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Landstingsfullmäktige

§§ 85-120

Justerat tisdagen den 24 juni 2014

Inger Linge

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

§ 85
Inledning och justering m.m.
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Ordföranden konstaterade att 87 ledamöter var närvarande och 62 ledamöter var frånvarande.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 24 juni 2014.
§ 86
Bordlagd interpellation 2014:8 av Erika Ullberg (S) om tunnelbanans utbyggnad
LS 1403-0322
Inleddes kl. 10.02 och avslutades kl. 10.52.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 18
mars 2014 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 6 maj 2014.
Svar på interpellationen, se bilaga 1.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret med följande
korrigering ” i åttonde stycket står det Solna centrum, det ska stå Solna station”. Vidare
yttrade sig landstingsråden Erika Ullberg och Christer G Wennerholm, Karl Henriksson,
Yvonne Blombäck, Stella Fare, Bosse Andersson, Kristoffer Tamsons, Nanna Wikholm, LarsErik Salminen, Anna Sehlin, Gunilla Roxby Cromvall, Lennart Kalderén samt Leif
Gripenstam.
§ 87
Bordlagd interpellation 2014:9 av Dag Larsson (S) om utveckling av förlossningsvården i Stockholms län
LS 1403-0323
Inleddes kl. 10.53 och avslutades kl. 11.48.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
18 mars 2014 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 6 maj 2014.
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Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Ann-Sofi Matthiesen, Jessica Ericsson,
Johan Sjölander, landstingsråden Håkan Jörnehed och Helene Öberg, Catrin Matsson,
Staffan Strömbäck, Michel Silvestri, Kristina Söderlund, landstingsrådet Anna Starbrink
samt Marie Ljungberg Schött.
Då tiden för behandlingen av den sista interpellationen egentligen var för kort frågade
ordföranden om fullmäktige kunde frångå arbetsordningen och behandla interpellationen.
Fullmäktige beslutade att interpellationen fick behandlas.
§ 88
Interpellation 2014:10 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen på länets
sjukhus
LS 1404-0555
Inleddes kl. 11.48 och avslutades kl. 12.10.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige medgav den 6
maj 2014 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Anna Starbrink, Hans Lindqvist, landstingsrådet Håkan
Jörnehed samt Kerstin Pettersson.
§ 89
Frågestund
LS 1406-0748
Inleddes kl. 12.10 och avslutades kl. 13.01.
Då frågestunden inleddes något för sent frågade ordföranden om fullmäktige kunde medge
att frågestunden fick pågå under 60 min om så skulle behövas. Fullmäktige beslutade enligt
ordförandens förslag att medge detta.
Fullmäktige beslutade sedan enligt ordförandens förslag att de inkomna frågorna fick
ställas.
1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Kan
Moderaterna på eget bevåg godkänna sjukhusbyggen utan någon som helst förankring i
landstinget?
2. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Delar du Vårdförbundets oro inför sommarsituationen på våra sjukhus?
3. Fråga av Anna Sehlin (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är du medveten om att SL:s väktare arbetar med olagliga metoder i jakten på klottrare?
4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Finns det någon
risk- och konsekvensanalys för patientsäkerheten med anledning av att elva ambulanser
kommer att ställas av i sommar?
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5. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Tänker du vidta
några åtgärder med anledning av att akutsjukhusen gått med ekonomiskt underskott under
hela våren och indikerar fortsatt stort negativt resultat under maj månad?
6. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Mot bakgrund
av de alarmerande uppgifterna om att Trafikverket räknat fel på flera miljarder i tågunderhållet i den nyligen antagna nationella planen undrar jag om du kommer uppvakta infrastrukturministern och kräva de resurser som krävs för en pålitlig pendeltågstrafik?
7. Fråga av Nanna Wikholm (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser du
att hanteringen av ärendet om nya pendelbåtslinjer varit fullgod och gett exempelvis sjötrafikberedningens ledamöter möjligheter att bereda ärendet?
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 upp
motiveringen varför Anna Libietis Jacobson, verksamhetsansvarig vid ”Svenska med baby”
fått priset. Prischeck, blommor och diplom delades ut av fullmäktiges ordförande Inger
Linge, 1:e vice ordförande Conny Andersson och 2:e vice ordförande Sven-Erik Köhlin.
Landstingets miljöpris 2014
Fullmäktiges ordförande Inger Linge inledde med att redogöra för kriterierna för att få
