PROTOKOLL
2011-06-14--15

Landstingsfullmäktige

§§ 95-114

Justerat onsdagen den 22 juni 2011

Inger Linge

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

§ 95
Inledning och närvaro
Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades i
enlighet med närvaroförteckning, bilaga A.
§ 96
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 1 juni 2011 på landstingets anslagstavla och skickades den 31 maj 2011 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 7 juni 2011 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut
annonsering ska ske.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 97
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast onsdagen den 22 juni 2011.
Fullmäktige beslutade enligt ordföranden förslag att anmälningsärendet under punkten 4 i
föredragningslistan ”Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting” skulle
behandlas efter budgetärendet som ny punkt 7 b.
Ordföranden informerade sedan om villkoren för tjänstgöringen under behandlingen av
budgetärendet, att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken efter
beslut av ordföranden samt att växeltjänstgöring endast fick förkomma vid eventuell jävsituation.
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§ 98
Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för
planåren 2013-2016, Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, Trafikförsörjningsplan 2011 för AB
Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt behandling av
motioner av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 2009:2 om att bilda region i
Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om att ge landstinget det formella ansvaret för
det regionala utvecklingsarbetet samt av Conny Fogelström och Lars Dahlberg
(S) 2011:6 ”Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i
Stockholm” (förslag 48)
LS 1105-0733, 1104-0624, 1101-0096, 1104-0649, 0902-0152, 0902-0153, 1103-0486
Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande
Inledning med allmänpolitiskdebatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning.
(1)

Regionfrågan samt behandling av motionerna 2009:2 av Ingela Nylund Watz m.fl.
(S) om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 av Ingela Nylund Watz
m.fl. (S) om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt 2011:6 av Conny Fogelström och Lars Dahlberg (S)”Låt inte staten
sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm”

(2)

Trafik (inkl. Trafiknämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs
AB, färdtjänst och Trafikförsörjningsplan 2011)

(3)

Tillväxt, regional utveckling och miljö

(4)

Revisorskollegiet

(5)

Sjukvård (inkl. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Tiohundranämnden, Patientnämnden, tandvård och ”framtidsplan för hälso- och sjukvården”)

(6)

Nya Karolinska Solna

(7)

Kulturnämnden

(8)

Produktion och personal

(9)

Landstingsstyrelsen, övrigt (inkl. investeringsfrågor och fastighetsfrågor m. m.)

Allmänpolitisk debatt
Inleddes kl. 09.55 och avslutades kl. 13:01
I debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Helene Hellmark Knutsson,
Raymond Wigg, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Gustav Andersson,
Christer G Wennerholm och Erika Ullberg, Anders Johansson, Yvonne Blombäck, landstingsrådet Anna Starbrink, Håkan Jörnehed, Hans Lindqvist, landstingsrådet Charlotte
Broberg, Anders Lönnberg, Helene Öberg, Kristoffer Tamsons samt Tomas Eriksson.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
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Regionfrågan
Inleddes kl. 13:02 och avslutades kl. 14:22
I debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Helene Hellmark Knutsson,
Raymond Wigg och Birgitta Rydberg, Håkan Jörnehed, Malin Appelgren, Hans Lindqvist,
Kristoffer Tamsons, Nanna Wikholm, Vivianne Gunnarsson, Gunilla Roxby Cromvall samt
Conny Fogelström.
Under denna punkt behandlades även nedanstående motioner.
Motion 2009:2 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om att bilda region i StockholmMälardalen
Följande yrkanden förelåg
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag ”att anse motionen besvarad”

2)

bifall till S-ledamöternas förslag ”att bifalla motionen”

3)

bifall till MP-ledamöternas förslag ”att bifalla motionen, samt att därtill tillägga att
gränsdragningen för Region Stockholm ska utgå från dagens länsgräns, med möjlighet
för intilliggande kommuner att ansluta sig genom lokala folkomröstningar”

4)

bifall till V-ledamöternas förslag ” att anse motionen besvarad enligt Vänsterpartiets
förslag”

