PROTOKOLL
2010-11-09

Landstingsfullmäktige

§§ 180-191

Justerat tisdagen den 9 november 2010

Inger Linge

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

§ 180
Inledning
Interimsordförande Birgitta Rydberg förklarade sammanträdet öppnat.
§ 181
Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning
för val till landstingsfullmäktige den 19 september 2010
Efter förslag från interimsordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 182
Upprop jämte anmälningar av förhinder
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades
i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. Interimsordföranden och vice interimsordföranden hälsade de nyvalda ledamöterna välkomna.
§ 183
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 28 oktober 2010 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets
anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 1 och 2 november 2010 i de tidningar där enligt
fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 5 november 2010 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
Interimsordföranden och vice interimsordföranden hälsade sedan de nyvalda ledamöterna
välkomna.
Anf. 1-2
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§ 184
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige
samt sekreterare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne
(förslag 77)
LS 1010-0814
Anf. 3
Fullmäktige valde fr o m november 2010 t o m oktober 2011 till
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

S Conny Andersson

FP Sven-Erik Köhlin

Inger Linge

Härefter valde fullmäktige enligt ordförandes förslag till sekreterare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne för samma tjänstgöringstid
Sekreterare

Ersättare för sekreterare

-

- Anne Lindblom

Peter Freme

§ 185
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras tisdagen den 9 november 2010.
§ 186
Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare (förslag 78)
LS 1010-0815
Anf. 4-22
I ärendet yttrade sig Torbjörn Rosdahl, Anders Johansson, Håkan Jörnehed, Anna Kettner,
Birgitta Sevefjord, Yvonne Blombäck samt Thomas Magnusson.
YRKANDEN
1)

Anders Johansson (S) yrkade att orden ”och landstingets” skulle utgå under rotel VII

Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
A

att fastställa fördelningen av landstingsrådens föredragningsområden fr o m
november 2010 enligt följande:
I

Finansfrågor

II

Hälso- och sjukvårdsfrågor

III

Trafikfrågor

IV

Folkhälso- och psykiatrifrågor
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B

V

Produktions-, personal- och kulturfrågor

VI

Forsknings- och äldrefrågor

VII

Miljö- och skärgårdsfrågor
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att välja 14 landstingsråd från valet intill det första sammanträdet efter nästkommande allmänna val av fullmäktige, enligt följande:
Landstingsråd
Torbjörn Rosdahl (M), tillika gruppledare
Christer G Wennerholm (M), tillika vice gruppledare
Filippa Reinfeldt (M)
Charlotte Broberg (M)
Lars Joakim Lundquist (M)
Birgitta Rydberg (FP), tillika gruppledare
Anna Starbrink (FP)
Stig Nyman (KD), tillika gruppledare
Gustav Andersson (C), tillika gruppledare
Oppositionslandstingsråd
Ilija Batljan (S)
Dag Larsson (S)
Helene Hellmark Knutsson (S)
Birgitta Sevefjord (V) 1/2-tid
Raymond Wigg (MP), 1/2-tid, allmänpolitiska- ekonomi- och budgetfrågor

C

att bland de valda för tid intill dess nytt val förrättats välja föredragande med
angivande av föredragningsområde för var och en, enligt följande:
Finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)
Landstingsråd med ansvar för finansfrågor, övergripande strukturoch organisationsfrågor, internationella frågor, beredningen för Nya
Karolinska universitetssjukhuset, ägarens ombud i samtliga hel- eller
delägda bolag och stiftelser samt frågor som inte ankommer på annan
föredragande.
Bitr. finanslandstingsråd Charlotte Broberg (M)
Landstingsråd med ansvar för tillväxt- och regionplanering, fastighets- och investeringsfrågor samt Locum. Biträder finanslandstingsrådet.
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt (M)
Landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden, övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor samt frågor som inte handläggs
av annat landstingsråd inom hälso- och sjukvården.
Bitr. hälso- och sjukvårdslandstingsråd Lars Joakim Lundquist (M)
Landstingsråd med ansvar för akutsjukvård, regional- och rikssjukvårdsfrågor. Biträder hälso- och sjukvårdslandstingsrådet i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.
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Trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M)
Landstingsråd med ansvar för trafiknämnden, trafikplanering samt
övergripande kollektivtrafikfrågor.
Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP)
Landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård inom områdena
psykiatri, missbruk, folkhälsa, läkemedel, e-hälsa och jämställdhet.
Produktions- och personallandstingsråd Anna Starbrink (FP)
Landstingsråd med ansvar för produktionsutskottet, sjukvårdsproduktionen i egen regi och övergripande personalfrågor samt
kulturnämnden.
Forsknings- och äldrelandstingsråd Stig Nyman (KD)
Landstingsråd med ansvar för frågor om forskning, sjukvård för äldre
och multisjuka, rehabilitering, habilitering samt patientsäkerhet.
Miljö- och skärgårdslandstingsråd Gustav Andersson (C)
Landstingsråd med ansvar för regionala och landstingets miljö- och
skärgårdsfrågor samt Skärgårdsstiftelsen.
D

att bland de föredragande utse Torbjörn Rosdahl (M) till ordförande
och Christer G Wennerholm (M) till ställföreträdare för denne i den
beredning som de bildar, samt

