PROTOKOLL
2013-03-19

Landstingsfullmäktige

§§ 35-61

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande § 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013.

Inger Linge

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

§ 35
Inledning och justering m.m.
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 2 april 2013.
§ 36
Bordlagd interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av
psykosociala resurser inom primärvården
LS 1210-1376
Inleddes kl. 10.06 och avslutades kl. 10.25.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 23
oktober 2012 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 4 december 2012 och den 19 februari 2013.
Svar på interpellationen, se bilaga 1.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Johan Sjölander, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Catrin Mattsson samt Marie Åkesdotter.
§ 37
Bordlagda interpellationer 2012:23 av Erika Ullberg (S) om villkoren för personal inom biljettkontrollen och 2012:24 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de
uppsagda biljettkontrollanterna
LS 1211-1618, 1619
Inleddes kl. 10.25 och avslutades kl. 11.01.
Interpellationerna är ställda till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 4
december 2012 att interpellationerna fick ställas. Interpellationerna bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2013.
Svar på interpellationerna, se bilagorna 2 och 3.
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Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsrådet Erika Ullberg, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Christer G
Wennerholm och Yvonne Blombäck, Lennart Rohdin, Robert Johansson, Michael
Stjernström samt Anna Kettner.
§ 38
Bordlagd interpellation 2012:25 av Håkan Jörnehed (V) om hörapparater
LS 1211-1620
Inleddes kl. 11.01 och avslutades kl. 11.22.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 4
december 2012 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 19 februari 2013.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed och Stig Nyman, Helena Bargholtz, Hans Lindqvist samt Jessica
Ericsson.
§ 39
Bordlagd interpellation 2012:26 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om framtiden
för Spårväg Syd
LS 1211-1621
Inleddes kl. 11.22 och avslutades kl. 12.03.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 4
december 2012 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 19 februari 2013.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Jessica Ericsson,
landstingsrådet Yvonne Blombäck, Anna Sehlin, Karl Henriksson, Lennart Kalderén, landstingsrådet Gustav Andersson, Stella Fare samt landstingsrådet Erika Ullberg.
§ 40
Interpellation 2013:1 av Nanna Wikholm (S) om skärgårdstrafiken
LS 1302-0231
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 41
Interpellation 2013:2 av Helene Öberg (MP) om stärkt patientmakt i psykiatrin
LS 1302-0232
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 42
Interpellation 2013:3 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om busstrafiken i Norrort
LS 1302-0233
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 43
Interpellation 2013:4 av Erika Ullberg (S) om busstrafiken i Norrort
LS 1302-0234
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 44
Interpellation 2013:5 av Sverre Launy (V) om psykiatrisk vård för missbrukare
LS 1302-0235
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 45
Interpellation 2013:6 av Lars Dahlberg (S) om tillgången till rehabilitering
inom Stockholms läns landsting
LS 1302-0236
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 46
Interpellation 2013:7 av Håkan Jörnehed (V) om antalet vårdplatser
LS 1302-0237
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 47
Interpellation 2013:8 av Conny Fogelström (S) om Centrum för Allergiforskning
LS 1302-0238
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 48
Interpellation 2013:9 av Birgitta Sevefjord (V) om förlossningsvården
LS 1302-0239
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 12.03.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 49
Frågestund
LS 1303-0414
Inleddes kl. 12.03 och avslutades kl. 13.03.
Fullmäktige beslutade enligt 2:e vice ordförandens förslag att de inkomna frågorna fick
ställas.
1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Har du
säkerställt hur bemanningen inom förlossningsvården ska lösas inför sommaren?
2. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Med anledning av dispensen i ambulansavtalet, tror du att patienten får lika bra vård oavsett sjuksköterskans kompetensnivå?
3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Stockholms
barnmorskor kräver nu att ha maximalt en kvinna i aktivt värkarbete per barnmorska - är du
beredd att vidta åtgärder för att tillmötesgå deras krav?
4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Stämmer det att
majoriteten gått med på att sänka kvalitetskraven i ambulanssjukvården för att kunna öka
antalet ambulanser i länet?
5. Fråga av Annika Hjelm (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Har du Filippa
Reinfeldt i dina svar till barnmorskorna utlovat några förbättringar av den situation de
beskriver?
6. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Gustav Andersson (C): Anser du
att det är förenligt med landstingets miljöpolicy att trafikoperatören Arriva varje morgon
tomgångskör sina bussar under flera timmar?
7. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker du att
det är rimligt att tjänstemännens utredning om trafiklösning Hagastaden bara är tillgänglig
för ordförande och dem han önskar ha "politisk beredning" med medan Trafiknämnden som
helhet saknar information om innehållet?
