunerna under den här mandatperioden?
9) Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Känner du dig
trygg i att personalorganisationerna är nöjda med hur de inbjudits att delta i arbetet med
landstingets nya personalpolicy?
10) Anna Kettner (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser du det vara en
bra prioritering att låta skolungdom komma sist i övergången till SL-Access?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 11
Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar i Stockholmsregionen –
Stockholmsförhandlingen (förslag 5)
LS 0911-0958
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg, Yvonne
Blombäck, Gunilla Roxby Cromvall, Erik Langby, Demba Bah, Jan Strömdahl, Lennart
Rohdin, landstingsråden Ingela Nylund Watz och Catharina Elmsäter-Svärd, Tage
Gripenstam, Johan Sjölander, Jan Stefansson, landstingsrådet Raymond Wigg, Charlotte
Broberg, Nanna Wikholm, Sverre Launy, Olov Lindquist, Ingvar von Malmberg samt
Vivianne Gunnarsson.
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YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till V- och MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal mellan Vägverket, Banverket, länsstyrelsen i Stockholms län,
Kommunförbundet i Stockholms län, Stockholms stad samt Stockholms läns landsting om
medfinansiering av väg-, spår- m.fl. satsningar i Stockholmsregionen enligt Stockholmsöverenskommelsen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-ledamöterna samt V- och MPledamöterna.
§ 12
Bordlagd motion 2008:16 av Jerry Adbo (S) om förebyggande åtgärder för
spridning av HIV (förslag 104)
LS 0804-0378
I ärendet yttrade sig Jerry Adbo, Marie Ljungberg Schött, Håkan Jörnehed, landstingsrådet
Raymond Wigg samt Rolf Bromme.
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 75 jaröster, 56 nej-röster, och att 18 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 13
Motion 2008:34 av Dag Larsson m.fl. (S) om rätt till personlig coach för unga
människor med psykisk sjukdom/funktionshinder (förslag 6)
LS 0810-0902
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Ingvar von Malmborg, landstingsråden
Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg, Lena Appelgren samt Anita Attergren Granath.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V- ledamöterna och av MPledamöterna.
§ 14
Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder inom
kollektivtrafiken (förslag 7)
LS 0802-0155
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Yvonne
Blombäck, Gunilla Roxby Cromvall, Stella Fare samt Charlotte Broberg,
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av V- och MP-ledamöterna till S-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 15
Motion 2008:33 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om deltagande i Europeiska
Trafikantveckan (förslag 8)
LS 0810-0901
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Raymond Wigg, Jan Strömdahl, Yvonne Blombäck
samt landstingsrådet Christer G Wennerholm.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V- och MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V- och MP-ledamöterna.
§ 16
Motion 2008:40 av Jan Strömdahl (V) om tunnelbanan Slussen – Gamla Stan
(förslag 10)
LS 0812-1158
I ärendet yttrade sig Jan Strömdahl, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Yvonne
Blombäck samt Vivianne Gunnarsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V-ledamöterna och MP-ledamöterna.
§ 17
Motion 2009:5 av Sverre Launy (V) om ny spårbunden tvärförbindelse
(förslag 11)
LS 0902-0155
I ärendet yttrade sig Sverre Launy och Yvonne Blombäck.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

2)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V-ledamöterna och av MP-ledamöterna.
§ 18
Motion 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafiken
(förslag 12)
LS 0904-0327
I ärendet yttrade sig Nanna Wikholm, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Yvonne
Blombäck, Gunilla Roxby Cromvall, Anna-Lena Östman, Helena Ekekhil, Mona Rudenfeldt,
Jan Holmberg, Lennart Rohdin samt Stella Fare.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till V- och MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-ledamöterna och av V- och MPledamöterna.
§ 19
Motion 2009:10 av Lars Dahlberg (S) om höjd säkerhet i SL-trafiken
(förslag 13)
LS 0904-0329
I ärendet yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Gunilla
Roxby Cromvall, Yvonne Blombäck samt Peter Kockum.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av MP-ledamöterna till S- och V- ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 20
Motion 2009:14 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att sätta fart på
Waxholmsbolaget (förslag 14)
LS 0905-0430
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson, Mikael Freimuth, Jan Strömdahl, samt Ingvar
von Malmborg.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V- och MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V- och MP-ledamöterna.
§ 21
Motion 2009:15 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att utveckla kollektivtrafiken på vatten (förslag 15)
LS 0905-0431
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson, Mikael Freimuth, Yvonne Blombäck, Jan
Strömdahl, Jan Stefansson, Lennart Rohdin, Ingvar von Malmborg samt Stella Fare.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V-ledamöterna och av MP-ledamöterna.
§ 22
Valärenden (förslag 16)
LS 0809-0820, 0810-0944, 0903-0263, 0283, 0910-0894, 0911-0987, 0912-1014, 1018,
1057, 1063, 1001-0037, 0065, 1002-0107, 0139
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Johan Settersjö (MP) från uppdraget som
ersättare i fullmäktige valkrets SV och för Zelal Ölcer (FP) från uppdraget som ersättare i
fullmäktige, valkrets 6.
Sedan togs val av ledamöter till SL Kundtjänst AB upp till behandling.
Ordföranden frågade om fullmäktige kunde medge undantag från reglementet för landstingsstyrelsen och dess utskott så att valet kunde genomföras utan beredning från allmänna
utskottet.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att utan beredning till ledamöter i SL
Kundtjänst AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010 välja Gunnel Forsberg (-), AnnSofie Chudi (-) och Ragna Forslund (-).
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Fullmäktige valde sedan enligt valberedningens förslag
Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
FP
FP
FP
KD
KD
KD
S
S