E

att utse särskilda partiföreträdare med pensionsrätt för ärendeberedning
och/eller gruppledningsuppgifter med angivande av uppgifter och uppgiftsfördelning mellan dessa, enligt följande:
1)

1/2-tidsarvoderad
Gruppledare

Håkan Jörnehed (V)

2)

1/2-tidsarvoderad
Yvonne Blombäck (MP)
Gruppledare med ansvar för trafikpolitiska frågor

3)

1/2-tids arvoderad
Helene Öberg (MP)
Vice gruppledare med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor

§ 187
Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste
och andre vice ordförande (förslag 79)
LS 1010-0816
Anf. 23-32
I ärendet yttrade sig Peter Kockum, Lars Carlsson, Sara Svanström, landstingsråden Stig
Nyman och Ilija Batljan, Vivianne Gunnarsson samt Håkan Jörnehed.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att fastställa antalet ledamöter i landstingsstyrelsen till nitton och antalet ersättare till nitton
att mandattiden för styrelsen ska räknas från och med valet intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige
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Härefter valde fullmäktige ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen enligt nedan
Ledamöter

Ersättare

M
M
M
M
M
M
M
FP
FP
KD
C
S
S
S
S
S
MP
MP
V

M
M
M
M
M
M
M
FP
FP
KD
C
S
S
S
S
S
MP
V
V

Torbjörn Rosdahl
Christer G Wennerholm
Filippa Reinfeldt
Lennart Kalderén
Marie Ljungberg Schött
Natasha Ringblom
Lars-Erik Salminen
Birgitta Rydberg
Anna Starbrink
Stig Nyman
Gustav Andersson
Ilija Batljan
Dag Larsson
Helene Hellmark Knutsson
Nanna Wikholm
Lars Dahlberg
Raymond Wigg
Helene Öberg
Birgitta Sevefjord

Lars Joakim Lundquist
Charlotte Broberg
Annika Sandström
Anne-Marie Larsson
Paul Lindquist
Harry Bouveng
Rickard Wessman
Lennart Nilsson
Hans Åberg
Malin Appelgren
Hans Lindqvist
Johan Sjölander
Erika Ullberg
Bordläggs
Inger Ros
Nils Vikmång
Yvonne Blombäck
Håkan Jörnehed
Bordläggs

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

M

S Ilija Batljan

Torbjörn Rosdahl

Christer G Wennerholm

Härefter fastställde fullmäktige följande ordning för ersättarnas inträde:
Ordning för ersättares inträde mellan den för Moderaterna, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Rosdahl, Wennerholm, Reinfeldt, Kalderén, Ljungberg Schött,
Ringblom och Salminen inträder ersättarna Lundquist, Broberg, Sandström,
Larsson, Lindquist, Bouveng, Wessman, Nilsson, Åberg, Appelgren och Lindqvist;
För ledamöterna Rydberg och Starbrink inträder ersättarna Nilsson, Åberg,
Appelgren, Lindqvist, Lundquist, Broberg, Sandström, Larsson, Lindquist,
Bouveng och Wessman; För ledamoten Nyman inträder ersättarna Appelgren,
Lindqvist, Lundquist, Broberg, Sandström, Larsson, Lindquist, Bouveng,
Wessman, Nilsson och Åberg; För ledamoten Andersson inträder ersättarna
Lindqvist, Lundquist, Broberg, Sandström, Larsson, Lindquist, Bouveng,
Wessman, Nilsson, Åberg och Appelgren; För ledamöterna Batljan, Larsson,
Hellmark Knutsson, Wikholm och Dahlberg inträder ersättarna Sjölander,
Ullberg, Ros, Vikmång, Jörnehed och Blombäck; För ledamöterna Wigg och
Öberg inträder ersättarna Blombäck, Jörnehed, Sjölander, Ullberg, Ros och
Vikmång; För ledamoten Sevefjord inträder ersättarna Jörnehed, Blombäck,
Sjölander, Ullberg, Ros och Vikmång.
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§ 188
Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (förslag 80)
LS 1010-0817
Fullmäktige beslutade
att välja elva ledamöter och elva ersättare i valberedningen att tjänstgöra för tiden från valet t
o m den 31 oktober 2014 enligt nedan
Ledamöter

Ersättare

M
M
M
FP
KD
C
S
S
S
MP
V

M
M
M
FP
KD
C
S
S
S
MP
V

Fredrik Saweståhl
Christer Grunder
Cecilia Löfgreen
Sara Svanström
Karl Henriksson
Hans Lindqvist
Anita Johansson
Majvi Andersson
Kjell Drotz
Barbro Norgren
Bekir Uzunel

Peter Lundberg
Olle Reichenberg
Pia Helleday
Jessica Eriksson
Margaretha Åkerberg
Lukas Forslund
Juan Carlos Cebrian
Nils Vikmång
Bordläggs
Olof Ehrs
Åsa Brunius

