PROTOKOLL
2011-10-11

Landstingsfullmäktige

§§ 157-174

Justerat tisdagen den 25 oktober 2011

Inger Linge

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

§ 157
Inledning och justering m. m.
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Ordföranden konstaterade att 114 ledamöter var närvarande och 35 ledamöter var frånvarande.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 25 oktober 2011.
§ 158
Bordlagd interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609:
Trafikering till Gribbylund
LS 1104-0662
Inleddes kl. 10.35 och avslutades kl. 10.48
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 3
maj2011 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 13 september 2011.
Svar på interpellationen, se bilaga 1.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Conny Fogelström, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Leif Gripestam.

§ 159
Interpellation 2011:21 av Dag Larsson (S) om klinisk mammografi
LS 1109-1171
Inleddes kl. 10.48 och avslutades kl. 11.09
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
13 september 2011 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson, Lars Joakim Lundquist och Birgitta Sevefjord, Helene Öberg
samt Helena Bargholtz.
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§ 160
Interpellation 2011:22 av Raymond Wigg (MP) om måluppfyllelsen i miljösteg 5
LS 1109-1172
Inleddes kl. 11.09 och avslutades kl. 11.29
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige medgav den 13
september 2011 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Raymond Wigg och Gustav Andersson, Vivianne Gunnarsson samt Anna
Sehlin.

§ 161
Interpellation 2011:23 av Erika Ullberg (S) om en fungerande SL-trafik vintertid
LS 1109-1173
Inleddes kl. 11.29 och avslutades kl. 11.55
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 13
september 2011 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Erika Ullberg och Christer G Wennerholm, Anita Johansson, Yvonne
Blombäck samt Gunilla Roxby Cromvall.

§ 162
Interpellation 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin
LS 1109-1174
Inleddes kl. 11.55 och avslutades kl. 12.14
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 13
september 2011 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Johan Sjölander, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Ylva Nork samt landstingsrådet Birgitta
Sevefjord.
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§ 163
Besvarande av frågor
LS 1110-1327
Inleddes kl. 12.14 och avslutades kl. 13.13
1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser
du att en kollektivtrafikinvestering om sammanlagt 8 miljarder bör betraktas som en fråga
”av principiell beskaffenhet eller större vikt”?
2. Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är
det sant att avtalet med Västberga Åkeri avseende samordnade skärgårdsfrakter är uppsagt
och att frakterna läggs in i någon landstingsägd organisation?
3. Fråga av Catarina Wahlgren (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser du fortfarande, efter första presentationen av utvärderingen av Tiohundraprojektet, att Norrtälje
sjukhus bör lyftas ut ur Tiohundra AB?
4. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan du
garantera att SL kan köra tiominuterstrafik på Roslagsbanan i effektiva hastigheter genom
Danderyd och Täby?
5. Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tänker
du ändra dig och införa öppen spärrlinje i tunnelbanan?
6. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Stämmer det att
ni tänker upphandla BUP i Botkyrka?
7. Fråga av Anders Johansson (S) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Är landstingsrådet –
inte minst mot bakgrund av att regeringens utredare, Ewa Samuelsson (KD) nu föreslår att
hemsjukvården bör kommunaliseras – beredd att låta kommuner i länet som så önskar så
snart som möjligt överta ansvaret för hemsjukvården och på så sätt skapa en sammanhållen
hemvård för bättre kontinuitet och kvalitet för brukarna?
8. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Tycker du det är
rimligt att ta ut en avgift på 350 kr för akut sjukvård till ett barn?
9. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):
Tänker du vidta några åtgärder för att minska antalet olycksfall i tunnelbanan?
10. Fråga av Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Har landstinget
en tydlig och korrekt uppfattning om hur kösituationen inom psykiatrin i Stockholms län ser
ut?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 164
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Inleddes kl. 13.13 och avslutades kl. 13.14
Ordföranden konstaterade att ledamöter var 140 närvarande och 9 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A.
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§ 165
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 13.14 och avslutades kl. 13.14
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 29 september 2011 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 4 oktober 2011 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut
annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 7 oktober 2011 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
Ordföranden informerade om att endast interpellationer, frågor samt anmälan av nya
motioner och interpellationer ska behandlas vid nästa sammanträde den 15 november 2011,
då seminarium för fullmäktige om ”Landstingets investeringar och utblick på vår omvärld”
kommer att hållas från kl. 13.00.
§ 166
Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2012 (förslag 78)
LS 1109-1180
Inleddes kl. 13.15 och avslutades kl. 13.15
Fullmäktige beslutade
att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2012 skall införas i
Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Norrtelje Tidning, Svenska Dagbladet
samt Nynäshamns Posten.
§ 167
Stiftelsernas årsredovisningar 2009 (förslag 79)
LS 1005-0463
Inleddes kl. 13.16 och avslutades kl. 13.16
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna stiftelsernas årsredovisningar för 2009
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för
Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt Stockholms Konserthusstiftelse.
De ledamöter som innehaft uppdrag i ovan nämnda stiftelser under år 2009 deltog inte i
fullmäktiges beslut.
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§ 168
Försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun (förslag 80)
LS 1107-1045
Inleddes kl. 13.17 och avslutades kl. 13.17
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna Locum AB:s försäljning av fastigheten Mimer 8, Stockholms kommun, till
stiftelsen Lilla Akademien till en köpeskilling om
305 000 000 kronor.
§ 169
Motion 2011:11 av Anna Sehlin och Bekir Uzunel (V) om vegetariska måltider
under landstingsfullmäktiges möten (förslag 81)
LS 1103-0491
Inleddes kl. 13.17 och avslutades kl. 13.56
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin, landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Ylva Nork, landstingsråden Gustav Andersson, Raymond Wigg och Anna Starbrink samt Hans Lindqvist.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