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.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Motion 2009:3 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om att ge landstinget det formella
ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet
Följande yrkanden förelåg
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag ”att anse motionen besvarad”

2)

bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag ”att bifalla motionen”

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
I ordningsfråga yttrade sig Anders Johansson.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat enligt S-, MP- och V-ledamöternas förslag att bifalla motionen.
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Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 84 jaröster, 59 nej-röster, att 3 ledamöter avstått och att 3 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Motion 2011:6 av Conny Fogelström och Lars Dahlberg (S)”Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm”
Följande yrkanden förelåg
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag ”att anse motionen besvarad”

2)

bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag ”att bifalla motionen”

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.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
I ordningsfråga yttrade sig Anders Johansson.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Trafik (Trafiknämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs
AB, färdtjänst samt trafikförsörjningsplan 2011)
Inleddes kl. 14:23 och avslutades kl. 18:52
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Erika Ullberg, Yvonne
Blombäck, Gunilla Roxby Cromvall, Michael Stjernström, Lars Carlsson, Lennart Rohdin,
Lukas Forslund, Anders Johansson, Lennart Kalderén, Pia Ortiz-Venegas, Vivianne
Gunnarsson, Stella Fare, Anna Sehlin, Jan Stefansson, Harry Bouveng, Kristoffer Tamsons,
Annika Hjelm, Peter Lundberg, Rolf Lindell, Curre Hansson, Carl Grufman, Ninos Maraha,
Karl Henriksson, Catarina Agrell samt Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till vid sammanträdet framlagt säryrkande från M-, FP-, KD- och C-ledamöterna
som framgår av bilaga 1
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2)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

bifall respektive avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1
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Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
6)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

7)

bifall till S-ledamöternas förslag

8)

bifall till MP-ledamöternas förslag

9)

bifall till V-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
S-, MP- och V-ledamöterna deltog ej i beslutet avseende tilläggsyrkandet från M-, FP-, KDoch C-ledamöterna under 1) ovan.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
UTTALANDE
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna följande särskilda uttalande ” Miljöpartiet har
vid upprepade tillfällen påpekat att en utökning av investeringsvolymen är en förutsättning
för att andelen som reser kollektivt ska kunna öka.
Vi har därför även lagt ett säryrkande om just upptagande av förhandlingar med staten, så
att trängselskatterna används till kollektivtrafiken. Vi avstår därför från att delta i detta
beslut.”
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Tillväxt, regional utveckling och miljö
inleddes kl. 18:53 och avslutades kl. 20:16
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Charlotte Broberg, Nanna Wikholm, landstingsråden
Gustav Andersson och Raymond Wigg, Lennart Nilsson, Sverre Launy, Jan Stefansson,
Mikael Freimuth, Anders Johansson, Cecilia Obermüller, Hans Lindqvist samt Anna Sehlin.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1
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Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
3)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

4)

bifall till S-ledamöternas förslag

5)

bifall till MP-ledamöternas förslag

6)

bifall till V-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Revisorskollegiet
inleddes kl. 20:17 och avslutades kl. 20:39
I ärendet yttrade sig Inger Linge, landstingsrådet Raymond Wigg, Thomas Magnusson samt
landstingsråden Gustav Andersson och Helene Hellmark Knutsson.
YRKANDEN
1)

bifall till revisionens budgetberednings förslag på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag med instämmande av S-ledamöterna
avseende landstingsbidrag år 2012 på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag avseende landstingsbidrag åren 2013
och 2014 på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till S-ledamöternas förslag avseende landstingsbidrag åren 2013 och 2014, på
sätt som framgår av bilaga 1

5)

bifall till MP- och V-ledamöternas förslag avseende landstingsbidrag åren 2012, 2013
och 2014, på sätt som framgår av bilaga 1

6)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Fullmäktige beslutade bifalla budgetberedningens förslag och M-, FP-, KD- och Cledamöternas förslag avseende landstingsbidrag på sätt som framgår av bilaga 1.
Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
7)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