priset. Miljö- och skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming informerade om priset. Först
delades Miljöprisets hederspris, folkets röst ut till AISAB Vällingby, som representerades av
Svante Sörenson, stationschef och Ulrika Sundset, biträdande stationschef. Landstingsrådet
Gustav Hemming läste upp motiveringen varför de fått hederspriset. Landstingets miljöpris
2014, juryns pris delades ut till verksamhetschef Stellan Eriksson och sjuksköterskan Sixten
Bredbacka från Capio S:t Görans sjukhus. Landstingsrådet Gustav Hemming läste upp
motiveringen varför de fått priset. Blommor och diplom delades ut av fullmäktiges
ordförande Inger Linge, 1:e vice ordförande Conny Andersson och 2:e vice ordförande SvenErik Köhlin.
§ 90
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Inleddes kl. 13.32 och avslutades kl. 13.32.
Ordföranden konstaterade att 135 ledamöter var närvarande och 14 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A.
§ 91
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 13.33 och avslutades kl. 13.33.
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 28 maj 2014 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 3 juni 2014 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut
annonsering ska ske.
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Tillägg till föredragningslista anslogs den 4 juni 2014 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 92
Anmälan av patientnämndens årsrapport 2013
LS 1403-0286
Inleddes kl. 13.33 och avslutades kl. 14.35.
I ärendet yttrade sig Eva Lannerö, Inger Ros, Marianne Watz, Helena Bargholtz, Vivianne
Gunnarsson, Lena Huss, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Kerstin Pettersson, Juan Carlos
Cebrian, Kjell Treslow, Michel Silvestri, Staffan Sjödén samt landstingsrådet Stig Nyman.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga patientnämndens årsrapport 2013 till handlingarna.
UTTALANDE
V- och S-ledamöterna med instämmande av MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna
särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen.
§ 93
Anmälan av slutrapport från projektet Företagande
LS 1404-0495
Inleddes kl. 14.36 och avslutades kl. 15.18.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Hemming, Hans Åberg, Lars Tunberg, Thomas
Magnusson, Marie-Helena Fjällås, Anders Lönnberg samt Catrin Mattsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga slutrapporten från projektet Företagande till handlingarna.
UTTALANDEN
S- och MP-ledamöterna samt V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda
uttalanden likalydande med uttalandena i landstingsstyrelsen.
§ 94
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)
(förslag 31)
LS 1403-0396
Inleddes kl. 15.19 och avslutades kl. 15.19.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med
tillhörande bilaga
att förtroendevaldas uppdrag ska uppgå till minst 40 % av heltid (i enlighet med SKL:s
rekommendation) för att omfattas av bestämmelserna om omställningsstöd,
sjukpension och familjeskydd vid dödsfall
att landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet inom Stockholms läns landsting
att mandatperioden 2010-2014, som avkortas med några veckor till följd av ändringar i
kommunallagen, ska med avseende på tidstillgodoräkning enligt pensionsreglemente för
förtroendevalda anses som mandatperiod omfattande fyra hela år
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till lokalt regelverk för omställningsstöd, med utgångspunkt i det omställningsavtal som gäller för anställda inom Stockholms
läns landsting, samt utarbeta förslag till regelverk för hantering av pensionsförmåner för
förtroendevalda.
§ 95
Interimsordförande i det vid allmänna val år 2014 valda landstingsfullmäktige
(förslag 32)
LS 1405-0667
Inleddes kl. 15.20 och avslutades kl. 15.20.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att i det vid allmänna val år 2014 valda fullmäktige intill dess val av ordförande förrättats
ska den som har varit ledamot längst tjänstgöra som ordförande. Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid, ska den äldste av dem vara ordförande.
§ 96
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2015
(förslag 33)
LS 1403-0566
Inleddes kl. 15.21 och avslutades kl. 15.21.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under år 2015 enligt följande:
20 januari, 17 februari, 17 mars, 19 maj (årsredovisning), 16-17 juni (budget), 15 september,
20 oktober samt 15 december.
§ 97
Medel för upprustning av Stockholms Konserthus (förslag 34)
LS 1402-0176
Inleddes kl. 15.21 och avslutades kl. 15.25.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Anna Starbrink.