Härefter fastställde fullmäktige följande ordning för ersättarnas inträde:
Ordning för ersättares inträde mellan den för Moderaterna, Folkpartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Saweståhl, Grunder och Löfgreen inträder ersättarna Lundberg,
Reichenberg, Helleday, Eriksson, Åkerberg och Forslund; För ledamoten
Svanström inträder ersättarna Eriksson, Åkerberg, Forslund, Lundberg,
Reichenberg och Helleday; För ledamoten Henriksson inträder ersättarna
Åkerberg, Forslund, Lundberg, Reichenberg, Helleday och Eriksson; För
ledamoten Lindqvist inträder ersättarna Forslund, Lundberg, Reichenberg,
Helleday, Eriksson och Åkerberg; För ledamöterna Johansson, Andersson och
Drotz inträder ersättarna Cebrian, Vikmång, Brunius och Ehrs; För ledamoten
Norgren inträder ersättarna Ehrs, Brunius, Cebrian och Vikmång; För ledamoten
Uzunel inträder ersättarna Brunius, Ehrs, Cebrian och Vikmång.
§ 189
Befrielser från uppdrag i landstingsfullmäktige (förslag 81)
LS 1009-0742, 1010-0780, 0792, 0838, 0840, 0843,
Fullmäktige beslutade att medge befrielse från uppdraget som ledamot i fullmäktige för Catharina Elmsäter-Svärd (M) valkrets SV, Amir Adan (M) , valkrets 6,
Demba Bah (MP), valkrets 5 samt för Björn Sigurdsson (MP), valkrets NO.
Fullmäktige beslutade även att utse jurymän till tryckfrihetsmål enligt nedan
Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål fr o m den 9 november 2010 intill
utgången av 2013
Juryman
M

Erik Hafström

(efter Cecilia Brink)
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Jurymän 2:a gruppen för tryckfrihetsmål fr o m den 9 november 2010
intill utgången av 2013
Juryman
M

Frida Tamker

(efter Petter Lindfors)

§ 190
Anmälan av interpellationer
LS 1011-0887
Nr 2010:34 av Håkan Jörnehed (V) om överbeläggningar och platsbrist på länets
akutsjukhus
Interpellationen ska besvaras på nästa sammanträde.
§ 191
Anmälan av motioner
LS 1011-0894, 0895
Nr 11:2010 av Ilija Batljan m fl (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och
leverantörsavtal m m
Nr 12:2010 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och unga vuxna med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 10.50
Vid protokollet

Peter Freme
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Anföranden vid Stockholms läns landstingsfullmäktiges möte den 9
november 2010
§ 183 Kungörelse och annonsering
Anförande nr 1
Interimsordförande B i r g i t t a R y d b e r g (FP): När man sitter här framme vid
podiet och är interimsordförande eller vice interimsordförande har man
möjlighet att begära ordet utan att fråga det kommande fullmäktigepresidiet om
lov. Som traditionen bjuder vill jag lämna några ord på vägen. Det gäller även
Mikael Freimuth. Att vi sitter här framme beror på att vi har varit med längst i
landstinget som ordinarie ledamöter.
Kära fullmäktigeledamöter! Att vara förtroendevald av medborgarna i vårt län är
ett uppdrag som vi ska vara ödmjuka inför. I vår omvärld är inte demokrati något
som kan tas för givet, inte ens om man flyger bara en dryg timme från Stockholm.
Årets väljarundersökning visar att medborgarnas förtroende för oss som är
politiker och förtroendevalda har ökat. Det är naturligtvis mycket glädjande. Men
kom ihåg att det är färskvara! Förtroende är något som man förtjänar för hur vi
har förvaltat uppdraget från medborgarna, från dem som har valt oss.
Det pågår en debatt i Sverige om korruption och hur det ser ut i Sverige, efter
avslöjandena i Göteborg. Det visar att vi i vårt landsting måste arbeta proaktivt
med de här frågorna. Som förtroendevalda är det viktigt att vi uppträder med hög
etik och inte utsätter oss för sådant som gör att man ifrågasätter om vi arbetar
med medborgarnas bästa för ögonen.
Vi kommer att tillbringa många timmar tillsammans här i landstingssalen, inte
minst vid budgetfullmäktige före jul, då vi kommer att få rå om varandra väldigt
många timmar. Vi kommer att bryta våra ståndpunkter. Vi kommer att försöka
övertyga varandra.
Men låt oss då se till att våra debatter sker i så bra ton att vi visar att vi har
respekt för varandra. Kanske kan då också våra väljare få ännu högre förtroende
för hur vi förvaltar deras uppdrag, om vi är väldigt konstruktiva. Vi företräder ju
deras intressen av att de ska få en trygg och välfungerande sjukvård och
kollektivtrafik, bland annat.
Gör vi vårt uppdrag på ett riktigt framgångsrikt sätt påverkar det faktiskt
möjligheten för oss att hindra att partier med främlingsfientlighet och
missnöjespolitik gör sin entré här om fyra år. En del hänger faktiskt på oss här, vi
149.
Med det vill jag önska er – både ni som är omvalda och ni som är nyvalda – varmt
välkomna till fyra förhoppningsvis mycket spännande och roliga år som ligger
framför oss. Jag hoppas att ni fångas av glädjen och ivern att få vara med och
förändra, få utveckla och försöka se till att våra medborgare känner sig nöjda med
vårt landsting i alla avseenden.
För egen del kan jag säga att trots att jag har varit ledamot i 31 år är det
fortfarande nya och roliga utmaningar i att få vara med och utveckla landstingets
verksamheter. Det har fortfarande en lockelse på mig. Jag hoppas att den bacillen
kommer att smitta er alla!