8)

bifall till S-ledamöternas förslag

9)

bifall till MP-ledamöternas förslag

10)

bifall till V-ledamöternas förslag
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Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
MP- och V-ledamöterna deltog inte i beslutet avseende revisorskollegiets rätt att debitera de
landstingsägda bolagen.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Sammanträdesdagen avslutades kl. 20.40 för att återupptas nästa dag kl. 09.30.
Sammanträdesdagen inleddes 15 juni 2011 varvid ordföranden konstaterade att 145
ledamöter var närvarande och 4 ledamöter var frånvarande. Närvaroförteckning enligt
bilaga B.
Ordföranden informerade sedan om villkoren för tjänstgöring under behandlingen av
budgetärendet och att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken
efter beslut av ordföranden.
Sjukvård (Hälso- och sjukvårdsnämnden, Tiohundranämnden, Patientnämnden, tandvård samt debatt i ärendet om ”Framtidsplan för hälso- och sjukvården”)
Inleddes kl. 09:45 och avslutades kl. 15:40
I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt, Dag Larsson, Birgitta Sevefjord och
Birgitta Rydberg, Helene Öberg, Catrin Mattsson, landstingsrådet Stig Nyman, Marie
Helena Dahlberg, Marie Ljungberg Schött, Anders Lönnberg, Ann-Sofi Matthiesen, Maria
Bergström, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Gunilla Helmerson,
Johan Sjölander, Tomas Eriksson, Sara Svanström, Ylva Nork, Hans Lindqvist, Sofia
Paulsson, Håkan Jonsson, Tove Sander, Lars Tunberg, Catharina Wahlgren, Ann-Marie
Larsson, Sverre Launy, Lars Dahlberg, Marie Åkesdotter, Christina Enocson-Mårtensson,
Rebwar Hassan, Laila Leymann, Olle Reichenberg, Lowisa Anderzon, Pia Helleday,
Catarina Ekeståhl, Agnetha Boström, Lena Appelgren samt Daniel Lassnäs.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
5)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

6)

bifall till S-ledamöternas förslag

7)

bifall till MP-ledamöternas förslag

8)

bifall till V-ledamöternas förslag
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Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1.
RÖSTFÖRKLARING
M-, FP-, KD- och C-ledamöterna med instämmande av S-, MP- och V-ledamöterna avlämnade följande röstförklaring ” Den del av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården som
berör den psykiatriska vården och som berör organisatoriska förändringar, enligt den attsats nedan som landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om idag, innebär att Hälsooch sjukvårdsnämnden kommer att fatta ett särskilt beslut om vad som efter ytterligare
analyser och konsekvensbedömningar kan komma att flyttas till närsjukhusen. Kvalitetsutvecklingen inom den psykiatriska vården är särskilt viktig. Förändringar inom ramen för
kommande strukturförändringar inom hälso- och sjukvården måste stödja denna utveckling. Det innebär bland annat att de svårast akut sjuka patienterna ska vårdas på akutsjukhus, samlokaliserad med somatisk sjukvård.
att godkänna att de delar av psykiatrivården som efter ytterligare analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge,
Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren
2012”
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Nya Karolinska Solna
Inleddes kl. 15:43 och avslutades kl. 16:41
I ärendet yttrade sig i stort samförstånd landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Inger Ros,
landstingsråden Stig Nyman och Raymond Wigg, Hans Åberg, landstingsråden Birgitta
Sevefjord och Anna Starbrink, Catrin Mattsson samt Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens budgetförslag

2)

bifall till S-ledamöternas budgetförslag

3)

bifall till MP-ledamöternas budgetförslag

4)

bifall till V-ledamöternas budgetförslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut avseende investeringar framgår under punkten landstingsstyrelsen i bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
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Kultur
Inleddes kl. 16:43 och avslutades kl. 17:40
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Gizela Sladic, Rickard Wessman,
Tomas Melin, Håkan Jörnehed, Margaretha Åkerberg, Bosse Andersson samt Conny
Fogelström.
YRKANDEN
Framställda yrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
6)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

