PROTOKOLL
2010-09-07

Landstingsfullmäktige

§§ 138-162

Justerat tisdagen den 21 september 2010

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 138
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.
Fullmäktige beslutade att med anledning av en sekreterares frånvaro medge Cathrine
Höglund att sköta närvarohanteringen vid dagens sammanträde.
§ 139
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 26 augusti 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 30 och 31 augusti 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 140
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 21 september 2010.
§ 141
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny
ersättare i valkrets 5 efter John Ahlberg (M) utse Joar Horn (M)
LS 1007-0600
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
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§ 142
Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige över den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen
LS 1008-0653
I ärendet yttrade sig revisorskollegiets ordförande Georg Jönsson.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 143
Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Fullmäktiges val av
revisorer
LS 1006-0503
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 144
Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
LS 1005-0453
I ärendet yttrade sig Åke Askensten och landstingsrådet Birgitta Rydberg.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till handlingarna.
§ 145
Anmälan av Utvärdering av Stockholms läns landstings insatser i samband med
den nya influensan
LS 0909-0782
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, Håkan Jörnehed samt landstingsrådet Catharina
Elmsäter-Svärd.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga ärendet till handlingarna.
§ 146
Ny sammanträdestid för landstingsfullmäktiges behandling av budget 2011 för
Stockholms läns landsting (förslag 61)
LS 1006-0517
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fullmäktiges budgetsammanträde flyttas från den 29-30 november till den 14-15
december 2010 samt att den 30 november kvarstår som sammanträdesdag.
§ 147
Delårsbokslut 2010 för Stockholms län landsting (förslag 62)
LS 1006-0546
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Dag Larsson, Thomas Magnusson, landstingsrådet Gustav Andersson, Vivianne
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Gunnarsson, landstingsråden Lars Dahlberg och Birgitta Rydberg, Pia Lidwall, landstingsråden Filippa Reinfeldt och Stig Nyman, Marie Åkesdotter, Anna Attergren Granath samt
landstingsrådet Ilija Batljan.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande från M-, FP-, KD- och Cledamöterna med följande lydelse: ”att godkänna att bifogade text till avsnitt 7 om
miljö, som fallit bort i landstingsstyrelsens förslag till delårsbokslut, inarbetas i
delårsbokslutet, att fastställa delårsbokslut för januari-juni 2010 för Stockholms läns
landsting med kompletteringen 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 fullmäktiges
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag och M-, FP-, KD- och C-ledamöternas tilläggsyrkande.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag och M-, FP-, KD- och C-ledamöternas tilläggsyrkande
att överföra maximalt 15 000 000 kronor från koncernfinansiering till landstingsstyrelsen
för särskild sommarlovssatsning för skolungdomar under 2010
att överföra 22 986 000 kronor från centralt landstingskapital till färdtjänstverksamheten
vilket inte reglerades i samband med landstingsfullmäktiges beslut om resultatdispositioner
i bokslutet för år 2009
att bevilja AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) 1 000 000 kronor för pilotprojektet med SL:s
periodkort på M/S Ballerinan under perioden 20 augusti – 20 december 2010, att finansieras av koncernfinansiering
att bifogade text till avsnitt 7 om miljö, som fallit bort i landstingsstyrelsens förslag till delårsbokslut, inarbetas i delårsbokslutet
att fastställa delårsbokslut för januari-juni 2010 för Stockholms läns landsting med kompletteringen till landstingsstyrelsens förslag.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 148
Stiftelsernas årsredovisningar 2007 (förslag 63)
LS 0806-0604
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisningarna 2007
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för
Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse.
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De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda stiftelser deltog ej i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de stiftelser i vilka de innehaft uppdrag.
§ 149
Stiftelsernas årsredovisningar 2008 (förslag 64)
LS 0906-0515
Ärendet utgick.
§ 150
Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias Registret
(förslag 65)
LS 1004-0389
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att finansiering av biobanken för navelsträngsblod samt Tobias Registret ska ske inom
ramen för koncernfinansiering år 2010
att finansiering av biobanken för navelsträngsblod samt Tobias Registret hanteras inom
ramen för hälso- och sjukvårdsnämndens budget för åren 2011-2012.
§ 151
Samordning av verksamheterna i ALMI Företagspartner Stockholm AB och
ALMI Företagspartner Sörmland AB (förslag 66)
LS 1005-0424
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag om överföring av verksamhet från ALMI Företagspartner Stockholm
AB (556488-1380) till det nybildade bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
(556141-8392), vars ägare, förutom moderbolaget och majoritetsägaren ALMI Företagspartner AB (556481-6204) med innehav 51 % av aktierna i det nybildade bolaget, avses bli
Stockholms läns landsting, med ett innehav av 40,5 % av aktierna, och Regionförbundet
Sörmland, med ett aktieinnehav på 8,5 %
att landstinget förvärvar 40,5 procent av aktierna i bolaget ALMI Företagspartner
Stockholm Sörmland AB (556141-8392)
att godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Stockholm Sörmland AB (556141-8392)
att godkänna och till landstingsstyrelsen uppdra att teckna samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392)
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utse ombud vid nästkommande bolagsstämmor i
berörda bolag i syfte att fullgöra beslut om överföring av verksamhet från ALMI Företagspartner Stockholm AB (556488-1380) till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
(556141-8392)
att nominera tre styrelseledamöter till ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
(556141-8392) fr.o.m. den 1 juli 2010 intill slutet av nästkommande ordinarie årsstämma
att nominera två ledamöter till det vilande bolaget ALMI Företagspartner Stockholm AB
(556488-1380) fr.o.m. den 1 juli 2010 intill slutet av nästkommande ordinarie årsstämma
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att fatta erforderliga beslut rörande förvärv av 40,5
procent av aktierna i bolaget ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (556141-8392)
samt att i övrigt vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av beslutet.
§ 152
Reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och
omsorgsbolag TioHundra AB (förslag 67)
LS 1005-0456
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälso- och
sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB
att rekommendera förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och Omsorg att anta reviderade ägardirektiv för Norrtäljes gemensamma hälsooch sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB i enlighet med bilagan om förslag till reviderat ägardirektiv för TioHundra AB
att nominera Jan Olov Sundström (M) som den vilken Kommunalförbundet Ägarsamverkan
i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg ska utse som ombud på bolagsstämma i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB, i syfte att besluta om ägardirektiv enligt bilagan om förslag till reviderat ägardirektiv för TioHundra AB.
§ 153
Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus (förslag 68)
LS 1003-0198
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager, Håkan Jörnehed samt Vivianne
Gunnarsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktiges
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt patologi- och
obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus genomförs i enlighet med av Locum AB
redovisat programarbete inom en ekonomisk ram om högst 260 000 000 kronor
att uppdra åt Locum AB att inrymma investeringsutgifter för år 2010 inom fastställd investeringsram för år 2010 och att beakta objektet i kommande års investeringsplaner
att uppdra åt Locum AB att återkomma till landstingsfullmäktige i ärendet för förnyat beslut
om angiven ekonomisk ram eller annan förutsättning för projektet förändras