Anföranden 2010:10

Anförande nr 2
Vice interimsordförande M i k a e l F r e i m u t h (M): Fru ålderspresident,
landstingsledamöter! Jag provar att tala från den vänstra talarstolen och hoppas
att det fungerar också härifrån. Jag brukar inte stå här, men nu har jag den unika
möjligheten att göra det.
Jag vill inledningsvis vända mig till alla cirka 50 nyvalda ledamöter i landstinget
och ge er upplysningen att ni bör bereda er på att vi kommer att umgås här
tillsammans under fyra år i runt 400 timmar, under förutsättning att alla sitter
perioden ut. Vi brukar ha runt 11 landstingsmöten per år, och de pågår i snitt 9
timmar uppskattningsvis. Multiplicerar man de 400 timmarna med våra 149
ledamöter i tinget blir det knappt 60 000 timmar som vi avsätter i den här salen.
Omsätter man det i antal dagsverken innebär det 7 450 dagsverken. För en
heltidsarbetande person innebär det att man jobbar runt 4–5 år. Det är den
tidsåtgång som vi använder i den här salen för demokratin.
Då kan man fråga sig: Var det bättre förr? Nja, knappast. Vi ska ha ett
budgetmöte i december, om några veckor. Det pågår numera i två dagar och
slutar i anständig tid. På 80-talet, när jag kom in i fullmäktige, fanns det ingen
tidsbegränsning. Då pågick budgetmötena i tre dagar, och vi höll på till 2 eller 3
på nätterna. En del ledamöter hann knappast hem innan de sedan skulle åka
tillbaka morgonen efter. De som bodde i länets ytterkanter fick lov att bo över på
hotell. Övriga slogs väl om de taxibilar som fanns lediga i staden mitt i natten.
Sedan hade man – i början av 90-talet, har jag för mig att det var – en
parlamentarisk utredning för att förbättra arbetsförhållandena för
landstingsledamöterna. Ett av resultaten blev att man ändrade så att
landstingsmöten, från att tidigare ha börjat klockan 10, började 9.30. Med tanke
på att man nu har infört trängselavgifter kanske vi borde återgå till klockan 10 –
vad vet jag. Den stora skillnaden mot tidigare är framför allt att vi har slutat med
nattplenum och har tidsbegränsningar och därmed har fått en mycket bättre
ordning än tidigare.
Det har skett en hel del organisatoriska förändringar i landstinget genom åren,
många genom förändrad lagstiftning. Jag tänker bland annat på Ädelreformen,
som genomfördes på 90-talet och innebar att landstingets omsorgsnämnd
avvecklades när ansvaret överfördes på kommunerna. Förändringar i landstingets
organisation har ägt rum vid i stort sett varje mandatperiod. Så kommer det väl
att bli även denna gång.
Storlandstinget har funnits i 40 år i och med att Stockholms stad gick in i
storlandstinget i januari 1971. För att få ett perspektiv på landstinget finns det en
diger dokumentation. Den finns nära till hands i vårt bibliotek här i huset.
För att annars få en bra introduktion som ny ledamot tycker jag att man kan
rekommendera att tala med några äldre, kanske mer erfarna ledamöter som har
varit med i tinget. De kan möjligtvis ge en hel del upplysningar.
Jag tror också att det är viktigt att en ny ledamot i landstinget förstår rollen som
landstingsledamot. Det är kanske inte här som man förändrar världens gång, men
vi har en oerhört viktig roll. Det är här de viktiga besluten av central betydelse för
länsinvånarna fattas.
Utbildning kommer att ske i landstingets regi, men jag tycker också att partierna
har ett stort ansvar för att genomföra utbildning.
Vi är 149 ledamöter. Det är Sveriges näst största parlamentariska församling. Om
några veckor ska vi fastställa en budget för 2011. Det vi gemensamt gör är att vi
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ansvarar för en budget på cirka 70 miljarder kronor. Det innebär att vi har
ansvaret för och fördelar ungefär 6 000 miljoner kronor varje månad till
landstingets verksamheter. För att få ett perspektiv på hur mycket 70 miljarder
är: Någon lär ha räknat ut att om man lägger hundralappar efter varandra blir det
en sträcka mellan Stockholm och Uppsala. Det är vad vi ansvarar för av
länsinvånarnas skattepengar. Det är ett stort ansvar, och det bör vi tänka på.
Det är många nya ledamöter i salen. Tillsammans med äldre kolleger med kanske
längre erfarenhet hoppas jag – eftersom vi kommer att tillbringa många timmar
tillsammans – att vi kommer att fatta många kloka beslut för länsinvånarnas
bästa. Tack för uppmärksamheten!
§ 184 Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i
landstingsfullmäktige samt sekreterare hos landstingsfullmäktige och
ersättare för denne (förslag 77)
Anförande nr 3
Ordföranden I n g e r L i n g e (M): Tack så mycket för förtroendet! Conny, SvenErik och jag har nu fått ett stort, förtroendefullt uppdrag och lovar att göra vårt
bästa för att våra sammanträden – det blir, som ni hörde, ganska många timmar
vi ska tillbringa tillsammans – ska bli effektiva och för att vi ska följa de regler
som vi själva har skapat i vår arbetsordning, följa kommunallagens regler och