7)

bifall till S-ledamöternas förslag

8)

bifall till MP-ledamöternas förslag

9)

bifall till V-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Produktion och personal
Inleddes kl. 17:41 och avslutades kl. 19:14
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Lars Dahlberg, Annika Sandström,
landstingsrådet Helene Hellmark Knutsson, Helene Öberg, Håkan Jörnehed, Malin
Appelgren, landstingsrådet Raymond Wigg, Hans Lindqvist, Paul Lindquist, Johan
Sjölander samt Natasha Ringblom.
Framställda säryrkanden togs först upp till behandling.
1)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
3)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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bifall till S-ledamöternas förslag

5)

bifall till MP-ledamöternas förslag

6)

bifall till V-ledamöternas förslag
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Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Landstingsstyrelsen (investeringsfrågor, fastighetsfrågor, oförutsedda utgifter
till LS:s förfogande m. m.)
Inleddes kl. 19:15 och avslutades kl. 20:45
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Charlotte Broberg, Rolf Lindell, landstingsråden
Raymond Wigg och Birgitta Rydberg, Sverre Launy, landstingsråden Stig Nyman och
Gustav Andersson, Shashika Padmaperuma samt landstingsråden Birgitta Sevefjord och
Helene Hellmark Knutsson.
YRKANDEN
1)

bifall till MP-ledamöternas återremissyrkande på sätt som framgår av bilaga 1

Framställda säryrkanden togs sedan upp till behandling.
2)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar.
6)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

7)

bifall till S-ledamöternas förslag

8)

bifall till MP-ledamöternas förslag

9)

