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Landstingsfullmäktige

§§ 115-156

Justerat tisdagen den 27 september 2011

Inger Linge

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

§ 115
Inledning och justering m. m.
Inleddes kl. 10.38 och avslutades kl. 10.39
Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden konstaterade att 106 ledamöter var närvarande och 43 ledamöter var frånvarande.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 27 september 2011.
§ 116
Bordlagd interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för
prostatacancer med PSA-prov
LS 1103-0426
Inleddes kl. 10.39 och avslutades kl. 10.51
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
22 mars 2011 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 3 maj och den 15 juni 2011
Svar på interpellationen, se bilaga 1.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist samt Helena Bargholtz.
§ 117
Bordlagd interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart
arbetskraft
LS 1103-0427
Inleddes kl. 10.51 och avslutades kl. 11.07
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 22
mars 2011 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 3 maj och den 15 juni 2011
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Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Charlotte Broberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Lars
Dahlberg, landstingsrådet Charlotte Broberg, Gunilla Roxby Cromvall samt Paul
Lappalainen.
§ 118
Bordlagd interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folk
LS 1103-0428
Inleddes kl. 11.08 och avslutades kl. 11.19
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 22
mars 2011 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 3 maj och den 15 juni 2011
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Torbjörn Rosdahl hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Ylva
Nork, landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Jakob Dencker, Helena Bargholtz, landstingsråden
Birgitta Sevefjord och Gustav Andersson samt Vivianne Gunnarsson.
§ 119
Bordlagd interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken
LS 1103-0429
Inleddes kl. 11.20 och avslutades kl. 11.42
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 22
mars 2011 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 3 maj och den 15 juni 2011
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Helene Hellmark Knutsson och Christer G Wennerholm, Gunilla Roxby
Cromvall, Yvonne Blombäck samt Stella Fare.
§ 120
Bordlagd interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som
inte anmäls
LS 1103-0430
Inleddes kl. 11.43 och avslutades kl. 12.09
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
22 mars 2011 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 3 maj och den 15 juni 2011
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
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Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Erika Ullberg och Filippa Reinfeldt, Helena Bargholtz, landstingsrådet
Birgitta Sevefjord, Tove Sander, Anna Kettner samt Margaretha Herthelius.
§ 121
Bordlagd interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets
strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk
LS 1103-0431
Interpellationen avskrevs.
§ 122
Bordlagd interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan
i kollektivtrafiken
LS 1103-0432
Interpellationen avskrevs.
§ 123
Bordlagd interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret
2012
LS 1103-0433
Interpellationen avskrevs.
§ 124
Interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609: Trafikering
till Gribbylund
LS 1104-0662
Interpellationen bordlades.
§ 125
Besvarande av frågor
LS 1109-1190
Inleddes kl. 12.10 och avslutades kl. 13.02
1. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):
Delar du Catharina Elmsäters Svärds åsikt att det är positivt att Scania på grund av missnöje
med pendeln startar egen busslinje?
2. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):
Med anledning av att Scania planerar en egen busslinje mellan Stockholm och Södertälje för
sina 2000 pendlare frågar jag om det är en önskvärd samhällsutveckling att företag tvingas
sätta in egna bussar för att deras anställda ska kunna ta sig till arbetet?
3. Fråga av Rolf Lindell (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):
Tycker du det är en rimlig hantering att fatta beslut om utbyggnad av Spårväg City innan
beslut tagits om Stomnäts- och spårvägstrategi för innerstaden?
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4. Fråga av Sverre Launy (V) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Söder, Gunilla Helmerson (M):