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 avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna och av V-ledamöterna.
§ 170
Motion 2010:10 av Agnetha Boström m.fl. (MP) om att upprätta handlingsplan
inom Stockholms läns landsting för att förbättra diagnostiseringen av flickor
med autism och ADHD (förslag 82)
LS 1010-0800
Inleddes kl. 13.57 och avslutades kl. 14.13
I ärendet yttrade sig Helene Öberg, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Margaretha
Herthelius, Jacqueline Bouvin samt landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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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.
§ 171
Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning
och deras behov av hälso- och sjukvård (förslag 83)
LS 0906-0522
Inleddes kl. 14.14 och avslutades kl. 15.03
I ärendet yttrade sig Tove Sander, landstingsrådet Stig Nyman, Tomas Eriksson, Anna
Kettner, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Jessica Ericsson, Juan Carlos Cebrian,
Margaretha Herthelius, Håkan Jörnehed, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Dag
Larsson samt Anna Amundberg.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-, MP- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

minoritetsåterremiss av ärendet med följande motivering ”Yrkar återremiss då
beredningskravet enligt kommunallagen inte är uppfyllt”

4)

avslag på minoritetsåterremissyrkandet

Minoritetsåterremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och
fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd omröstning genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner ja med minst
en tredjedel av rösterna har fullmäktige beslutat att bifalla återremissyrkandet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 59 jaröster, 80 nej-röster och att 10 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 6.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
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§ 172
Valärenden (förslag 84)
LS 1010-0781, 0833, 1103-0352, 0406, 1104-0659, 1105-0798, 0812, 1106-0935, 1108-1070,
1118, 1133, 1139, 1109-1154, 1164
Inleddes kl. 15.03 och avslutades kl. 15.07
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Peter Lundberg (M) från uppdraget som
ledamot i trafiknämnden och för Ingrid Landin (MP) från uppdraget som ersättare i tiohundranämnden.
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
Revisorsgrupp II för tiden 11 oktober 2011 – 31 december 2014
Revisor
KD

Christer Wahlgren

(efter Leif Hagström)

Revisorskollegiet för tiden 11 oktober 2011 – 31 december 2014
Ersättare
KD

Christer Wahlgren

(efter Leif Hagström)

Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka för tiden 11 oktober 2011 –
31 december 2014
Revisor
KD

Christer Wahlgren

(efter Leif Hagström)

Landstingsfullmäktige för tiden 1 november 2011 – 31 oktober 2012
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

S

FP

Inger Linge

Sekreterare
-

Peter Freme

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

Ersättare för sekreterare
-

Anne Lindblom

Det antecknades att Inger Linge, Conny Andersson och Sven-Erik Köhlin inte deltog i
beslutet avseende val till fullmäktiges presidium.
Trafiknämnden för tiden 11 oktober 2011 – 31 december 2011
Ledamot
M