bifall till V-ledamöternas förslag

Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag.
Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda yrkanden och säryrkanden samt
beslut avseende landstingsbidrag och investeringar framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
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Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag och enligt
M-, FP-, KD- och C-ledamöternas tilläggsförslag samt enligt revisionens budgetberednings
förslag
att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting
för år 2012 samt flerårsberäkningar för åren 2013 – 2014
att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2012 och planer för åren 2013 – 2014
att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013 – 2016
att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2012 till 12,10 kronor per
skattekrona
att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2012 enligt upprättat förslag till
landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse
och bolag
att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2012
att styrelsen för Folktandvården AB medges göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,8 procent för år 2012
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för
att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2013 i juni 2012
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna
månadsrapporter, prognoser, delårsrapporter, årsbokslut, personalrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och
övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga
budgetar i enlighet med vad denna budget medger
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 1 oktober 2011 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid
fullmäktigesammanträdet den 6 december 2011
att godkänna målbilden för hälso- och sjukvården för 2015 som är hög tillgänglighet: vård i
rätt tid, god kvalitet och delaktighet: säker vård till rätt patient på rätt nivå, hög effektivitet:
säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt nivå till rätt kostnad
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende
- utveckling av specialistcentra,
- utveckling av akut omhändertagande,
- integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- utveckling av ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt inom hela sjukvården,
- utveckling av barnsjukvården,
- behovet av utredning av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen,
- utveckling av tjänster för patienter med speciella behov,
- att huvudprincipen är att akutsjukhusen inte tillåts delta i vårdval,
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- behov av ytterligare förlossningskliniker,
- profilering av respektive akutsjukhus,
- utveckling av vårdavtalen,
- utveckling av patientens roll som medaktör,
- utveckling av eHälsa
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
- besluta om utveckling av specialistcentra,
- besluta om utveckling av det akuta omhändertagandet,
- besluta om utveckling av integrerat arbete med psykisk ohälsa,
- besluta om utveckling av en hälsofrämjande inriktning av sjukvården,
- besluta om utveckling av barnsjukvården,
- besluta om förtydligande av begrepp i hälso- och sjukvårdstrukturen
- besluta om fortsatt arbete med tjänster för patienter med speciella behov,
- besluta om framtida behov av förlossningskliniker,
- besluta om utveckling av geriatrikvård och ASiH,
- besluta om vårdavtal,
- besluta om utveckling av eHälsa och andra sätt att stärka patienten som medaktör i den
egna vården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till profilering av respektive akutsjukhus för beslut i landstingsfullmäktige
att styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för NKS och implementeringen
av verksamheten från 2012
att landstingsstyrelsens ansvar kvarstår för byggnationen av NKS inkluderande nödvändiga
upphandlingar som krävs för färdigställandet av byggnaden, anskaffande av teknisk utrustning och inventarier
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till ägardirektiv för Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande av styrelsens ansvar för NKS från 2012 för beslut i
landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen
och Karolinska Universitetssjukhuset med beaktande av det förändrade ansvaret för NKS
från 2012 för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om vårdavtal för Karolinska
Universitetssjukhuset med beaktande av ansvaret för NKS
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende investeringar
att uppdra åt landstingstyrelsen att utarbeta förslag till tioårig investeringsplan för beslut i
landstingsfullmäktige
att godkänna att de delar av psykiatrivården som efter ytterligare analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge,
Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren
2012
att godkänna att de delar av geriatrikvården som efter ytterligare analys inte bedöms kräva
akutsjukvårdens kompetens flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och
Danderyds sjukhus till närsjukhusen och inleda detta senast våren 2012
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsammans med berörda verksamheter
genomföra omlokalisering av psykiatrivård och geriatrikvård från akutsjukhus till närsjukhus och därmed särskilt beakta behovet av goda forskningsmiljöer
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att landstingsstyrelsen ansvarar, i samråd med berörda verksamheter, för en samlad planering av byggnationer och ombyggnationer samt inköp av utrustning och inventarier i samband med byggnationer och ombyggnationer
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om principer för uthyrning av vårdlokaler
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tydliggöra definitionen av fastighetsunderhåll och
beakta behovet
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende enkelrum
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende förutsättningarna för privata aktörer att investera i hälso- och sjukvårdsstruktur
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende investeringar i
IT
att godkänna inriktningen i Framtidsplan för hälso- och sjukvården avseende utveckling av
Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett
förslag till strategi för arbete med IT-frågor inkluderande investeringar för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utveckla arbetet
med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet med Framtidsplan för hälso- och
sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta ett förslag till övergripande ekonomisk kalkyl
avseende de åtgärder som redovisats i framtidsplanen och omställningskostnader samt
kostnader för implementering av NKS för beslut i landstingsfullmäktige att redovisas i
budgetärendet för år 2013
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, utarbeta ett
förslag till modell för delning av risker vid genomförandet av investeringarna inom
Stockholms läns landsting för beslut i landstingsfullmäktige