Kommer det framöver att finnas någon vård i Nynäshamn utanför kontorstid?
5. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M):
Är du nöjd med att beslut om avauktoriseringar inte leder till omedelbar verkställighet,
såsom förskrivs i vårdavtalen?
6. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD):
Innebär planerna på att flytta ut geriatriken från Danderyds sjukhus till närsjukhus att även
avdelning 32 för andningsvård, som ligger på geriatriken, ska flyttas ut?
7. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):
Är du nöjd med sommarens och höstens planering och samordning av vägarbeten och
kollektivtrafikarbeten mellan SL, Trafikverket och Stockholm stad?
Frågorna antecknades som besvarade.
Landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism
Fullmäktiges ordförande Inger Linge inledde med att redogöra för kriterierna för att få
priset. Ordförande i juryn för pris mot främlingsfientlighet, Stina Bengtson läste sedan upp
motiveringen varför organisationerna fått priset. Prischeck, blommor och diplom delades
sedan ut av fullmäktiges ordförande Inger Linge, 1:e vice ordförande Conny Andersson och
2:e vice ordförande Sven-Erik Köhlin. Priset delades av följande två mottagare: Ungdom mot
rasism som representerades av Ellen Rue och Mathilda Birging, och Romskt Kulturcentrum
som representerades av Lars Demetri.
§ 126
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Inleddes kl. 13.15 och avslutades kl. 13.15
Ordföranden konstaterade att 143 ledamöter var närvarande och 6 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A.
§ 127
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 13.15 och avslutades kl. 13.15
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 1 september 2011 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 6 september 2011 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 9 september 2011 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
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§ 128
Anmälan av länsstyrelsens beslut den 7 juni 2011 samt den 5 juli 2011 för tiden
t.o.m. den 31 oktober 2014 till ledamot i valkrets O efter Astrid Grufman (M)
inkalla Lars Björndahl (M) och till ersättare utse Mats Fält (M), till ledamot i
valkrets SO efter Ilija Batljan (S) inkalla Åsa Karlsson (S) och till ersättare utse
Carl Melin (S), till ledamot i valkrets SV efter Ebba Jansson (S) inkalla Andreas
Dahl (S) och till ersättare utse Rose-Marie Jacobsson (S) till ersättare i valkrets
1 efter Andreas Strömberg (C) utse Mathias Steffens (C), till ersättare i valkrets
2 efter Andreas Strömberg (C) utse Karin Andersson (C) till ersättare i valkrets
3 efter Andreas Strömberg (C) utse Catharina Mann (C) och till ersättare i valkrets 5 efter Anders Ekberg (FP) utse Thorkel Åkesson (FP)
LS 1104-0570, 0611, 0612, 1105-0693, 0791
Inleddes kl. 13.16 och avslutades kl. 13.16
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 129
Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige över den
verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen
LS 1108-1122
Inleddes kl. 13.17 och avslutades kl. 13.17
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 130
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2012
(förslag 56)
LS 1108-1068
Inleddes kl. 13.18 och avslutades kl. 13.18
Fullmäktige beslutade
att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2012 enligt följande:
14 februari, 20 mars, 8 maj, 12-13 juni (budgetsammanträde), 18 september, 23 oktober
samt 4 december.
§ 131
Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2011
(förslag 53)
LS 1103-0312
Inleddes kl. 13.18 och avslutades kl. 13.18
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bevilja Stockholm Care AB ett bidrag år 2011 på 1 173 595 kronor för utveckling av Tobias
Registret
att finansiering skall ske inom ramen för koncernfinansiering.
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§ 132
Tillskott av medel till patientnämnden år 2011 (förslag 54)
LS 1103-0307
Inleddes kl. 13.19 och avslutades kl. 13.19
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att patientnämnden år 2011 erhåller medel om 800 000 kronor för ombyggnation av lokaler
och underhåll och förbättringar av statistikprogrammet Vårdsynpunkter
att finansiering skall ske inom ramen för koncernfinansiering.
§ 133
Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt delegationsordning för landstingsstyrelsen (förslag 55)
LS 1105-0773
Inleddes kl. 13.19 och avslutades kl. 13.19
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna ändring av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder.
§ 134
Delårsrapport 2011 för Stockholms läns landsting och samlad återrapportering
av mål och budget till landstingsstyrelsen (förslag 57)
LS 1104-0668
Inleddes kl. 13.20 och avslutades kl. 14.53
I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Helene Hellmark Knutsson och
Raymond Wigg, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Dag Larsson och Filippa
Reinfeldt, Yvonne Blombäck, landstingsråden Stig Nyman och Birgitta Rydberg, Vivianne
Gunnarsson, landstingsråden Gustav Andersson, Erika Ullberg och Raymond Wigg, Kerstin
Pettersson, Hans Lindqvist samt Thomas Magnusson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