naturligtvis också se till att vi får det lite lättsamt och trevligt tillsammans.
§ 186 Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare (förslag 78)
Anförande nr 4
O r d f ö r a n d e n : Vi har på våra bänkar ett papper med rubriken Alliansens
landstingsråd och deras ansvarsområden. Vi har i dag inte någon valberedning
som har kunnat förbereda valen, utan jag får be att någon begär ordet.
Anförande nr 5
T o r b j ö r n R o s d a h l (M): Fru ordförande, ledamöter! Resultatet av
landstingsvalet i september blev historiskt. Den sittande majoriteten fick förnyat
förtroende av invånarna i Stockholms län. Under den kommande
mandatperioden bildar de fyra allianspartierna Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet tillsammans en
stark majoritet med 85 av de 149 ledamöterna i fullmäktige.
Vi har bestämt oss för att organisera vårt arbete i sju rotlar. Antalet landstingsråd
i majoriteten kommer att vara nio. Föredragningsansvaret för de nio
landstingsråden framgår av det utdelade förslag som ni har på era bänkar.
Majoritetens landstingsråd bildar tillsammans en landstingsrådsberedning.
Arbetet i beredningen kommer att ledas av mig tillsammans med Christer G
Wennerholm som vice ordförande.
Med dessa korta ord yrkar jag bifall till det utdelade förslaget till landstingsråd
och föredragningsskyldighet.
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Anförande nr 6
A n d e r s J o h a n s s o n (S): Fru ordförande! Jag har några formaliafrågor som
jag tycker att det känns angeläget att reda ut med anledning av den föredragning
som just gjordes både från presidiets ordförande och från Torbjörn Rosdahl.
Först och främst finns det inte – i varje inte i min bänk – utdelat något förslag
som är rubricerat på det sätt som ordföranden sade, utan det papper som är
utdelat på mitt bord och hos dem runt omkring mig har rubriken ”Val av
landstingsråd med angivande av föredragningsområde”. Det står alltså inget om
alliansen i rubriken på det papper som är utdelat i vår del av landstingssalen.
Det finns också en diskrepans mellan dagordningen och rubriksättningen i det
ärende som just har föredragits, nämligen ärende 7. Det kanske är av teoretisk
betydelse, men till protokollet bör det vara rätt. I den bilaga som är utdelad står
det att vi ska bestämma ”föredragningsområden”, medan det i det formella
landstingsstyrelseprotokollet talas om ”föredragningsskyldighet”. Det finns en
viss skillnad mellan de två begreppen som man nog bör reda ut tills protokollet
sätts samman.
Minoritetsföreträdare kommer väl att föreslås lite senare. Men för den
socialdemokratiska gruppens del vet jag att även de namnen är inrapporterade till
kansliet. Men de är inte upptryckta och utdelade på landstingsfullmäktiges bord,
som majoritetens dokument. Jag skulle vilja veta varför det är på det sättet.
När vi sedan går till rotelansvaret – och det dokument som hos mig har rubriken
”Val av landstingsråd med angivande av föredragningsområde” – är det väl något
slags felskrivning beträffande de två rotlarna längst ner, nämligen rotel VI och
rotel VII. Landstingsråden där har fått en partibeteckning framför sig som de
andra inte har. Det kanske är ett uttryck för de interna konvulsionerna i
majoriteten – jag vet inte. Men ska det vara någon stringens i dokumentet borde
det se likadant ut för samtliga landstingsråd – med eller utan partibeteckning.
Sedan till ett mycket viktigt föredragningsområde. Det handlar om de regionala
utvecklingsfrågorna, som alltid är viktiga och som vi vet är viktiga under de
kommande åren. Därför skulle jag vilja fråga Torbjörn Rosdahl vilket
landstingsråd det är som föreslås ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna
och regionbildningsfrågorna.
När man läser det förslag som nu ligger på bordet finns det tre alternativ, så som
jag kan förstå dokumentet. Det första är naturligtvis att finanslandstingsrådet
själv tar ansvar för de frågorna, och det hade känts ganska förnuftigt och klokt.
Men det står inte angivet något ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna under
finansroteln och finanslandstingsrådet. Däremot finns det i det biträdande
finanslandstingsrådets ansvarsområde ett ansvar för ”tillväxt- och
regionplanering”. Men det är inte samma sak som regionutvecklingsfrågorna och
regionfrågan i stort.
Om man sedan läser lite längre ner i dokumentet finner man att ansvaret skulle
kunna hamna hos rotel VII, vilket känns märkligt. Men läser man allra längst ner
står det att miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson ska vara
”landstingsråd med ansvar för regionala och landstingets miljö- och
skärgårdsfrågor”, det vill säga ha ansvar för landstingets regionala frågor. Så står
det explicit uttryckt i Gustav Anderssons ansvarsområde.
Därför skulle jag vilja veta vilket landstingsråd som ska ha hand om de stora,
viktiga regionala utvecklingsfrågorna enligt det förslag till beslut som nu
föreligger.