att uppdra åt landstingstyrelsen att följa upp genomförandet av Framtidsplan för hälso- och
sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att, i samråd med berörda verksamheter, samordna upphandlingar av byggnationer, inventarier och IT för de behov som framgår av Framtidsplan
för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att årligen i samband med behandling av budgetärendet i
landstingsfullmäktige redovisa vilka åtgärder som vidtagits respektive kommer att vidtas
samt tidplan för att implementera Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med berörda organ tillse att alla landstingsdrivna verksamheter har en personal- och kompetensförsörjningsplan
att godkänna hemställan ”Begäran om medel till ombyggnation av Prekliniskt labs (AKM)
lokaler vid Novum”, LS 1103-0380 avseende behovet om utökad ram med 20 miljoner
kronor i 2012 års budget för objektet Prekliniskt labs (AKM) lokaler vid Novum, Flemingsberg
att godkänna avrapportering av förstudie avseende ny öppenvårdsbyggnad för Norrtälje
sjukhus, LS 1103-0376
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att avslå begäran om program avseende ny öppenvårdsbyggnad för Norrtälje sjukhus, LS
1103-0376, till dess pågående utvärdering av projektet TioHundra är beslutad
att godkänna Södersjukhuset AB:s avrapportering med anledning av uppdrag, LS 08040348, avseende program för tillbyggnad till Södersjukhuset för akutmottagning, operation,
sterilcentral och förlossning/BB, LS 1102-0171
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för tillbyggnad för Södersjukhuset för
akutmottagning, operation, sterilcentral och förlossning/BB i enlighet med beslut i ärendet
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att godkänna Karolinska Universitetssjukhusets avrapportering med anledning av uppdraget LS 0804-0348 samt LS 0809-0800, Innovationsplatsen Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, LS 1010-0801
att avslå Karolinska Universitetssjukhusets begäran att fortsätta programarbete avseende
Innovationsplatsen Näringsliv och KTH i avvaktan på fastställande av NKS verksamhetsinnehåll i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för tillbyggnad för FRIO – operation
och intervention i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och sjukvården
att godkänna Danderyds sjukhus AB:s avrapportering med anledning av uppdraget LS
0804-0348, Ny byggnad för akutsjukvård vid Danderyds sjukhus, LS 1010-0852
att uppdra åt landstingsstyrelsen att anpassa program för Ny byggnad för akutsjukvård vid
Danderyds sjukhus i enlighet med beslut i ärendet Framtidsplan för hälso- och vården
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur Framtidsplan för hälso- och sjukvården, LS
1104-0574, påverkar pågående och framtida förstudier och programarbeten utöver SÖS,
Danderyds sjukhus samt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
att godkänna investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag på ansvars- och beslutsordning
avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag på tidplan för implementering
av investeringsstrategi, etapp 1 till 3
att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med översyn av framtida investeringsutrymme
att nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillämpas oförändrat tills vidare
att utreda om nuvarande interna regelsystem kring soliditet tillsammans med övriga interna
regelsystem för ekonomistyrning får önskad effekt för landstinget som helhet
att utreda om den interna ekonomistyrningen för soliditet samverkar väl med de externa
regelverken som påverkar koncernens olika verksamheter
att fastställa trafikförsörjningsplan 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms
Ångfartygs AB
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att uppdra till landstingsstyrelsen att med anledning av att Stockholms län växer dubbelt så
fort som tidigare prognoser, inleda förhandlingar med staten och länets kommuner i syfte
att återkomma med förslag på tidigareläggning av investeringar så att dels anslutningar till
Citybanan byggs tidigare, dels att projekt tidigareläggs från den andra delen av Stockholmsöverenskommelsen, som bland annat innehåller pendeltåg eller motsvarande till Täby,
tunnelbana till Nacka och Barkarby, samt spårväg till Universitetet längs stombusslinje 4,
och ett förverkligande av Spårväg syd
att för år 2012 fastställa revisorskollegiets budgetram, innefattande dels ett landstingsbidrag
om 29,1 miljoner kronor samt en intäkt upp till 3 miljoner kronor, vilken revisorerna äger
rätt att debitera de landstingsägda bolagen
att för planeringsåren 2013 och 2014 fastställa revisorskollegiets ram innefattande dels ett
landstingsbidrag om 29,7 miljoner kronor respektive 30,3 miljoner kronor, dels för
respektive planeringsår en intäkt upp till 3 miljoner kronor, vilken revisorerna äger rätt att
debitera de landstingsägda bolagen.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna till förmån
för respektive partigrupps budgetförslag och övriga framförda yrkanden i de fall yrkandena
under ovan nämnda punkter inte bifallits av landstingsfullmäktige.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
§ 99
Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014 för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 49)
LS 1103-0481
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2012.
§ 100
Anmälan av landstingsstyrelsens för egen del fattade beslut i ärendet mål och
budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2014 samt
investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013-2016
LS 1105-0733
Fullmäktige beslutade efter ordförandens förslag att lägga anmälan till handlingarna.
§ 101
Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting
LS 1012-1047
Fullmäktige beslutade efter ordförandens förslag att lägga anmälan till handlingarna.
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§ 102
Fyllnadsval m.m, förslag från fullmäktiges valberedning (förslag 50)
LS 1009-0712, 0739, 1010-0781, 0806, 0833, 1011-0869, 1103-0352, 0406, 0411, 0507,
0519, 1104-0587, 0612, 0664, 0652, 0659, 1105-0812, 0693, 0784, 0750, 0785, 0791, 0798
Fullmäktige beslutade medge befrielse för Leif Hagström (KD) från uppdragen som revisor i
revisorsgrupp II, ersättare i revisorskollegiet samt revisor i samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka, för Shafqat Khatana (S) från uppdraget som ersättare i patientnämnden, för Ebba Jansson (S) från uppdragen som ledamot av fullmäktige, valkrets SV och
ersättare i samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka, för Peter Andersson (S) från
uppdraget som ersättare i samordningsförbundet för rehabilitering i Huddinge, för Gunilla
Gustafsson (FP) från uppdraget som ledamot i Stockholms läns hemslöjdsförening, för
Karin Falk (S) ledamot i Stockholms läns hemslöjdsförening samt för Anders Ekberg (FP)
från uppdraget som ersättare i fullmäktige, valkrets 5.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 15 juni 2011 – 31 december 2011
Ledamot
S