Kristoffer Tamsons

(efter Peter Lundberg)

Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 11 oktober 2011 - 31 december 2014
Nämndemän
M
FP
KD
C

Anne-Christine Carlberg
Ritva Elg
Thomas Swenson
Johan Kling

(efter Michaela Friberg-Storey)
(efter Hanna Bengtsson)
(efter Tommy Petersson)
(efter Karin Ernlund)
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(efter Kenneth Hultgren)

Svea hovrätt för tiden 11 oktober 2011 - 31 december 2014
Nämndemän
S

Ralf Lennholm

(efter Gary Park)

Kammarrätten för tiden 11 oktober 2011 - 31 december 2014
Nämndemän
S

Per-Åke Jeansson

(efter Britt Storm)

Nomineringar
Skärgårdshavets samarbetsråd
Personliga ersättare
FP
KD

Bo Persson
Åke Malmström

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en revisor i revisorsgrupp III, efter Amir Sajadi (MP)
en ledamot i revisorskollegiet, efter Amir Sajadi (MP)
en ersättare i tiohundranämnden, efter Ingrid Landin (MP)
en huvudman i sparbanksstiftelsen Första, en plats för (MP)
nio nämndemän i förvaltningsrätten i Stockholm, efter Taoufik Djeridi (S), efter Edip Tekin
(S), efter Åsa Waldenström (MP), efter Hanna Qwist (MP), efter Shadi Larsson (MP), efter
Deniz Bulduk (MP), efter Elina Sargezi Betsimon (MP), efter Eva Stenlund (MP) samt efter
Margareta Lundberg (MP)
en nämndeman i förvaltningsrätten i Uppsala, en plats för (V)
två nämndemän i Svea hovrätt, efter Julia Ribbing Matthis (MP) och efter Karin Wallton
(MP)
två nämndemän i kammarrätten, dels efter Rune Båvner (V) och dels en plats för (V)
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av
en personlig ersättare i skärgårdshavets samarbetsråd, en plats för (MP).
§ 173
Anmälan av nya motioner
LS 1110-1329--1338
Inleddes kl. 15.07 och avslutades kl. 15.10
Nr 2001:24 av Erika Ullberg m. fl. (S) om barn och unga i trafiken
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Nr 2011:25 av Helene Hellmark Knutsson m. fl. (S) om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar
Nr 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m. fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och
säker
Nr 2011:27 av Rolf Lindell (S) om att öppna den norra tunnelbaneuppgången vid station
Universitetet
Nr 2011:28 av Raymond Wigg m. fl. (MP) om minskad köttkonsumtion - minskad klimatpåverkan
Nr 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken
Nr 2011:30 av Håkan Jörnehed m. fl. (V) om att se över och modernisera reglerna för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting
Nr 2011:31 av Anna Sehlin (V) om cykeln som transportmedel
Nr 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spårvägar och annan trafikinfrastruktur
Nr 2011:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om ibruktagande av befintliga spåranläggningar
för persontrafik
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 174
Anmälan av nya interpellationer
LS 1011-1306--1317
Inleddes kl. 15.10 och avslutades kl. 15.11
Nr 2011:25 av Erika Ullberg (S) om styrning av projekt avseende Tvärbanan Norr och
Roslagsbanan
Nr 2011:26 av Yvonne Blombäck (MP) om framkomligheten för innerstadsbussarna
Nr 2011:27 av Birgitta Sevefjord (V) om människor som utsatts för tortyr
Nr 2011:28 av Nanna Wikholm (S) om upphandling av helhetsansvar för sjötrafiken
Nr 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om hållplatsomläggning i Norrtälje
Nr 2011:30 av Håkan Jörnehed (V) om tilltron till SOS Alarm
Nr 2011:31 av Erika Ullberg (S) om oligopol inom färdtjänsten
Nr 2011:32 av Yvonne Blombäck (MP) om ordningsvakters befogenheter gentemot unga i
kollektivtrafiken
Nr 2011:33 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken
Nr 2011:34 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om kartor i tunnelbanan
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Nr 2011:35 av Susanne Nordling (MP) om patienter med kroniskt trötthetssyndrom
(ME/CFS)
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 15.12
Vid protokollet

Peter Freme
Karin Mikaelsson
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