8. Fråga av Michel Silvestri (MP) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Kan Du som ansvarigt landstingsråd garantera att en nedtrappning av det direkta landstingsstödet till Centrum
för Biovetenskapers verksamhet inte kommer ske snabbare än enligt de uttalade intentionerna, d.v.s. utdraget över ytterligare minst 3-4 års tid?
Frågorna antecknades som besvarade.
Fullmäktige beslutade enligt 2:e vice ordförandens förslag att den återstående frågan på den
utdelade förteckningen inte fick ställas.
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§ 50
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Inleddes kl. 13.04 och avslutades kl. 13.04.
Ordföranden konstaterade att 139 ledamöter var närvarande och 10 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A.
Ordföranden presenterade landstingsjurist Hanna Nyström som från och med detta möte
ska vara presidiet behjälplig med juridiska ställningstaganden.
§ 51
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 13.04 och avslutades kl. 13.04.
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 7 mars 2013 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 12 mars 2013 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut
annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 15 mars 2013 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 52
Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (förslag 17)
LS 1112-1733
Inleddes kl. 13.05 och avslutades kl. 13.05.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta förslag till omarbetad informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa förslag till omarbetade riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting och vid behov fastställa ändringar och tillägg
till dessa
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta tillämpningsanvisningar för beslut om styrdokument inom informationssäkerhetsområdet hos Stockholms läns landstings nämnder,
styrelser och bolag
att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta
styrdokument för informationssäkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för
informationssäkerhet.
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§ 53
Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus (förslag 18)
LS 1208-1023
Inleddes kl. 13.06 och avslutades kl. 13.25.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Helene Hellmark Knutsson,
Ninos Maraha, Birgitta Sevefjord, landstingsråden Charlotte Broberg och Anna Starbrink,
Thomas Magnusson samt Michel Silvestri.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avrapportering av uppdraget om ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus
att genomföra objektet Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus till en total investeringsutgift på 1 200 000 000 kronor samt tillkommande inventarie- och utrustningsinvesteringar till en total utgift på 300 000 000 kronor i enlighet med de förutsättningar som
framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt Södertälje sjukhus AB att inarbeta en investeringsutgift avseende inventarier
och medicinteknisk utrustning om högst 300 000 000 kronor i investeringsplanen för
budget 2014 och planåren 2015-2018
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete.
§ 54
Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken (förslag 19)
LS 1212-1703
Inleddes kl. 13.26 och avslutades kl. 13.26.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av 15 stycken
biogas- och etanolbussar inom en totalram om 52 500 000 kronor
att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet.
§ 55
Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) (förslag 20)
LS 1302-0194, 1202-0263
Inleddes kl. 13.26 och avslutades kl. 13.33.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Helene Hellmark Knutsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna Tilläggsavtal nr 15 till Projektavtalet ”ÄF 23 - del 2, Strålskydd”
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att godkänna Tilläggsavtal nr 16 till Projektavtalet
att fastställa 2013 års investeringsbudget för landstingsstyrelsen till 3 603 600 000 kronor
att finansieringen av landstingsstyrelsens utökade investeringsbudget med 152 100 000
kronor för 2013 sker via 2930 Koncernfinansiering
att uppdra till landstingstyrelsen att i samband med budget 2014 inarbeta tillkommande
utgifter för åren 2014-2016.
UTTALANDE
S-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 56
Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet
till Uppsala (förslag 21)
LS 1212-1704
Inleddes kl. 13.33 och avslutades kl. 13.34.
I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att färdtjänstberättigade vid resa i pendeltågssystemet betalar tilläggskostnader på Arlanda,
Knivsta, Bålsta och Uppsala på samma sätt som övriga resenärer i SL-trafiken.
V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
§ 57
Motion 2012:7 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om ökade insatser för medicinsk
forskning, utveckling och Life-science (förslag 22)
LS 1203-0464
Inleddes kl. 13.34 och avslutades kl. 14.08.
I ärendet yttrade sig Anders Lönnberg, landstingsrådet Stig Nyman, Lars Tunberg, Michel
Silvestri, Thomas Magnusson samt Hans Lindqvist.
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.
MP-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut.
RESERVATION
S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
UTTALANDE
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
forskningsberedningen.
§ 58
Valärenden (förslag 23)
LS 1010-0833, 1209-1258, 1212-1690, 1758, 1301-0115, 1302-0246, 0262
Inleddes kl. 14.09 och avslutades kl. 14.09.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Trafiknämnden för tiden 19 mars 2013 - 31 december 2013
Ledamot
FP