2014-06-10

6

BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att låta renovera Stockholms Konserthus i enlighet med vad som angivits i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att finansiera 2014 års näringsbidrag på 6 450 000 kronor inom ramen för landstingsstyrelsens förvaltnings driftbudget
att uppdra åt kulturnämnden att i budget för åren 2015-2017 beakta näringsbidraget till
Stockholms Konserthusstiftelse enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt kulturnämnden att följa upp genomförandet av planerade åtgärder samt
utbetala bidrag mot erforderliga fakturaunderlag.
§ 98
Borgensåtagande för finansiering av miljöbussar (förslag 35)
LS 1403-0376
Inleddes kl. 15.25 och avslutades kl. 15.27.
I ärendet yttrade sig Margaretha Herthelius.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms
Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av miljöbussar
inom en totalram om 137 miljoner kronor
att ingen borgensavgift ska utgå.
§ 99
Anskaffning av spårfordon för regional tågtrafik (förslag 36)
LS 1404-0542
Inleddes kl. 15.27 och avslutades kl. 15.29.
I ärendet yttrade sig Margaretha Herthelius och Stella Fare.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt AB Transitio att anskaffa spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk
utrustning för den regionala tågtrafiken som ska etableras inom ramen för Samverkansavtal
om utveckling av regional tågtrafik i Östra Mellansverige, genom avrop från leveransavtal i
enlighet med vad som framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt AB Transitio att genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen,
högvärdeskomponenter och strategisk utrustning
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Transitio
avseende upphandlad finansiering av spårfordonen, högvärdeskomponenter och strategisk
utrustning till ett värde om högst 2 000 000 000 kronor
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att ingen borgensavgift ska utgå
att uppdra åt Mälardalstrafik MÄLAB AB att gentemot AB Transitio företräda landstinget i
arbetet med att anskaffa, förvalta och utveckla spårfordonen med tillhörande högvärdeskomponenter och strategisk utrustning
att godkänna att Mälardalstrafik MÄLAB AB såsom hyrestagare ingår hyresavtal med AB
Transitio beträffande spårfordonen
att uppdra åt trafiknämnden att i budgeten från och med budgetår 2017 beakta ett årligt
planerat underskott om upp till 60 miljoner kronor motsvarande landstingets andel i Mälardalstrafikens förväntade underskott
att via landstingsbidrag till trafiknämnden täcka det planerade underskottet om 60 miljoner
kronor enligt närmast föregående att-sats
att uppdra åt trafiknämnden och landstingsstyrelsen att i budget 2015-2017 inarbeta bidraget till Mälardalstrafik MÄLAB AB i trafiknämndens budget
att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med landstingsstyrelsen utreda behovet av integration av landstingets verksamhet i Mälardalstrafik MÄLAB AB i trafiknämndens ansvarsområde och i förekommande fall återkomma med förslag till ändringar i relevanta styrdokument.
§ 100
Ändringar i specifika ägardirektiv och fullmakt för Locum AB (förslag 37)
LS 1404-0474
Inleddes kl. 15.30 och avslutades kl. 15.30.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa reviderade specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med förslaget
att fastställa fullmakt för Locum AB att företräda Stockholms läns landsting i enlighet med
förslaget
att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i Locum AB med
uppdrag att på bolagsstämma rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med
bilaga
att utfärda instruktion för stämmoombudet att på bolagsstämma i Locum AB rösta för antagande av specifika ägardirektiv i enlighet med den föreslagna lydelsen
att reviderade ägardirektiv för Locum AB ska gälla från den 1 juli 2014.
§ 101
Lokaler för S:t Eriks ögonsjukhus i ett centrum för ögonsjukvård (förslag 38)
LS 1309-1135
Inleddes kl. 15.30 och avslutades kl. 15.42.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Helene Hellmark Knutsson, Tomas Eriksson, Birgitta
Sevefjord samt Ninos Maraha.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att utveckla S:t Eriks Ögonsjukhus AB i riktning mot ett centrum för ögonsjukvård
att godkänna att S:t Eriks Ögonsjukhus AB flyttar sin nuvarande verksamhet till en ny vårdbyggnad i förhyrda lokaler i närhet till Nya Karolinska Solna
att merkostnaden för förhyrning av den nya vårdbyggnaden finansieras av S:t Eriks Ögonsjukhus AB
att inleda upphandling av lokaler i närhet till Nya Karolinska Solna för S:t Eriks Ögonsjukhus AB med som mest 14 700 kvadratmeter lokalarea
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra upphandlingen av lokaler i närhet till Nya
Karolinska Solna för S:t Eriks Ögonsjukhus AB
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda högre exploateringspotential innan eventuellt
beslut fattas om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4.
UTTALANDE
S- och V-ledamöterna med instämmande av MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna
särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen.
§ 102
Årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
samt ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 (förslag 39)
LS 1403-0409
Inleddes kl. 15.43. och avslutades kl. 15.43.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisning för 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för verksamhetsåret 2013.
Lars Joakim Lundquist, Helene Hellmark Knutsson och Anders Lönnberg deltog inte
behandlingen av eller beslutet i ärendet på grund av jäv.
§ 103
Budget 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan
för verksamhet och ekonomi 2015 och plan för ekonomi 2016-2017 (förslag 40)
LS 1403-0410
Inleddes kl. 15.44 och avslutades kl. 15.44.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att godkänna budget och plan för verksamhet och ekonomi för år 2015 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2016-2017 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
§ 104
Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i
Norrtälje Sjukvård och Omsorg (förslag 41)
LS 1403-0282
Inleddes kl. 15.44 och avslutades kl. 15.47.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl samt Lars Tunberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård
och Omsorg på så sätt att § 8 punkt 13 utgår.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag om gemensam debatt för § 105, § 106,
§ 107, § 108, § 109 och § 110 nedan. Beslutsfattande sker därefter under respektive paragraf.
Debatten inleddes kl. 15.47 och avslutades kl. 16.28.
Under debatten yttrade sig landstingsråden Charlotte Broberg och Helene Hellmark
Knutsson, Tomas Eriksson, landstingsrådet Anna Starbrink, Birgitta Sevefjord, Kjell
Treslow, Veera Jokirinne samt Lars Tunberg.
§ 105
Utrednings- och inriktningsbeslut för investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter vid Södersjukhuset (förslag 42)
LS 1403-0416
Beslutsfattandet inleddes kl. 16.29 och avslutades kl. 16.29.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet Nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset
att planeringen ska ske till en total investeringsutgift om maximalt 647 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta den tillkommande investeringsutgiften om
maximalt 647 000 000 kronor för objektet Nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset i
investeringsplanen i budget 2015 och planåren 2016-2019 för Landstingsfastigheter
Stockholm.
Carl Grufman deltog inte behandlingen av eller beslutet i ärendet på grund av jäv.
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§ 106
Inriktningsbeslut om teknisk upprustning av vårdflyglar vid Södersjukhuset
(förslag 43)
LS 1403-0417
Beslutsfattandet inleddes kl. 16.29 och avslutades kl. 16.29.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fatta inriktningsbeslut för objektet Teknisk upprustning av vårdflyglar vid Södersjukhuset i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att planeringen ska ske till en total investeringsutgift om maximalt 885 000 000 kronor.
Carl Grufman deltog inte behandlingen av eller beslutet i ärendet på grund av jäv.
§ 107
Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset (förslag 44)
LS 1404-0465
Beslutsfattandet inleddes kl. 16.29 och avslutades kl. 16.29.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av MP-ledamöterna till S- och V-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset till en investeringsutgift om maximalt 1 772 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta tillkommande investeringsutgift på
150 000 000 kronor i investeringsplanen för investeringsobjektet i budget 2015 och planåren 2016-2019 för Landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt Södersjukhus AB att inarbeta tillkommande investeringsutgifter avseende
medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning
kopplade till Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset i investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och Södersjukhuset AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete i enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
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RESERVATIONER
S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
Carl Grufman deltog inte behandlingen av eller beslutet i ärendet på grund av jäv.
§ 108
Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny behandlingsbyggnad vid
Danderyds sjukhus (förslag 45)
LS 1404-0466
Beslutsfattandet inleddes kl. 16.30 och avslutades kl. 16.30.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av MP-ledamöterna till S- och V-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus till en investeringsutgift om totalt 1 492 000 000
kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta tillkommande investeringsutgift på 126
000 000 kronor för investeringsobjektet Ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid
Danderyds sjukhus i investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019 för Landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt Danderyd Sjukhus AB att inarbeta tillkommande investeringsutgifter avseende
inventarier, informations- och kommunikationsteknik samt medicinteknisk utrustning
kopplade till Ny- och ombyggnation av behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus i investeringsplanen för budget 2015 och planåren 2016-2019
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden och Danderyds Sjukhus AB att beakta nettokostnadsökningarna i kommande års avtals- och budgetarbete, enlighet med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
RESERVATIONER
S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
Carl Grufman deltog inte behandlingen av eller beslutet i ärendet på grund av jäv.
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§ 109
Genomförandebeslut för investeringsobjektet Vårdavdelningar och behandling
vid S:t Görans sjukhus (förslag 46)
LS 1404-0467
Beslutsfattandet inleddes kl. 16.30 och avslutades kl. 16.30.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av MP-ledamöterna till S- och V-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fatta genomförandebeslut för investeringsobjektet Vårdavdelningar och behandling vid
S:t Görans sjukhus till en investeringsutgift om totalt 1 310 000 000 kronor.
RESERVATIONER
S-, V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 110