Anders Lönnberg

(efter Erika Ullberg)

Patientnämnden för tiden 15 juni 2011 – 31 december 2011
Ersättare
S

Eleonor Eriksson

(efter Shafqat Khatana)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna valda ersättarna:
För ledamöterna Nordgren och Cebrian inträder ersättarna Blom och Eriksson.
Locum AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2012
Ledamot
S

Anders Lönnberg

(efter Anders Johansson)

Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka för tiden 15 juni 2011 –
31 december 2014
Ersättare
S

Andreas Dahl

(efter Ebba Jansson)

Samordningsförbundet för rehabilitering i Huddinge för tiden 15 juni 2011 –
31 december 2014
Ersättare
S

Nurcan Gültekin

(efter Peter Andersson)
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Stockholms läns hemslöjdsförening för tiden 15 juni 2011 – 31 december 2014
Ledamöter
FP
S

Rolf Bromme
Ulrika Bengtsson

(efter Gunilla Gustafsson)
(efter Karin Falk)

Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 15 juni 2011 - 31 december 2014
Nämndemän
FP
KD
KD
KD
KD
KD
KD
S
S
S
S
S

Heidi Henftling
Marianne Svensson
Eva-Maria Fält
Inga Selin
Anneli Adolfsson
Anders Nowak
Robin Alsparr
Mattias Sääksjärvi
Sven Ljungberg
Gisela Ihrfors
Lukas Romson
Petra Dahlberg

(efter Benedikta Lagervret)
(efter Michael Harvey)
(efter Mejke Runström)
(efter Antonella Pirrone)
(efter Nadia Norvik)
(efter David Lisborg)
(efter Ulf Larsson)
(efter Erik Antonsson)
(efter Ola Petersson)
(efter Mathias Tofvesson)
(efter Anette Öman)

Skattenämnden för skattekontor 1-4 för tiden 15 juni 2011 - 31 december 2014
Ledamot
S

Midia Hassan

Fullmäktige nominerade enligt valberedningens förslag
Mälardalsrådets Planerings- och trafikutskott
Ledamot
V

Gunilla Roxby Cromvall

Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott
Ledamot
V

Sverre Launy

Mälardalsrådets Miljöutskott
Ledamöter
KD
V

Erik Slottner
Anna Sehlin

Mälardalsrådets Kulturutskott
Ledamot
V

Jan Wattsgård
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ersättare i samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje, efter Maria Rohammar (S)