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Det var alltså några formaliafrågor kring dagordning, rubricering och det
praktiska och sedan en sakfråga kring vem som i kommande majoritet är det
ansvariga landstingsrådet för regional utveckling.
Anförande nr 7
O r d f ö r a n d e n : Några frågor riktades till presidiet och sekretariatet. Från
presidiets sida har vi inte alls kunnat förbereda detta ärende. Jag har läst fel
rubrik. Rubriken på det dokument som vi hänvisar till när det gäller rotlar och
föredragningsansvar är ”Val av landstingsråd med angivande av
föredragningsområde” – inget annat.
Sekretariatet säger att det från Socialdemokraterna inte förrän i dag har kommit
någon uppgift om val av oppositionslandstingsråd, så det har inte funnits någon
möjlighet att skriva ut och dela ut något papper om det, och detsamma gäller
namnen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är beskedet. Annars hade det
naturligtvis behandlats likadant som det utdelade papperet.
Anförande nr 8
T o r b j ö r n R o s d a h l (M): Fru ordförande! Det är så här, Anders: Jag hoppas
strax bli vald till finanslandstingsråd. Det innebär att ansvaret för allt som inte
står omnämnt i olika papper och dokument faller på mig. Du pratar om de
regionala utvecklingsfrågorna. Det är något som vi diskuterar i
landstingsstyrelsen och så vidare. Vi har de frågorna, och jag har det generella
ansvaret, utan att vi på ett A4-papper kan gå in och diskutera varenda fråga.
Då har jag varit tydlig. Jag har det yttersta ansvaret. Välkommen att diskutera
med mig!
Anförande nr 9
H å k a n J ö r n e h e d (V): Ordförande! Vilka vi ville skulle bli valda skickade vi
in uppgift om klockan 4 i går till sekretariatet, och vi ringde en extra gång för att
det skulle fungera. Men det gjorde det tydligen inte.
Anförande nr 10
A n d e r s J o h a n s s o n (S): Fru ordförande! Jag vill meddela att också från det
socialdemokratiska kansliet skickades förslaget till oppositionslandstingsråd in
under gårdagen.
Till Torbjörn Rosdahl, det tillträdande finanslandstingsrådet, som jag tycker tar
lite lättvindigt på frågan: Allt som inte står på papperet är mitt ansvar – vi fick
inte plats med allt på en A4-sida, säger han. Är det så du tänker hantera de
regionala utvecklingsfrågorna?
Anförande nr 11
T o r b j ö r n R o s d a h l (M): Jag förstår att oppositionen tycker att det är roligt
med sådan retorik. Men jag kommer aldrig att gå in i en sådan retorik. Jag
kommer att vara en seriös politiker och diskutera hur Stockholms läns landsting
ska utvecklas på bästa sätt.
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Anförande nr 12
A n d e r s J o h a n s s o n (S): Fru ordförande! Det är inte alls något retoriskt
illasinnat bakom min fråga, utan den är ytterst seriös. Det finns en särlagstiftning
kring regionbildning i Sverige. Det finns möjlighet att gå från landsting till region.
Frågor om regionbildning och regional utveckling diskuteras runt omkring i vårt
land – i de flesta regioner mer intensivt än i vår, konstigt nog. Det står inte i det
utdelade papperet vilket landstingsråd som har ansvar för de regionala
utvecklingsfrågorna. Men det får plats.
Nu ges det ett muntligt besked att det skulle vara finanslandstingsrådet. Vad
menas då med formuleringen av miljö- och skärgårdslandstingsrådets ansvar, där
det står: ”Landstingsråd med ansvar för regionala … frågor”? Vad innebär det,
Torbjörn Rosdahl?
Anförande nr 13
T o r b j ö r n R o s d a h l (M): Det handlar om de regionala landstingets miljö- och
skärgårdsfrågor. Blanda inte ihop äpplen och päron! Jag har ansvaret för den
regionala utvecklingen. Sedan pratar vi om regionala landstingets miljö- och
skärgårdsfrågor. Jag hoppas att du förstår skillnaden.
Vill du göra det knepigt, så gör det. Men jag kommer att svara på samma sätt. Jag
vet att du förstår. Det här är ett sätt att få resonera som tillhör oppositionen.
Välkommen att göra det, men jag kommer inte att falla in i den retoriken.
Anförande nr 14
A n n a K e t t n e r (S): Man kan använda olika tekniker för att komma ovanpå i
en debatt. Man kan använda påståendet att man inte är säker på att motståndaren
förstår eller säga att motståndaren tar till fula knep. Det brukar man behöva ta till
när man själv inte riktigt har klart för sig vilka argument man ska komma med.
Precis som Anders påpekade, kära majoritet, är de regionala utvecklingsfrågorna
just nu mycket viktiga i hela Sverige.
Men det finns en sak till som gör mig bekymrad med att de frågorna
uppenbarligen helt har kommit bort i ansvarsfördelningen mellan
landstingsråden, eftersom det enda som nämns om det regionala inte avser de
frågorna. Ni kommer att säga att det beror på att jag själv sitter i
regionplanenämnden, men riktigt så enkelt är det inte.
Om man står och läser vid ingången till Landstingshuset ser man att
storlandstinget i Stockholm var något unikt. Det fanns egentligen två unika saker