4)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa delårsrapporten för januari – juni 2011 för Stockholms läns andsting
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att fastställa att den samlade återrapporteringen av mål och budget till landstingsstyrelsen ska ske på sätt som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att godkänna och till handlingarna lägga att återrapportering till landstingsstyrelsen skett i
enlighet med landstingsdirektören tjänsteutlåtande från och med februari 2011.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och av Vledamöterna.
§ 135
Ändring av bolagsordningar i AB Storstockholms Lokaltrafiks dotterbolag
(förslag 58)
LS 1009-0667
Inleddes kl. 14.54 och avslutades kl. 14.54
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna föreslagna nya bolagsordningar för Tågia AB, SL Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets Aktiebolaget Viggestaberg
att uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik att
rösta för att AB SL vid bolagsstämma i de av AB SL helägda dotterbolagen Tågia AB, SL
Kundtjänst AB, SL Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR-service AB samt för Fastighets
Aktiebolaget Viggestaberg fattar beslut om nya bolagsordningar enligt landstingsfullmäktiges godkännande i första att-satsen.
§ 136
Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av
SL Lidingötrafiken AB (förslag 59)
LS 1105-0669
Inleddes kl. 14.54 och avslutades kl. 14.54
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att AB SL genomför en minskning av aktiekapitalet genom inlösen av minoritetsaktierna med återbetalning till aktieägarna och en samtidig emission av nya aktier till
SLL på motsvarande belopp, eller för det fall sådan minskning av aktiekapitalet ej kan
genomföras, godkänna att AB SL genomför en tvångsinlösen av minoritetsaktierna i enlighet
med aktiebolagslagens bestämmelser
att uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma i AB SL att rösta för att AB SL beslutar
enligt landstingsfullmäktiges godkännande i första att-satsen;
att godkänna att Lidingöbolaget avvecklas genom frivillig likvidation
att uppdra åt landstingets ombud på bolagsstämma i AB SL att rösta för att AB SL vid
bolagsstämma i Lidingöbolaget fattar beslut enligt landstingsfullmäktiges godkännande i
tredje att-satsen.
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§ 137
Förslag till omfattning och genomförande av upphandling av IKT-infrastruktur
till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (förslag 60)
LS 1104-0614
Inleddes kl. 14.55 och avslutades kl. 15.00
I ärendet yttrade sig Inger Ros, Håkan Jörnehed samt landstingsrådet Raymond Wigg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att genomföra en upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för och fatta erforderliga beslut avseende upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus.
UTTALANDE
S-, MP- och V-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med partiernas
gemensamma uttalande i landstingsstyrelsen.
§ 138
Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen för år 2012-2015 (förslag 61)
LS 1106-0972
Inleddes kl. 15.01 och avslutades kl. 15.13
I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt och Dag Larsson, Håkan Jörnehed
samt Tomas Eriksson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag med instämmande av S-ledamöterna

2)