2010-09-07

6

att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta investeringen
avseende ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt för patologi- och
obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus i samband med upphandling och nytt
driftavtal för S:t Görans akutsjukhus.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V-ledamöterna.
§ 154
Valärenden (förslag 69)
LS 0809-0280, 0810-0944, 0903-0283, 0912-1018, 1057, 1002-0104, 1003-0219, 0264,
0276, 0280, 0330, 1005-0461, 1006-0526, 0558, 1008-0614, 0615
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Shirley Magné (KD) från uppdraget som
ersättare i fullmäktige, valkrets N, för Camilo Goine (M) från uppdraget som ersättare i
fullmäktige, valkrets 3 samt för Kajsa Hansson (C) från uppdragen som ledamot i fullmäktige, valkrets NO, ersättare i landstingsstyrelsen, ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
och ersättare i Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Landstingsstyrelsen intill det sammanträde då val av styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige
Ersättare
C

Lars Carlsson

(efter Kajsa Hansson)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna
och Centerpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Elmsäter-Svärd, Wennerholm, Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött,
Rosdahl och Larsson inträder ersättarna Sandström, Pervaz, Salminen, Broberg,
Padmaperuma, Sundström, Ifvarsson, Liliemark, Lidwall, Gripenstam och Carlsson; För
ledamöterna Rydberg och Wallhager inträder ersättarna Ifvarsson, Liliemark, Lidwall,
Gripenstam, Carlsson, Sandström, Pervaz, Salminen, Broberg, Padmaperuma och
Sundström; För ledamoten Nyman inträder ersättarna Lidwall, Gripenstam, Carlsson,
Sandström, Pervaz, Salminen, Broberg, Padmaperuma, Sundström, Ifvarsson och Liliemark;
För ledamoten Andersson inträder ersättarna Gripenstam, Carlsson, Sandström, Pervaz,
Salminen, Broberg, Padmaperuma, Sundström, Ifvarsson, Liliemark och Lidwall.
Hälso- och sjukvårdsnämnden intill utgången av 2010
Ersättare
C

Stefan Bergström

(efter Kajsa Hansson)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna
och Centerpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött, Reichenberg och Helmerson
inträder ersättarna Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman, Rosdahl, Lindquist,
Svanström, Lannerö och Bergström; För ledamoten Rydberg inträder Lindquist, Svanström,
Lannerö, Bergström, Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman och Rosdahl; För
ledamoten Lidwall inträder ersättarna Lannerö, Bergström, Cronvall-Morén, von Uexküll,
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Lindblad-Söderman, Rosdahl, Lindquist och Svanström; För ledamoten Andersson inträder
ersättarna Bergström, Cronvall-Morén, von Uexküll, Lindblad-Söderman, Rosdahl,
Lindquist, Svanström och Lannerö.
Stiftelsen Cancercentrum Karolinska intill utgången av 2010
Ledamot
-

Erik Åsbrink

(efter Carl Johan Åberg)

Förvaltningsrätten i Stockholm intill utgången av 2010
Nämndemän
KD
S

Therese Ayoub
Gunilla Bonnalt

(efter Marlene Rindå)
(efter Leif Nyström)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att nominera
Almi Företagspartner i Stockholm Sörmland AB intill slutet av nästkommande
ordinarie årsstämma
Ledamöter
M
S
-

Lena Cronvall-Morén
Staffan Holmberg
Thorbjörn Ekström

Almi Företagspartner i Stockholm (vilande bolag) intill slutet av nästkommande
ordinarie årsstämma
Ledamot
M
S

