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Justerat tisdag den 21 oktober 2014
Justerat fr.o.m. § 121 t.o.m. § 123

Gunilla Helmerson, Interimsordförande
Justerat § 124

Lars Joakim Lundquist
Justerat fr.o.m. § 125

Gunilla Helmerson
Ordförande

Mikael Sundesten
1:e vice ordförande

§ 121
Inledning

Inger Strömbom
2:e vice ordförande

Anf. 1

Interimsordföranden Gunilla Helmerson förklarade sammanträdet öppnat
och hälsade tidigare och nya ledamöter välkomna.
Interimsordföranden konstaterade att 149 ledamöter var närvarande.
§ 122
Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning
för val till landstingsfullmäktige den 14 september 2014
LS 1410-1081
Inleddes kl. 10.09 och avslutades kl. 10.09.
Efter förslag från interimsordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 123
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 10.09 och avslutades kl. 10.09.
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes 9 oktober den 2014 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets
anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 14 oktober 2014 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
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Tillägg till föredragningslistan anslogs den 17 oktober 2014 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
Interimsordföranden frågade om fullmäktige kunde utse Lars Joakim Lundquist till
ordförande under behandlingen av punkten 4 på dagordningen, ”Val av ordförande, förste
och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos
landstingsfullmäktige och ersättare för denne”.
Fullmäktige beslutade att utse Lars Joakim Lundquist (M) till ordförande under
behandlingen av punkten 4.
§ 124
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige
samt sekreterare hos landstingsfullmäktige och ersättare för denne
(förslag 56)
LS 1409-0998, 1410-1097
Inleddes kl. 10.10 och avslutades kl. 10.13.
I ärendet yttrade sig Fredrik Saweståhl.

Anf. 2

BESLUT
Fullmäktige beslutade att för tiden från och med den 21 oktober 2014 välja
Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

S

KD

Gunilla Helmerson

Mikael Sundesten

Inger Strömbom

Härefter valde fullmäktige för tiden från och med den 21 oktober 2014
Sekreterare

Ersättare för sekreterare

-

-

Elisabeth Angard Levander

Magnus Dahlgren
Hanna Schraml Nyström
Agneta Marmestrand Ruud

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 125
Justering
Inleddes kl. 10.13 och avslutades kl. 10.14.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll fr.o.m. § 125 utsågs
förste och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras tisdagen den 21 oktober 2014.
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§ 126
Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste
och andre vice ordförande (förslag 57)
LS 1409-1000
Anf. 3-19
Inleddes kl. 10.14 och avslutades kl. 11.17.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Erika Ullberg, Tomas Eriksson,
landstingsrådet Anna Starbrink, Ella Bohlin, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Dag
Larsson, Gustav Hemming och Håkan Jörnehed, Susanne Nordling,
YRKANDEN
1)

bifall till M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag innebärande att landstingsstyrelsen
ska bestå av 20 ledamöter och 20 ersättare

2)

bifall till S-, MP- och V-ledamöternas förslag innebärande att landstingsstyrelsen
ska bestå av 19 ledamöter och 19 ersättare

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan
och fann att fullmäktige bifallit M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition.
Den som bifaller M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag röstar ja. Den det ej
vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat enligt S-, MP- och Vledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
72 ja-röster, 68 nej-röster och att 9 ledamöter avstod.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 1.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att fastställa antalet ledamöter i landstingsstyrelsen till 20 och antalet ersättare till 20.
RESERVATION
S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
Inför beslut om fastställande av mandatperiod för landstingsstyrelsen ajournerade sig
fullmäktige.
Sammanträdet återupptogs kl. 11.15.
Fullmäktige beslutade därefter
att mandattiden för styrelsen ska räknas från och med valet intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige
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Härefter valde fullmäktige ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen enligt nedan
Ledamöter