Lennart Adell Kind

(efter Stella Fare)

Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 19 mars 2013 - 31 december 2014
Nämndemän
FP
C
S
S
MP
MP

Bordläggs
Bordläggs
Göran Dahlstrand
Henrietta Westin
Bordläggs
Bordläggs

(efter Christian Toumie)
(efter Eva Tomaszewski)
(efter Kadir Kasirga)
(efter Kicki Nordström)
(efter Dagmawi Elehu)
(efter Sara Valtersson)

Förvaltningsrätten i Uppsala för tiden 19 mars 2013 - 31 december 2014
Nämndeman
C
Bordläggs
MP Bordläggs
V
Bordläggs

(efter Micael Blum)
(efter Vivi Lovelock)

Svea hovrätt för tiden 19 mars 2013 - 31 december 2014
Nämndemän
M
M
M

Agneta Fraser
Jonas Kalms
Yvonne Svengard

(efter Carin Zander)
(efter Amanda Avsan)
(efter Ninni Markow)
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(efter Hjördis Herlitz)
(efter Damon Rasti)
(efter Mona Trumstedt)

§ 59
Anmälan av nya motioner
LS 1303-0417--0420
Inleddes kl. 14.10 och avslutades kl. 14.13.
Nr 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna
Nr 2013:5 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om förbättrad infrastruktur för kollektivtrafiken i skärgården
Nr 2013:6 av Robert Johansson och Gizela Sladic (S) om att ge alla barn i grund- och gymnasieskolan rätt till minst två scenkonstupplevelser per termin
Nr 2013:7 av Conny Fogelström och Johnny Nadérus (S) om att Stockholms läns landsting
behöver ta fram ett idrottspolitiskt program
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 60
Nominering av ledamöter till Almi företagspartner Stockholm Sörmland AB
(förslag 24)
LS 1302-0278
Inleddes kl. 14.13 och avslutades kl. 14.13.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB från nästkommande bolagsstämma
intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2014
Lena Cronvall Morén
Staffan Holmberg
Christina Widerberg Söderholm

Ledamot
Ledamot
Ledamot

§ 61
Anmälan av nya interpellationer
LS 1303-0389--0393
Inleddes kl. 14.13 och avslutades kl. 14.13.
Nr 2013:10 av Helene Öberg (MP) om patientsäker vård på förlossningsklinikerna
Nr 2013:11 av Håkan Jörnehed (V) om ApoEx
Nr 2013:12 av Yvonne Blombäck (MP) om arbetsmiljösituationen vid Rissnedepån m.fl.
Nr 2013:13 av Yvonne Blombäck (MP) om tillgängligheten vid Slussen
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Nr 2013:14 av Yvonne Blombäck (MP) om behoven av stora investeringar i kollektivtrafiken
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14.14.
Vid protokollet

Anne Lindblom
Karin Mikaelsson