bifall till MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslaget om reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen gällande åren 20122015.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP- och V-ledamöterna.
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§ 139
Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet och hälso- och sjukvårdsnämnden om inrättande av kvalitetsregistercentrum, QRC Stockholm (förslag 62)
LS 1105-0839
Inleddes kl. 15.14 och avslutades kl. 15.16
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Filippa Reinfeldt och Håkan Jörnehed.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att ingå samverkansavtal med Karolinska
Institutet avseende Kvalitetsregistercentrum Stockholm
att uppdra till hälso- och sjukvårdnämnden att utifrån samverkansavtalet med Karolinska
Institutet avsätta driftsbudget för sin del av verksamheten vid Kvalitetsregistercentrum
Stockholm
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning att utse de ledamöter som för landstingets vidkommande ska ingå i styrgruppen
för Kvalitetsregistercentrum Stockholm och svara för den förvaltning som krävs för att uppfylla landstingets åtaganden enligt samverkansavtalet för Kvalitetsregistercentrum
Stockholm.
UTTALANDE
V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
§ 140
Stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum (förslag 63)
LS 1104-0596
Inleddes kl. 15.17 och avslutades kl. 15.17
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till ändringar i Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar.
§ 141
Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets
handikapporganisationer (förslag 64)
LS 1105-0719
Inleddes kl. 15.17 och avslutades kl. 15.30
I ärendet yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg och Stig Nyman, Håkan Jörnehed samt
Hans Lindqvist.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag

2011-09-13

10

att inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde anta den reviderade modell för samverkan med handikapporganisationerna som redovisas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra till nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd
med länets handikapporganisationer utveckla former för samverkan med handikapporganisationerna enligt vad som sägs i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande. De organisationer
som avses är: Handikapporganisationernas Samarbetsorgan i Stockholms län (HSO), Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Stockholms läns distrikt (DHR) och SRF
Stockholms och Gotlands län (SRF)
att reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer gäller från och med 1 oktober 2011 och tillsvidare.
§ 142Bordlagd motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för
personer med behov av habiliteringsinsatser (förslag 40)
LS 0701-0065
Inleddes kl. 15.30 och avslutades kl. 15.45
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 3 maj och den 15 juni 2011.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman och Dag Larsson, Kerstin Pettersson samt
Juan Carlos Cebrian.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
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.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna.
§ 143
Motion 2010:11 av Ilija Batljan m.fl. (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal (förslag 65)
LS 1011-0894
Inleddes kl. 15.46 och avslutades kl. 16.24
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Helene Hellmark Knutsson, Thomas Magnusson,
landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Paul Lappalainen, Lars Dahlberg, Johan Sjölander samt
Lowisa Anderzon.
YRKANDEN
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 81 jaröster, 62 nej-röster och att 6 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 6.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, MP- och V-ledamöterna.
§ 144
Motion 2010:1 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att SL ska se cykling som
en del av resan (förslag 66)
LS 1002-0138
Inleddes kl. 16.25 och avslutades kl. 17.02
I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, Yvonne Blombäck, Lukas Forslund, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Stella Fare, Hans Lindqvist, Karl Henriksson samt Anna
Sehlin.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Då votering begärts ställde ordföranden först propositioner om vilket av yrkandena under 2)
och 3) ovan som skulle utgöra motförslag till landstingsstyrelsens förslag vid huvudvoteringen och fann att fullmäktige utsett S-ledamöternas förslag.
Begärd omröstning genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
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Den som önskar utse S-ledamöternas förslag till motförslag röstar ja. Den det ej vill röstar
nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat utse MP- och V-ledamöternas förslag till motförslag
vid huvudvoteringen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 35 jaröster, 24 nej-röster, att 77 ledamöter avstått och att 13 ledamöter varit frånvarande.
Fullmäktige hade alltså utsett S-ledamöternas förslag till motförslag vid huvudvoteringen.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 7.
Huvudvotering
Omröstning genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat enligt S-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 80 jaröster, 34 nej-röster, att 25 ledamöter avstått och att 10 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 8.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels S-ledamöterna och dels av MP- och Vledamöterna.
§ 145
Motion 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för
tunnelbanan vid Farsta strand för bättre förbindelse med pendeltåget
(förslag 67)
LS 1010-0799
Inleddes kl. 17.03 och avslutades kl. 17.19
I ärendet yttrade sig Nanna Wikholm, Ninos Maraha, landstingsrådet Christer G
Wennerholm, Karl Henriksson samt Gunilla Roxby Cromvall.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna.
§ 146
Motion 2010:8 av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för
att utveckla en hälsofrämjande psykiatri (förslag 68)
LS 1009-0683
Inleddes kl. 17.20 och avslutades kl. 17.44
I ärendet yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg och Birgitta Rydberg, Ylva Nork, Johan
Sjölander samt Marie Åkesdotter.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-, MP- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande
bifall till 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.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, MP- och V-ledamöterna.
§ 147
Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och
vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (förslag 69)
LS 1011-0895
Inleddes kl. 17.46 och avslutades kl. 18.11
I ärendet yttrade sig Anna Kettner, Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Birgitta Rydberg,
samt Juan Carlos Cebrian.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
motionen
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bifall till MP-ledamöternas yrkande dels att andra att-satsen i motionen bifalls, dels att
denna ställs under särskild proposition

Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena under 3) ovan och fann att
fullmäktige avseende motionens andra att-sats beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 2) ovan
avseende motionen i dess övriga delar och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens
förslag.
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- och V-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 76 jaröster, 42 nej-röster, att 14 ledamöter avstått och att 17 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 9.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna.
§ 148
Motion 2008:36 av Gizela Sladić och Ingela Nylund Watz (S) om att göra
Stockholmsregionen till en filmregion (förslag 70)
LS 0810-0900
Inleddes kl. 18.12 och avslutades kl. 18.37
I ärendet yttrade sig Gizela Sladić, landstingsrådet Anna Starbrink, Tomas Melin, Rickard
Wessman, Håkan Jörnehed samt Lukas Forslund.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna.
§ 149
Motion 2008:37 av Gizela Sladić m.fl. (S) om att utveckla kulturpolitiken för
ungas behov (förslag 71)
LS 0810-0898
Inleddes kl. 18.38 och avslutades kl. 19.09
I ärendet yttrade sig Gizela Sladić, landstingsrådet Anna Starbrink, Conny Fogelström,
Tomas Melin, Rasmus Törnblom samt Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
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.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna.
§ 150
Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m.fl. (MP) om inrättande av länsteaterfunktion i Stockholms län (förslag 72)
LS 0906-0524
Inleddes kl. 19.09 och avslutades kl. 19.20
I ärendet yttrade sig Tomas Melin, landstingsrådet Anna Starbrink samt Ann-Sofi
Matthiesen.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
motionen
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna.
§ 151
Motion 2009:37 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om ekologiskt fotavtryck för
Stockholmsregionen (förslag 73)
LS 0912-1037
Inleddes kl. 19.21 och avslutades kl. 20.14
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Andersson, Sverre Launy, Lennart Nilsson,
landstingsrådet Raymond Wigg, Fredrik Saweståhl, Nanna Wikholm samt Annika Hjelm.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP- och V-ledamöterna.
§ 152
Motion 2010:6 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att permanenta Earth Hour
arbetet i Stockholms läns landsting (förslag 74)
LS 1006-0511
Inleddes kl. 20.15 och avslutades kl. 20.24
I ärendet yttrade sig landstingsråden Gustav Andersson och Raymond Wigg, Fredrik
Saweståhl, Lennart Nilsson samt Sverre Launy.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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bifall till MP- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall
till 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.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP- och V-ledamöterna.
§ 153
Motion 2010:7 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att Stockholms läns landsting
ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgård (förslag 75)
LS 1006-0512
Inleddes kl. 20.25 och avslutades kl. 20.55
I ärendet yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg och Gustav Andersson, Lennart
Nilsson, Sverre Launy, Yvonne Blombäck, Fredrik Saweståhl, Hans Lindqvist samt Marie
Åkesdotter.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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 MP- och V-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 70 jaröster, 50 nej-röster och att 29 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 10.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP- och V-ledamöterna.
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§ 154
Valärenden (förslag 76 och 77)
LS 1009-0712-0739, 1010-0781, 0806, 0833, 1011-0869, 1103-0352, 0406, 0507, 0411,
1104-0587, 0645, 0659, 0664, 1105-0798, 0812, 1106-0935, 1107-1003, 1108-1051, 1053,
1066, 1070, 1106, 1118, 1133, 1109-1153
Inleddes kl. 20.56 och avslutades kl. 21.00
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Magnus Widén (M) från uppdragen som
ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets SV, ersättare i mälardalsrådet samt ersättare i
regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, för Jan Stefanson (KD) från uppdraget som
ersättare i landstingsfullmäktige, valkretsarna 3, N, NO, NV, O, SO och SV, för Tobias
Olsson (MP) från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 6 samt för Amir
Sajadi (MP) från uppdragen som revisor i revisorsgrupp III och ledamot i revisorskollegiet.
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
Mälardalsrådet för tiden 13 september 2011 – intill slutet av ordinarie rådsmöte 2015
Ersättare
M