Kjell Treslow
Sylvia Lindgren

Almi Investeringsfond AB intill utgången av 2010
Ledamot
M

Kjell Treslow

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot i Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott efter Kajsa Hansson (C)
tretton nämndemän i förvaltningsrätten i Stockholm efter Gunnar Nygren (FP), Susanne
Klavbäck (S), Eivor Hindström (MP), Fredrik Niemelä (MP), Berivan Öngörur (V), Toivo
Jokkala (V), Inger Gemicioglu (V), Gunnar Bjerkli (V) och Atilla Yavuz (V), samt en plats för
(C) och tre platser för (V).
tre nämndemän i Svea Hovrätt efter Henning Carlsson (S), Pablo Lizama Farias (V) och
Gilda Cordova (V).
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fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8 efter Alexandra von Seth (M), Johan
Steenhoff-Eriksen (M) och Milan Randelovic (M) samt e plats för (V).
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 och utlandsskattekontoret efter Patrik
Kempe (M) och Olle Hedenblad (M).
Fullmäktige beslutade vidare att utse Björn Holmberg (-) till ledamot i styrelsen för Tågia AB
(vilande dotterbolag till SL AB) samt Lars Gereholt (-) till suppleant i styrelsen för SL HR
Service AB. Valen är en korrigering av tidigare genomförda val vid sammanträdet den 13
april 2010.
§ 155
Interpellation 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad
rehabilitering
LS 1006-0492
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 8
juni 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 2.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Lars Joakim Lundquist samt Vivianne Gunnarsson.
§ 156
Interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om Veramottagningen
LS 1006-0493
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 157
Interpellation 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på
landstingets fastigheter
LS 1006-0494
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige medgav den 8
juni 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 3.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Vivianne Gunnarsson och landstingsrådet Gustav Andersson.
§ 158
Frågestund
LS 1009-0684
1) Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan du idag ge ett
klart besked om när Spårväg City kan gå genom city?
2) Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Maria Wallhager (FP): Tycker du att en lön på ca
20 500 kr/månad är en bra och rimlig lön för nyutexaminerade sjuksköterskor?
3) Åke Askensten (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har landstingsrådet någon åsikt om när byggandet av Spårväg City i riktning mot Ropsten bör starta?
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4) Anders Lönnberg (S) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Kommer du att
bjuda in till blocköverskridande diskussioner om ändrat ersättningssystem för primärvården?
5) Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Är du nöjd med hur landstingets folkhälsoarbete har utvecklats inom ramen för den nya organisationen KFA (Karolinska
folkhälsoakademin)?
6) Åke Askensten (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har landstingsrådet någon plan för att påskynda reparerandet av stillastående rulltrappor och hissar i SLtrafiken?
7) Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker du det är
acceptabelt att tillgänglighetsåret 2010 inviga en otillgänglig spårvagn?
8) Kerstin Pettersson (V) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Söder, Olov Lindquist (FP):
Kan du garantera tillgången till rehabilitering, sjukgymnastik och arbetsterapi inom ramen
för Samrehab LOK även efter att landstinget sagt upp avtalet och dragit sig ur landstingets
åtagande?
9) Dan Westin (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Vill trafiklandstinsrådet göra något för att förbättra den mycket dåliga planeringen för busstrafiken på den
eventuella förbifarten, Förbifart Stockholm?
10) Inger Ros (S) till ordföranden i Programberedning 1: Äldre och multisjuka, Pia Lidwall
(KD): Tycker du att det är rätt att äldre går miste om läkarbesök i hemmet på grund av att
vårdcentralerna, inom ramen för Vårdval Stockholm, måste lägga all kraft på korta mottagningsbesök?
11) Christina Enocson-Mårtensson (S) till ordföranden i Programberedning 1: Äldre och
multisjuka, Pia Lidwall (KD): Med anledning av landstingsrevisorernas granskningsrapport
om äldres stora vårdbehov, tycker du att det är rättvist att äldres hemadress ska avgöra
deras möjligheter till optimalt anpassad vård?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 159
Anmälan av motioner
LS 1009-0683
Nr 2010:8 av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en
hälsofrämjande psykiatri
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 160
Interpellation 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval Stockholm
LS 1006-0495
Interpellationen är ställd till ordföranden i programberedning 1: Äldre och multisjuka.
Fullmäktige medgav den 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 4.
Ordföranden Pia Lidwall hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Håkan
Jörnehed, Pia Lidwall, Kerstin Pettersson samt Ann-Sofi Matthiesen.
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§ 161
Interpellation 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och
utbyggd kollektivtrafik
LS 1006-0496
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 2010
att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 5.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Gunilla Roxby Cromvall,
Marie Åkesdotter, Jan Strömdahl, Stella Fare, Demba Bah, Fredrik Kronberg, Peter
Kockum, Kerstin Pettersson samt Sverre Launy.
§ 162
Interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafiken
LS 1006-0497
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 15.05.
Vid protokollet

Peter Freme
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