Tommy Lekenmyr
Anita Dath
Göta Glemme
Leif Skantze
Christina Tibblin
Daniel Snällman
Angelica Bergman Bille
Manne Bergström
Lars Furugård
Mikael Zillén
Olof Hagstrand
Ulf Bourker-Jacobsson
Eva Jacobsson
Katja Hessle
Inga Osbjer
Gudrun Steffenssen
Viveca Sundén
Marianne Essén
Iwona Sjölie
Marina Petsova
Madelene Syrén
Margareta Lydén-Lövkvist

C
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
MP

Miguel de Paula
Börge Hellström
Laila Björkqvist
Annett Haaf
John van den Tempel
Bo Tengberg
Halina Kowalski
Emina Jukovic
Henrik Due
Christer Nilsson
Bodil Almgren
Joanna Mossberg
Joar Wennerlund
Patrik Widén
Lena Harmelius
Åke Dahlberg
Jenny Abrahamsson
Majken Humle
Coura Mbaye

(efter Raymond Hansson)
(efter Catrin Larsson)

Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
M
C

Gustaf Palm
Kent Ivarsson

(efter Mikael Onegård)
(efter Karin Liljengård)

Övervakningsnämnden Stockholm Söder intill utgången av 2010
Ledamot
C

Margareta Hedström

(efter Bengt Nylander)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
nitton nämndemän i Länsrätten, dels efter Inga B Agnér (M), Sonny Österman (M), Conny
Eklund (M), Birgitta Lagerlund (M), Juana Pérez de Olsson (S), Berivan Öngörur (V), Toivo
Jokkala (V) och Inger Gemicioglu (V), dels fem nya platser för (M), två platser för (FP), en
plats för (C) och tre platser för (V).
tre nämndemän i Svea Hovrätt efter Christina Brofalk (C), Pablo Lizama Farias (V) och Gilda
Cordova (V).
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 5-8, (V).
en ledamot i skattenämnden vid Storföretagsregionen, Stockholmskontoret efter Sören
Swärd (M).
en ersättare i övervakningsnämnden Stockholm Norr efter Anita Hagelbeck (FP).
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§ 23
Anmälan av nya motioner
LS 1002-0138
Nr 2010:01 av Gunilla Roxby Cromvall m fl (V) om att SL ska se cykling som en del av hela
resan
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 24
Bordlagd interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets
miljöprogram
LS 0910-0841
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 25
Interpellation 2009:52 av Birgitta Sevefjord (V) om utökat stöd till rehabilitering av tortyroffer
LS 0912-1019
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för frågor. Fullmäktige medgav den 8 december
2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg.
§ 26
Interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till
stöd för livsstilsförändringar
LS 0912-1020
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 27
Interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög frekvens
av autism bland somaliska barn
LS 0912-1021
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 28
Anmälan av interpellationer
LS 1002-0121--0131
Nr 2010:1 av Ingela Nylund Watz (S) om patientens rätt till vård i tid
Nr 2010:2 av Birgitta Sevefjord (V) om svårigheten att genomföra handlingsprogrammet
Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
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Nr 2010:3 av Raymond Wigg (MP) om inrättande av en kommission för patientsäkerhet vid
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Nr 2010:4 av Lars Dahlberg (S) om pendeltågstrafiken
Nr 2010:5 av Sverre Launy (V) om bristande trafikinformation vid förseningar
Nr 2010:6 av Yvonne Blombäck (MP) om information i kollektivtrafiken
Nr 2010:7 av Håkan Jörnehed (V) om hanteringen av Äldreteam Huddinge och dess framtid
Nr 2010:8 av Raymond Wigg (MP) om projektet Äldreteamet i Huddinge
Nr 2010:9 av Erika Ullberg (S) om den bristande störningsinformationen i SL-trafiken
Nr 2010:10 av Sverre Launy (V) om stora brister i snöröjningen
Nr 2010:11 av Sverre Launy (V) om ökade sjukvårdskostnader till följd av bristande snöröjning
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
AVSLUTNING
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 21:20.
Vid protokollet

Peter Freme