Ersättare

M
M
M
M
M
M
M
FP
KD
C
S
S
S
S
S
MP
MP
MP
V
SD

M
M
M
M
FP
FP
FP
KD
KD
C
S
S
S
S
S
MP
MP
MP
V
SD

Torbjörn Rosdahl
Kristoffer Tamsons
Marie Ljungberg Schött
Charlotte Broberg
Pehr Granfalk
Lennart Kalderén
Cecilia Löfgreen
Ninos Maraha
Ella Bohlin
Gustav Hemming
Erika Ullberg
Dag Larsson
Jens Sjöström
Nanna Wikholm
Anders Lönnberg
Susanne Nordling
Tomas Eriksson
Malin Karlsson
Gunilla Roxby Cromvall
Dan Kareliusson

Pia Helleday
Rickard Wessman
Peter Carpelan
Paul Lindquist
Anna Starbrink
Daniel Forslund
Lise Lidbäck
Maria Fälth
Aram El-Khoury
Stefan Bergström
Johan Sjölander
Tove Sander
Tara Twana
Viktor Harju
Vakant
Vivianne Gunnarsson
Vakant
Vakant
Håkan Jörnehed
Per Carlberg

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

FP

S

Torbjörn Rosdahl

Ninos Maraha

Erika Ullberg

Härefter fastställde fullmäktige följande ordning för ersättarnas inträde:
Ordning för ersättares inträde mellan den för Moderaterna, Folkpartiet,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna valda ersättarna:
För ledamöterna Rosdahl, Tamsons, Ljungberg Schött, Broberg, Granfalk,
Kalderén och Löfgreen inträder ersättarna Helleday, Wessman, Carpelan,
Lindquist, Starbrink, Forslund, Fälth, El-Khoury och Bergström; För ledamoten
Maraha inträder ersättarna Starbrink, Forslund, Lidbäck, Fälth, El-Khoury,
Bergström, Helleday, Wessman, Carpelan och Lindquist; För ledamoten Bohlin
inträder ersättarna Fälth, El-Khoury, Bergström, Helleday, Wessman, Carpelan,
Lindquist, Starbrink och Forslund; För ledamoten Hemming inträder ersättarna
Bergström Helleday, Wessman, Carpelan, Lindquist, Starbrink, Forslund, Fälth
och El-Khoury; För ledamöterna Ullberg, Larsson, Sjöström, Wikholm och
Lönnberg inträder ersättarna Sjölander, Sander, Twana och Harju; För
ledamöterna Nordling, Eriksson och Karlsson inträder ersättaren Gunnarsson
För ledamoten Roxby Cronvall inträder ersättaren Jörnehed; För ledamoten
Kareliusson inträder ersättaren Carlberg.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 127
Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare (förslag 58)
LS 1409-0999
Inleddes kl. 11.21 och avslutades kl. 11.26.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
A

att fastställa fördelningen av landstingsrådens föredragningsområden
enligt följande:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

B

Finansfrågor
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Trafikfrågor
Forsknings- och personalfrågor
Sjukvårdsfrågor
Fastighets- och investeringsfrågor
Innovationsfrågor
Barn- och äldrefrågor
Regionplane- miljö- och skärgårdsfrågor

att välja 15 landstingsråd från valet intill det första sammanträdet efter nästkommande allmänna val av fullmäktige, enligt följande:
Landstingsråd
Torbjörn Rosdahl (M), tillika gruppledare
Kristoffer Tamsons (M), tillika vice gruppledare
Peter Carpelan (M)
Marie Ljungberg Schött (M)
Paul Lindqvist (M)
Anna Starbrink (FP), tillika gruppledare
Daniel Forslund (FP)
Ella Bohlin (KD), tillika gruppledare
Gustav Hemming (C), tillika gruppledare
Oppositionslandstingsråd
Erika Ullberg (S), tillika gruppledare
Dag Larsson (S)
Jens Sjöström (S)
Nanna Wikholm (S)
Susanne Nordling (MP)
Håkan Jörnehed (V)