Luke Cook

(efter Magnus Widén)

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för tiden 13 september 2011 –
31 december 2014
Ersättare
S

Rose-Marie Jacobsson

(efter Maria Rohammar)

Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 13 september 2011 - 31 december 2014
Nämndemän
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
FP
FP
KD
C
C
C
C
S
S
V
V

Peter Abelin
Yrsa Bringensparr
Carl Ehnbom
Birgitta Guntsch
Mikael Kraus
Tyrone Lundström
Ulrika Mattsson
Matilda Rosenquist
Agnieszka Sandi
Magnus Svensson
Susann Thorngren
Monica Nordebo
Ingela Nordebo
Gunilla Oljeqvist
Joanna Bäck
Johanna Jönsson
Caroline Blomberg
Anders Hallstan
Christoffer Monikander
Majvie Swärd
Mattias Enroth
Lou Lundqvist

(efter Eva Regårdh)
(efter Kalevi Persson)
(efter Lars Ljungblom)
(efter Lars Furugård)
(efter Carin Magnusson)
(efter Stefan Bergen)
(efter Carl Philip Bouvin Sigfridsson)
(efter Sofia Fölster)
(efter Massut (Metin) Ataseven
(efter Kristian Hamberg)
(efter Armin Khajehdehi)
(efter Sven-Olov Norlin)
(efter Ulf Hermelin)
(efter Linda Masman)
(efter Jesper Overeem)
(efter Berit Snapp)
(efter Emma Petersson)
(efter Mia Heurlin-Norinder)
(efter Vicdan Vural)
(efter Henrik Due)
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Svea hovrätt för tiden 13 september 2011 - 31 december 2014
Nämndemän
C
C
KD

Kjell-Erik Börjesson
Laila Hjortsberg
Thomasine von Essen

(efter Karin Liljengård)
(efter Pontus Löfstrand)
(efter Kent Rune Sjöholm)

Skattenämnden för skattekontor 1-4 för tiden 13 september – 30 september 2011
Ledamöter
M
M

Kerstin Backman
Lennart Wilén

(efter Marcel Gleichmann)

Fullmäktige beslutade även
att godkänna att för mandatperioden 2011 – 2014 valda ledamöter i skattenämnden för
skattekontor 1-4, fr o m den 1 oktober 2011 förflyttas till skattenämnden för företagsskattekontor 1.
Skattenämnden för skattekontor 5-8 för tiden 13 september – 30 september 2011
Ledamöter
M

Marine Ohanyan

Fullmäktige beslutade även
att godkänna att för mandatperioden 2011 – 2014 valda ledamöter i skattenämnden för
skattekontor 5-8, fr o m den 1 oktober 2011 förflyttas till skattenämnden för företagsskattekontor 2.
Skattenämnden för skattekontor 9-10 och utlandsskattekontoret för tiden 13
september – 30 september 2011
Ledamöter
M

Caroline Wallensten

Fullmäktige beslutade även
att godkänna att för mandatperioden 2011 – 2014 valda ledamöter i skattenämnden för
skattekontor 9-10 och utlandsskattekontoret, fr o m den 1 oktober 2011 förflyttas till skattenämnden för företagsskattekontor 3-6.
Skattenämnden för företagsskattekontor 1 för tiden 1 oktober 2011 – 31 december
2014
Ledamöter
M
M

