PROTOKOLL
2010-10-12

Landstingsfullmäktige

§§ 163-179

Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande § 169 och § 171, i övrigt tisdagen den 26
oktober 2010

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 163
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.
§ 164
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 30 september 2010 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 4, 5 och 8 oktober 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 8 oktober 2010 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 165
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 26 oktober 2010.

§ 166
Anmälan av tillfällig förändring i föredragningsskyldighet för landstingsråd
LS 1010-0777
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
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§ 167
Anmälan av delårsrapport januari-juni 2010 och revisorernas utlåtande
avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
LS 1009-0711
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 168
Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten att använda
minoritetsspråk (förslag 70)
LS 1003-0199
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna Stockholms läns landstings åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och
minoritetsspråk
att uppdra åt respektive nämnd/styrelse att ansvara för att organisera sin verksamhet på ett
sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att
använda finska språket.
Lennart Rohdin deltog inte i behandlingen av och beslutet i ärendet p g a jäv.

§ 169
Bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science (förslag 71)
LS 1008-0629
I ärendet yttrade sig Raymond Svensson.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna bildandet av Stiftelsen Flemingsberg Science
att godkänna stadgarna för Stiftelsen Flemingsberg Science
att tillskjuta ett stiftelsekapital på 3 500 000 kronor
att i 2011 års budgetprocess inrymma finansieringen av stiftelsekapitalet
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för bildandet av Stiftelsen Flemingsberg
Science
att uppdra åt landstingsstyrelsen att för Stockholms läns landstings del besluta om samarbetsavtal för åren 2011-2013 mellan Stiftelsen Flemingsberg Science och stiftelsens stiftare
att som styrelseledamöter för perioden 2011 – 2013 utse landstingsdirektör Mona Boström
och FoUU-direktör Thorbjörn Ekström
att beslut i detta ärende gäller under förutsättning av att övriga berörda huvudmän fattar
likalydande beslut
att omedelbart justera beslutet.
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§ 170
Tillägg till reglemente för landstingsstyrelse och nämnder beträffande patientnämnden (förslag 72)
LS 1008-0636
I ärendet yttrade sig Lena Appelgren, Åsa Öckerman samt landstingsrådet Gustav
Andersson.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna ändring i del av 54 § av reglementet, första stycket, för landstingsstyrelse och
nämnder beträffande patientnämnden.
§ 171
Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete (förslag 73)
LS 1008-0662
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Raymond Wigg och Christer G Wennerholm, Staffan
Sjödén, Agnetha Boström samt landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till mp-ledamöternas vid dagens sammanträde framlagda tilläggsförslag innebärande ”att den ideella föreningens styrelse tillsätts av politiskt förtroendevalda”

Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandet under 1) ovan och fann att
fullmäktiges beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandet under 2) ovan och fann att
fullmäktiges avslagit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening likvideras per
den 31 december 2010
att godkänna att Stockholms läns landsting, tillsammans med Stockholms stad och
Kommunförbundet Stockholms Län som konstituerande medlemmar, bildar en ideell förening med namnet ”Stockholmsregionens Europaförening”, med stadgar enligt landstingsdirektörens förslag
att godkänna att Stockholmsregionens Europaförening ska bilda /inköpa ett av föreningen
helägt aktiebolag med namnet Stockholmsregionens Europakontor AB, med bolagsordning
enligt landstingsdirektörens förslag
att godkänna och till landstingsstyrelsen uppdra att teckna konsortialavtal om samverkan i
Stockholmsregionens europaförening, ideell förening, samt det av föreningen helägda bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB, enligt landstingsdirektörens förslag
att landstinget, liksom vardera Stockholms stad och Kommunförbundet Stockholms Län,
tillskjuter 500 000 SEK att utgöra aktiekapital i bolaget Stockholmsregionens Europakontor
AB
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att de av landstinget tillskjutna medlen avseende aktiekapital (500 000 SEK) ska belasta
LSF Koncernfinansiering
att uppdra åt landstingets ombud i styrelsen för Stockholmsregionens Europakommitté
ekonomisk förening att rösta för likvidation av föreningen och fatta i samband med detta
nödvändiga beslut
att utse ordförande i landstingsstyrelsen till ombud och 1:e vice ordförande som ersättare på
konstituerande föreningsstämma i Stockholmsregionen Europaförening med uppdrag att
rösta för och fatta beslut enligt ovanstående punkter
att beslut i detta ärende gäller under förutsättning av att övriga berörda huvudmän fattar
likalydande beslut
att omedelbart justera beslutet.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut att avslå tilläggsyrkandet anfördes av MP-ledamöterna.
§ 172
Stiftelsernas årsredovisningar 2008 (förslag 74)
LS 0906-0515
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisningarna 2008
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.
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.
§ 173
Utseende av interimsordförande i det vid allmänna val år 2010 nyvalda
landstingsfullmäktige (förslag 75)
LS 1009-0694
Fullmäktige beslutade
att utse Birgitta Rydberg att utöva ordförandeskapet i det år 2010 nyvalda landstingsfullmäktige samt som ersättare för henne utse Mikael Freimuth intill dess val av ordförande förrättats.
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§ 174
Valärenden
LS 0809-0820, 0810-0944, 0903-0283, 0912-1018, 1057, 1002-0104, 1003-0291, 0264,
0280, 0330, 1006-0558, 1008-0615, 0656, 1009-0742, 1010-0780, 0792
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Catharina Elmsäter-Svärd (M) från uppdragen som landstingsråd, ledamot och tillika ordförande i landstingsstyrelsen, Stiftelsen
Clara, SLL Internfinans AB och Landstingshuset i Stockholm AB samt från uppdraget som
stämmoombud vid bolagsstämmor i hel-, delägda och indirekt ägda aktiebolag samt stiftelser.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Förvaltningsrätten i Stockholm fr o m den 12 oktober 2010 intill utgången av 2010
Nämndemän
S
S
V
V
V