med vårt landsting jämfört med alla de andra. Det ena var enhetstaxan i
kollektivtrafiken. Den vet vi att majoriteten inte är så förtjust i. Det andra var den
särlagstiftning när det gäller regionalt planeringsansvar som tillhör Stockholms
läns landsting och som vi borde vårda i stället för att slarva med.
Vi vet att särskilt ett av de borgerliga partierna har svårt för detta med de
regionala frågorna. Vi säger väl bara att vi hoppas att ni kommer till ro med den
trätan och att någon vill ta ansvar för dessa viktiga frågor. Vi vill ta ett
regionalpolitiskt ansvar på vår sida av salen. Ni är välkomna när ni har gjort upp
detta!
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Anförande nr 15
O r d f ö r a n d e n : Den diskussionen kommer vi säkert att få anledning att ta
senare.
Låt oss gå till de val som ska förrättas i dag. Det kan konstateras att det finns ett
dokument som ni alla har. Det finns anledning att ta bort partibeteckningarna
under rotel VI och rotel VII, så att det blir konsekvent.
Sedan önskar jag att det också från Socialdemokraternas, Miljöpartiets respektive
Vänsterpartiets sida kommer nomineringar, så att vi kan ta beslut om dem.
Anförande nr 16
A n d e r s J o h a n s s o n (S): Fru ordförande! Ursäkta, men det gäller inte bara
val av personer, utan det är också rotelansvaret och det politiska
föredragningsansvaret som ska fastställas. Vi har några bilagor utdelade med
anledning av detta som vi ska fatta beslut om.
Jag vet inte om Torbjörn Rosdahl tänker göra det han nyligen har infört till
allmän debatteknik. I så fall tror jag inte att det blir så trivsamt här i
landstingsfullmäktige. Men så kan det bli när man är pressad.
Jag skulle vilja underlätta för Torbjörn Rosdahl genom att föreslå en ändring
beträffande ansvarsområdet för rotel VII. Det bör väl stå: ”Landstingsråd med
ansvar för regionala miljö- och skärgårdsfrågor samt Skärgårdsstiftelsen”.
Därmed stryks ordet ”landstingets”. Det förslaget bjuder vi på!
Anförande nr 17
B i r g i t t a S e v e f j o r d (V): Ordförande! Jag tycker faktiskt att det är viktiga
frågor som lyfts. Det är jätteviktigt – i synnerhet för oss i oppositionen – att veta
vem vi ska adressera när vi vill lyfta olika frågor. Jag tycker det är alldeles
utmärkt att frågan lyfts och att vi diskuterar den på ett bra sätt och kommer fram
till tydliga riktlinjer.
Då funderar jag över rotel II, med hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa
Reinfeldt. Även där står det ganska luddigt vad ansvarsområdet innebär. En
konkret fråga är: Ligger tandvård under rotel II?
Anförande nr 18
Y v o n n e B l o m b ä c k (MP): Ordförande, åhörare, ledamöter! Det känns som
om den rådsangivelse som vi har fått på bordet här på morgonen är lite
framhastad.
Från Miljöpartiets sida funderar vi över rotel II och rotel IV. Där har vi ett hälsooch sjukvårdslandstingsråd och ett sjukvårdslandstingsråd. Man kan lätt bli
förvillad, om man inte är jättevan vid nomenklaturen och inte har helt klart för
sig vad den ena och den andra ska ansvara för. Det kan hända att majoriteten
behöver fundera över sin nomenklatur och titta igenom detta och återkomma
med förtydliganden, om ni anser att det behövs.
Från Miljöpartiet de grönas sida valde vi våra företrädare i går kväll. Jag kan
härmed anmäla – och det är inlämnat till presidiet – att Raymond Wigg blir
oppositionslandstingsråd med ansvar för allmänpolitiska frågor, ekonomi och
budget och att jag blir gruppledare och får ansvar för trafikpolitiska frågor. Sedan
har vi en biträdande gruppledare, Helen Öberg, som får ansvar för hälso- och
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sjukvårdsfrågor. Frågor som inte ryms inom detta kommer att ligga på det
allmänpolitiska landstingsrådets ansvar.
Anförande nr 19
I l i j a B a t l j a n (S): Ordförande, ledamöter! Jag tänkte kort från
Socialdemokraterna säga att vi föreslår mig, Dag Larsson och Helene Hellmark
Knutsson som landstingsråd. Vi kommer att ta ansvar oavsett vad det är.
Anförande nr 20
T h o m a s M a g n u s s o n (V): Fru ordförande! Det verkar som om vi måste dra
förslaget muntligt, trots att vi har skickat in papper. För Vänsterpartiets del vill vi
anmäla Birgitta Sevefjord som oppositionslandstingsråd och Håkan Jörnehed
som gruppledare.
Anförande nr 21
A n d e r s J o h a n s s o n (S): Ordförande! Jag vill precis som Vänsterpartiet ha
svar på frågan vem som har ansvaret för tandvården. Fick inte heller det plats på
papperet?
Torbjörn Rosdahl! Vi har de regionala utvecklingsfrågorna, som är stora. De fick
inte plats på papperet. Sedan har vi tandvårdsfrågorna. Det är ingen liten del av
landstingets ansvarsområde. Om vi ska ställa en interpellation om landstingets
tandvårdspolitik och tandvårdsfrågor på nästa
landstingsfullmäktigesammanträde, vilket landstingsråd är det då som svarar?
Anförande nr 22
T o r b j ö r n R o s d a h l (M): Fru ordförande! Under rotel II står det:
”Landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden, övergripande
hälso- och sjukvårdsfrågor samt frågor som inte handläggs av annat landstingsråd
…” med biträde från Lars Joakim Lundquist beträffande övriga frågor.
Det ska man tolka så att tandvården ligger under rotel II. Och man ska inte bara
tolka det så, utan det är så det är: övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor.
Därmed har jag besvarat frågan till Birgitta först, och då hoppas jag att ni har fått
ert frågetecken uträtat.
§ 187 Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt
ordförande och förste och andre vice ordförande (förslag 79)
Anförande nr 23
P e t e r K o c k u m (M): Fru ordförande, landstingsfullmäktige! Jag ber att få
nominera som ordförande i landstingsstyrelsen Torbjörn Rosdahl, Sollentuna,
som vice ordförande i landstingsstyrelsen Christer G Wennerholm, Stockholm,
och som ledamöter i landstingsstyrelsen följande personer:
Filippa Reinfeldt, Täby
Lennart Kalderén, Salem
Marie Ljungberg Schött, Stockholm
Natasha Ringblom, Haninge
Lars-Erik Salminen, Solna
Därutöver, fru ordförande, tänker jag också nominera ersättare i
landstingsstyrelsen. Det förslaget är lite annorlunda än på det papper som finns
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utlagt, genom att ordningsföljden mellan namnen också är ordningen för inträde i
landstingsstyrelsen för ersättarna vid förfall för ordinarie:
Lars Joakim Lundquist, Stockholm
Charlotte Broberg, Stockholm
Annika Sandström, Stockholm
Anne-Marie Larsson, Södertälje
Paul Lindquist, Lidingö
Harry Bouveng, Nynäshamn
Rickard Wessman, Stockholm
Anförande nr 24
L a r s C a r l s s o n (C): Ordförande, ledamöter, åhörare! Till ordinarie ledamot i
landstingsstyrelsen för Centerpartiet nominerar jag Gustav Andersson,
Stockholm, och Hans Lindqvist, Värmdö.
Anförande nr 25
S a r a S v a n s t r ö m (FP): Ordförande! Jag skulle å Folkpartiets vägnar till
ordinarie ledamöter i landstingsstyrelsen vilja nominera Birgitta Rydberg och
Anna Starbrink, och till ersättare Lennart Nilsson och Hans Åberg.
Anförande nr 26
S t i g N y m a n (KD): Fru ordförande! För Kristdemokraterna vill jag till ledamot
i landstingsstyrelsen nominera Stig Nyman, Vallentuna, och till ersättare Malin
Appelgren, Solna.
Anförande nr 27
I l j a B a t l j a n (S): Socialdemokraterna nominerar Ilja Batljan som andre vice
ordförande. Till ordinarie ledamöter nominerar vi Dag Larsson, Helene Hellmark
Knutsson, Nanna Wikholm och Lars Dahlberg. Till ersättare nominerar vi Johan
Sjölander och Erika Ullberg. Vi har just nu en vakant plats som tredje ersättare på
vår sida. Därefter kommer Inger Ros och Nils Vikmång.
Anförande nr 28
O r d f ö r a n d e n : Det betyder alltså att ni har en plats som ersättare vakant?
Okej, jag har noterat detta.
Anförande nr 29
V i v i a n n e G u n n a r s s o n (MP): Ordförande, ledamöter! Jag vill för
Miljöpartiet nominera Raymond Wigg och Helene Öberg till ordinarie i
landstingsstyrelsen, och som ersättare Yvonne Blombäck.
Anförande nr 30
H å k a n J ö r n e h e d (V): Ordförande! Som ordinarie ledamot i
landstingsstyrelsen vill vi nominera Birgitta Sevefjord, Stockholm, och som
ersättare i landstingsstyrelsen Håkan Jörnehed, Stockholm. En ersättarplats som
vi har fått genom partiöverenskommelsen vill vi vakanthålla på det här mötet.
Ordningsfråga
Anförande nr 31
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A n d e r s J o h a n s s o n (S): Fru ordförande! Jag har en formell fråga om detta
med inträdesordningen. Nu har fullmäktige beslutat om vilken inträdesordningen
för ersättarna ska vara när en ordinarie ledamot i det egna partiet är borta. Om
jag inte missförstår kommunallagen måste en inträdesordning finnas också om
representanten för det egna partiet inte är på plats. Beslutet om i vilken ordning
ersättarna då ska inträda och tjänstgöra i dennes ställe måste väl tas samtidigt
som man utser nämndernas ersättare och ledamöter. Var är förslaget om detta?
Anförande nr 32
O r d f ö r a n d e n : Jag tror inte att vi har något svar på det. Jag föreslår att den
valberedning som nu har valts ska titta på detta och komma tillbaka med en
komplettering. Vi kan notera i protokollet att den här frågan har kommit upp,
men vi kommer nog inte längre med ett svar, tyvärr.
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Förteckning över talare
(siffrorna avser anförandets nummer)
Interimsordförande Rydberg (FP) 10:1
Vice interimsordförande Freimuth (M) 10:2
Ordförande Linge (M) 10:3, 4, 7, 15, 28, 32
Rosdahl Torbjörn (M) 10:5, 8, 11, 13, 22
Johansson Anders (S) 10:6, 10, 12, 16, 21, 31
Jörnehed Håkan (V) 10:9, 30
Kettner Anna (S) 10:14
Sevefjord Birgitta (V) 10:17,
Blombäck Yvonne (MP) 10:18
Batljan Ilija (S) 10:19
Magnusson Thomas (V) 10:20
Kockum Peter (M) 10:23
Carlsson Lars (C) 10:24
Svanström Sara (FP) 10:25
Landstingsrådet Nyman (KD) 10:26
Landstingsrådet Batljan (S) 10:27
Gunnarsson Vivianne (MP) 10:29