Kerstin Backman
Lennart Wilén

(efter Marcel Gleichmann)
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Skattenämnden för företagsskattekontor 2 för tiden 1 oktober 2011 – 31 december
2014
Ledamöter
M

Marine Ohanyan

Skattenämnden för företagsskattekontor 3-6 för tiden 1 oktober 2011 – 31 december
2014
Ledamöter
M

Caroline Wallensten

Skattenämnden för skattekontor Södertälje för tiden 13 september 2011 - 31
december 2014
Ledamöter
M
M

Donald Molander
Arne Wickstein

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att nominera
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Ersättare
M

Thord Swedenhammar

(efter Magnus Widén)

Skärgårdshavets samarbetsråd
Ledamöter
M
C
S

Jan Olov Sundström
Gustav Andersson
Mervi Mäkinen Andersson

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga
en revisor i revisorsgrupp II efter Leif Hagström (KD)
en revisor i revisorsgrupp III (efter Amir Sajadi (MP)
en ledamot i revisorskollegiet efter Amir Sajadi (MP)
en ersättare i revisorskollegiet efter Leif Hagström (KD)
en revisor i samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka efter Leif Hagström (KD)
en huvudman i Sparbanksstiftelsen Första, en plats för (MP)
fjorton nämndemän i Förvaltningsrätten i Stockholm efter Michaela Friberg-Storey (M),
Hanna Bengtsson FP), Tommy Petersson (KD), Karin Ernlund (C), Kenneth Hultgren (C),
Taoufik Djeridi (S), Edip Tekin (S), Åsa Waldenström (MP), Hanna Qwist (MP), Shadi
Larsson (MP), Deniz Bulduk (MP), Elina Sargezi Betsimon (MP), Eva Stenlund (MP) och
Margareta Lundberg (MP)
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en nämndeman i Förvaltningsrätten i Uppsala, en plats för (V)
tre nämndemän i Kammarrätten dels efter Britt Storm (S) och Rune Båvner (V) samt en
plats för (V)
fem ledamöter i skattenämnden för företagsskattekontor 1, dels efter Per Hägerfors (S) samt
två platser för (MP) och två platser för (V)
tre ledamöter i skattenämnden för företagsskattekontor 2, två platser för (MP) och en plats
för (V)
fyra ledamöter i skattenämnden för företagsskattekontor 3-6, dels efter Vane Kostivski (M)
samt tre platser för (MP)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor Södertälje, en plats för (M) och en plats för
(MP)
en ledamot i skattenämnden för storföretagsregionen, en plats för (M)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av
tre personliga ersättare i skärgårdshavets samarbetsråd, (FP), (KD), (MP)
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag
att befria Helena Holmstedt från uppdraget som ledamot i styrelsen för Huddinge
Universitetssjukhus AB (vilande bolag)
att för tiden 13 september 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2012 välja Anne
Rundqvist som ledamot i styrelsen för Huddinge Universitetssjukhus AB (vilande bolag).
§ 155
Anmälan av nya motioner
LS 1109-1186, 1187
Inleddes kl. 21.01 och avslutades kl. 21.01
Nr 2011:22 av Conny Fogelström m. fl. (S) om att ”Utnyttja Stockholms vattenvägar bättre
– arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan”
Nr 2011:23 av Pia Ortiz-Venegas m. fl. (V) om säkra utrymningsvägar för personer med
funktionsnedsättning
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 156
Anmälan av interpellationer
LS 1109-1171—1174
Inleddes kl. 21.01 och avslutades kl. 21.02
Nr 2011:21 av Dag Larsson (S) om klinisk mammografi
Nr 2011:22 av Raymond Wigg (MP) om måluppfyllelsen i miljösteg 5
Nr 2011:23 av Erika Ullberg (S) om en fungerande SL-trafik vintertid
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Nr 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 21.04.
Vid protokollet

Peter Freme
Karin Mikaelsson
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