Tommy Sanfridsson
Ilona Awrohum
Annica Lidström
Pia Bergqvist
Thomas Boucher

(efter Martin Edwards)
(efter Susanne Klavbäck)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
ett landstingsråd, efter Catharina Elmsäter-Svärd (M)
en ledamot tillika ordförande i landstingsstyrelsen, efter Catharina Elmsäter-Svärd (M)
en ledamot tillika ordförande i styrelsen för stiftelsen Clara, efter Catharina Elmsäter-Svärd
(M)
en ledamot tillika ordförande i styrelsen för SLL Internfinans AB, efter Catharina ElmsäterSvärd (M)
en ledamot tillika ordförande i styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB, efter
Catharina Elmsäter-Svärd (M)
ett stämmoombud vid bolagsstämmor i hel-, delägda och indirekt ägda aktiebolag samt
stiftelser, efter Catharina Elmsäter-Svärd (M)
en ersättare i Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott efter Kajsa Hansson (C)
en juryman i 1:a gruppen för tryckfrihetsmål, efter Cecilia Brink (M)
en juryman i 2:a gruppen för tryckfrihetsmål, efter Petter Lindfors (M)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att de efter detta sammanträde kvarvarande vakanta platserna till förvaltningsrätten i Stockholm och Uppsala skulle utgå och
att de vid fullmäktiges sammanträde den 7 september kvarvarande vakanta platserna till
Svea Hovrätt och skattenämnderna för skattekontor 5-8 och 9-10 samt utlandsskattekontoret skulle utgå.
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§ 175
Bordlagd interpellation 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om Veramottagningen
LS 1006-0493
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 8
juni 2010 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 7 september 2010.
Svar på interpellationen, bilaga 2.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg.

§ 176
Bordlagd interpellation 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat
inom kollektivtrafiken
LS 1006-0497
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 8
juni 2010 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 7 september 2010.
Svar på interpellationen, bilaga 3.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Raymond Wigg och Christer G Wennerholm, Yvonne Blombäck, Åsa
Öckerman samt Anders Johansson.

§ 177
Anmälan av nya motioner
LS 1010-0799, 0800
Nr 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för tunnelbanan vid
Farsta strand för bättre förbindelse med pendeltåget
Nr 2010:10 av Agnetha Boström (MP) m fl om att upprätta en handlingsplan inom SLL för
att förbättra diagnostiseringen av flickor med autism och ADHD
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 178
Frågestund
LS 1010-0798
1) Curt Hansson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan tidigare utlovade,
men inte levererade ljusa, snygga och trygga bussväderskydd, istället bli till årets julklapp
för stockholmsregionens tiotusentals vinterhuttrande resenärer?
2) Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Maria Wallhager (FP): Kommer landstinget att
vidta några åtgärder med anledning av att chefen för Radiumhemmet sitter på dubbla
stolar?
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3) Åke Askensten (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har landstingsrådet några planer på att förstärka kontrollen av hur landstingets entreprenörer sköter sina
åtaganden?
4) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Avser du att vidta några
åtgärder så att Sachsska Barnsjukhuset snabbt får tillgång till fler vårdplatser?
5) Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan du garantera att informationen till SL:s resenärer blir bättre inom kort?
6) Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Kommer Stockholms läns
landsting att vidta några särskilda åtgärder med anledning av dödsfallen på ortopeden vid
Danderyds sjukhus som det rapporterats om i medierna?
7) Raymond Wigg (MP) till landstingsrådet Maria Wallhager (FP): Ska vårdpersonalens
sidoverksamheter för egen vinning upphöra?
8) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Har du uppmärksammat den
kommande läkarbristen inom mammografiverksamheten och tänker du vidta några åtgärder?
Frågorna antecknades som besvarade.

§ 179
Anmälan av interpellation
LS 1010-0786
Nr 2010:33 av Dag Larsson (S) om nedskärningar av aferesbehandling på Södersjukhuset
Interpellationen skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 11.50.
Vid protokollet

Peter Freme