Utrednings- och inriktningsbeslut gällande investeringsobjektet Teknisk upprustning byggnad 30 och 40 vid S:t Görans sjukhus
(förslag 47)
LS 1404-0564
Beslutsfattandet inleddes kl. 16.31 och avslutades kl. 16.31.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fatta inriktningsbeslut för investeringsobjektet Teknisk upprustning av byggnaderna 30
och 40 vid Sankt Görans sjukhus
att planerineringen ska ske till en total investeringsutgift om maximalt 250 000 000 kronor
att uppdra åt styrelsen för Locum AB att inarbeta tillkommande investeringsutgift på
250 000 000 kronor i investeringsplanen i budget 2015 och plan för åren 2016-2019 för
Landstingsfastigheter Stockholm.
§ 111
Utredningsbeslut om Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t
Görans sjukhus (förslag 48)
LS 1405-0663
Inleddes kl. 16.31 och avslutades kl.16.57.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Håkan Jörnehed, Birgitta
Sevefjord, landstingsrådet Birgitta Rydberg samt Veera Jokirinne.
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YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fatta utredningsbeslut för nybyggnad av vårdbyggnad för psykiatrisk vård vid S:t Görans
sjukhus
att planeringen ska ske till en total investeringsutgift om maximalt 775 000 000 kronor
att uppdra till styrelsen för Locum AB att inarbeta tillkommande investeringsutgift på
775 000 000 kronor i investeringsplanen i budget 2015 och plan för åren 2016-2019 för
Landstingsfastigheter Stockholm
att uppdra åt landstingsdirektören att inleda en översyn av de fastighetsmässiga konsekvenserna för Sabbatsbergs sjukhus.
RESERVATION
V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 112
Samverkansavtal om listning över länsgränser (förslag 49)
LS 1404-0460
Inleddes kl. 16.58 och avslutades kl. 16.58.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal med Landstinget i Uppsala län om listning över länsgräns
att godkänna avtal med Landstinget Sörmland om listning över länsgräns
att godkänna avtal med Landstinget Västmanland om listning över länsgräns
att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om sådana ändringar av ovannämnda avtal som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
§ 113
Införande av SL-taxa, zon A, i hamntrafiken (förslag 50)
LS 1404-0544
Inleddes kl. 16.58 och avslutades kl. 17.02.
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson, Karl Henriksson, Stella Fare samt Bosse
Andersson.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att SL-taxa, zon A, ska gälla i hamntrafiken från och med den 16 juni 2014
att hantera de ekonomiska konsekvenserna för år 2014 i trafiknämndens budget
att hantera de ekonomiska konsekvenserna för år 2015 och följande år i den ordinarie
budgetprocessen.
UTTALANDE
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
§ 114
Samverkansavtal och allmän trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Sverige
(förslag 51)
LS 1403-0377
Inleddes kl. 17.02 och avslutades kl. 17.02.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i Östra Sverige med de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Östergötlands och Örebro län
att godkänna att trafiknämnden överlåter befogenheten att ingå avtal om allmän trafikplikt
till Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende regional tågtrafik enligt samverkansavtalet
att uppdra åt trafiknämnden att vidta erforderliga åtgärder med anledning av beslutet om
ingående av samverkansavtalet.
§ 115
Genomförandebeslut om uppgradering av tunnelbanevagn C20 (förslag 52)
LS 1404-0543
Inleddes kl. 17.02 och avslutades kl. 17.04.
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att fatta genomförandebeslut om investering i uppgradering av tunnelbanevagn C20 om
högst 1 358 000 000 kronor inklusive index
att uppdra åt trafiknämnden att inarbeta investeringsutgiften inom trafiknämndens fastställda investeringsram för respektive år 2015-2019.
RESERVATION
MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 116
Gemensam regional biobank (förslag 53)
LS 1310-1276
Inleddes kl. 17.04 och avslutades kl. 17.19.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman, Anders Lönnberg, Michel Silvestri samt
Jessica Ericsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för en regional biobank,
benämnd Stockholms medicinska biobank
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder enligt förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för inrättande av Stockholms
medicinska biobank
att uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta kostnader för löpande drift av den planerade
verksamheten i samband med budget 2015 och planeringsåren 2016-2017.
UTTALANDE
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
§ 117
Motion 2013:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård och kvalitativt omhändertagande i det akuta skedet av män som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt (förslag 54)
LS 1309-1157
Inleddes kl. 17.19 och avslutades kl. 17.29.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed och Birgitta Rydberg,
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.
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§ 118
Valärenden (förslag 55)
LS 1010-0833, 1309-1072, 1310-1316, 1312-1578, 1402-0187, 1404-0487, 1404-0546, 14050574, 1405-0676, 1405-0693
Inleddes kl. 17.29 och avslutades kl. 17.31.
Fullmäktige beslutade medge befrielse för Maria Bergström (FP) från uppdragen som
ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets N och ledamot i trafiknämnden samt för
Liselotte Nordfeldt (C) från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 2.
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för tiden 10 juni 2014 - 31 december
2014
Ersättare
S