en huvudman i sparbanksstiftelsen Första, (MP)
tjugosex nämndemän i förvaltningsrätten i Stockholm, (efter Eva Regårdh (M), Kalevi
Persson (M), Lars Ljungblom (M), Lars Furugård (M), Carin Magnusson (M), Stefan Bergen
(M), Carl Philip Bouvin Sigfridsson (M), Sofia Fölster (M), Massut (Metin) Ataseven (M),
Kristian Hamberg (M), Sven-Olov Norlin (FP), Ulf Hermelin (FP), Linda Masman (KD),
Jesper Overeem (C), Berit Snapp (C), Emma Petersson (C), Mia Heurlin-Norinder (C),
Taoufik Djeridi (S), Vicdan Vura (S), Åsa Waldenström (MP), Hanna Qwist (MP), Shadi
Larsson (MP), Deniz Bulduk (MP), Elina Sargezi Betsimon (MP) samt två platser för (V)
en nämndeman i förvaltningsrätten i Uppsala, (V)
två nämndemän i svea hovrätt efter Karin Liljengård (C) och Pontus Löfstrand (C)
två nämndemän i kammarrätten dels efter Rune Båvner(V) samt ytterligare en plats för (V)
fem ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1-4, en plats för (M), två platser för (MP)
samt två platser för (V)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8, en plats för (M), två platser för (MP)
samt en plats för (V)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 och Utlandsskattekontoret, en plats
för (M) samt tre platser för (MP)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor Södertälje, tre platser för (M) samt en plats
för (MP)
en ledamot i skattenämnden för storföretagsregionen, (M)
§ 103
Fyllnadsval och bordlagda val, förslag från LS:s arbetsutskott (förslag 51)
LS 1102-0266, 1105-0727, 0802
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag
att medge befrielse för Helena Holmstedt (-) från uppdragen som ledamot i styrelserna för
Transitio AB och SL Finans AB.
att välja Erika Ullberg (S) som ledamot i styrelsen för Mälartrafik AB
att välja Lars Gereholt som suppleant i styrelsen för SL HR Service AB
att bordlägga val av ledamot i styrelsen för Transitio AB och SL Finans AB, efter Helena
Holmstedt (-).
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§ 104
Utseende av auktoriserade revisorer till vissa stiftelser m.fl. förslag från
revisorskollegiet (förslag 52)
LS 1105-0696
Fullmäktige beslutade enligt revisorskollegiets förslag
att uppdra åt landstingets ombud att föreslå bolagsstämman för Landstingshuset i
Stockholm AB respektive Locum AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young
(huvudansvarig Magnus Fagerstedt, ersättare Mikael Sjölander) avseende årlig revision 2011
t.o.m. 2014
att för Stiftelsen Clara som auktoriserad revisor utse Ernst &Young (huvudansvarig Mikael
Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014
att uppdra åt landstingets ombud att föreslå bolagsstämman för AB SLL Internfinans att
som auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare
Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014
att för SLL:s donationsfonder som auktoriserad revisor utse Ernst &Young (huvudansvarig
Mikael Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014
att uppdra åt landstingets ombud att föreslå bolagsstämman för Ambulanssjukvården i
Storstockholm AB respektive Stockholm Care AB att som auktoriserad revisor utse Ernst &
Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare Fredric Hävrén) avseende årlig revision
2011 t.o.m. 2014
att uppdra åt landstingets ombud att föreslå bolagsstämman för AB Storstockholms Lokaltrafik respektive Waxholms Ångfartygs AB att som auktoriserad revisor utse Ernst & Young
(huvudansvarig Magnus Fredmer, ersättare Mikael Sjölander) avseende årlig revision 2011
t.o.m. 2014
att för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Cancercentrum Karolinska,
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Stockholms läns Museum som
auktoriserad revisor utse Ernst & Young (huvudansvarig Mikael Sjölander, ersättare Fredric
Hävrén) avseende årlig revision 2011 t.o.m. 2014.
§ 105
Anmälan av nya motioner
LS 1106-0925, 0926
Nr 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om den ojämlika vården
Nr 2011:21 av Håkan Jörnehed m. fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i Stockholms
läns landsting
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 106
Bordlagd motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer
med behov av habiliteringsinsatser (förslag 40)
LS 0701-0065
Fullmäktige beslutade bordlägga ärendet.
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§ 107
Bordlagd interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för
prostatacancer med PSA-prov
LS 1103-0426
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 108
Bordlagd interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart
arbetskraft
LS 1103-0427
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 109
Bordlagd interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folk
LS 1103-0428
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 110
Bordlagd interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken
LS 1103-0429
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 111
Bordlagd interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som
inte anmäls
LS 1103-0430
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 112
Bordlagd interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk
LS 1103-0431
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 113
Bordlagd interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan
i kollektivtrafiken
LS 1103-0432
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 114
Bordlagd interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret
2012
LS 1103-0433
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Avslutning
Under denna punkt yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Helene Hellmark
Knutsson, Raymond Wigg, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman och Gustav
Andersson samt ordförande Inger Linge.
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 20.45.
Vid protokollet

Peter Freme
Karin Mikaelsson