Hanna Stymne Bratt

(efter Kajsa Elfström)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda
ersättarna:
För ledamöterna Lönnberg och Dahlgren inträder ersättarna Bergström, Stymne Bratt och
Olsson; För ledamoten Annebäck inträder ersättarna Olsson, Bergström och Stymne Bratt.
Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 10 juni 2014 - 31 december 2014
Nämndemän
M
M
M
M
S
S
S
S

Gilbert de Wendel
Gunilla Friis
Kerstin Backman
Haider Ibrahim
Mimmi Fritiofzon
Nasif Kasarji
Jan Olof Ejme
Minette Kannerberg

(efter Emily Larsson)
(efter Patrik Brage)
(efter Helena Johansson)
(efter Oskar Weinmar)
(efter Bodil Bressler)
(efter Pirjo Linna Avarre)
(efter Laila Naraghi Coggiola)
(efter Pablo Leiva)

Fullmäktige beslutade att nedanstående val skulle utgå
en ledamot i trafiknämnden, efter Maria Bergström (FP)
fem nämndemän i förvaltningsrätten i Stockholm, efter Madeleine Sjöhage (C), Kai
Bergendahl (MP), Liv Almstedt (MP), Alexandra Krasuska (MP) och Hans Enroth (V)
en nämndeman förvaltningsrätten i Uppsala, (V)
en nämndeman i Svea hovrätt efter Hanna Zetterlund (MP).
§ 119
Anmälan av nya motioner
LS 1406-0752, 1406-0753
Inleddes kl. 17.31 och avslutades kl. 17.32.
Nr 2014:11 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att ställa krav på vinstbegränsning vid
upphandling
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Nr 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 120
Anmälan av ny interpellation
LS 1406-0718
Inleddes kl. 17.32 och avslutades kl. 17.33.
Nr 2014:11 av Vivianne Gunnarsson (MP) om behovet av mer inte mindre information om
båtmiljö i skärgården.
Interpellationen ska besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 11 november 2014.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 17.40.
Vid protokollet

Elisabeth Angard Levander
Karin Mikaelsson