C

att bland de valda för tid intill dess nytt val förrättats välja föredragande med
angivande av föredragningsområde för var och en, enligt följande:
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Finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl (M)
Landstingsråd med ansvar för finansfrågor, övergripande strukturoch organisationsfrågor, internationella frågor, ägarens ombud i
samtliga hel- eller delägda bolag och stiftelser samt frågor som inte
ankommer på annan föredragande.
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (FP)
Landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden,
övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, frågor som inte handläggs
av annat landstingsråd inom hälso- och sjukvården, samt
jämställdhet och kulturfrågor.
Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M)
Landstingsråd med ansvar för trafik, trafikplanering samt
övergripande kollektivtrafikfrågor.
Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M)
Landstingsråd med ansvar för framtidens hälso- och sjukvård (FHS),
akutsjukhusen, akutsjukvård och vårdval.
Forskning och personallandstingsråd Peter Carpelan (M)
Landstingsråd med ansvar för forskning och personalfrågor.
Fastighets och investeringslandstingsråd Paul Lindquist (M)
Landstingsråd med ansvar för utveckling av landstingets
fastighetsbestånd och investeringar.
Innovationslandstingsråd Daniel Forslund (FP)
Landstingsråd med ansvar för e-hälsofrågor, innovationer, vårdens
IT-infrastruktur samt patientnära tjänster.
Barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för funktionshinder rehabilitering,
multisjuka, palliativ vård, kvinnosjukvård eller de stora
folksjukdomarna.
Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C)

Landstingsråd med ansvar för miljö, tillväxt, regionplanering,
skärgård, landsbygd och sjötrafik.
D

att bland de föredragande utse Torbjörn Rosdahl (M) till ordförande
och Kristoffer Tamsons (M) till ställföreträdare för denne i den beredning
som de bildar, samt

E

att utse gruppledare och särskilda partiföreträdare med pensionsrätt för
ärendeberedning, med angivande av uppgifter och uppgiftsfördelning mellan
dessa, enligt följande:
Gruppledare

Gunilla Roxby Cromvall (V)

Gruppledare

Tomas Eriksson (MP)
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Dan Kareliusson (SD)

Vice gruppledare

Per Carlberg (SD)
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Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 128
Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (förslag 59)
LS 1409-1001
Inleddes kl. 11.26 och avslutades kl. 11.27.
Vid sammanträdet framlades ett gemensamt förslag om att valberedningen ska
bestå av 16 ledamöter och 8 ersättare.
Ordföranden frågade om fullmäktige kan besluta enligt det framlagda förslaget
och fann att fullmäktige bifallit förslaget.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att välja 16 ledamöter och 8 ersättare i valberedningen att tjänstgöra för tiden från valet
t.o.m. den 14 oktober 2018 enligt nedan
Ledamöter

Ersättare

M
M
M
M
FP
FP
KD
C
S
S
S
S
S
MP
V
SD

M
FP
KD
C
S
MP
V
SD

Fredrik Saweståhl
Christer Grunder
Cecilia Löfgreen
Mikael Igelström
Sara Svanström
Jessica Eriksson
Karl Henriksson
Stefan Bergström
Tove Sander
Robert Johansson
Elof Hansjons
Vakant
Vakant
Barbro Norgren
Petteri Louema
Jörgen Bengtsson

Olle Reichenberg
Mattias Lönnqvist
Margaretha Åkerberg
Karin Fälldin
Galina Monsalves
Else Lundin
Ifra Degmo Mohamed
Ingrid Hult

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 129
Befrielser från uppdrag i landstingsfullmäktige (förslag 60)
LS 1410-1074, 1410-1078, 1410-1085, 1410-1090, 1410-1092, 1410-1121, 1410-1147,
Inleddes kl. 11.30 och avslutades kl. 11.31.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Amir Adan (M), från uppdraget
som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 6, för Helene Hellmark Knutsson
(S), från uppdragen som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets Nord,
landstingsråd, vice ordförande i Stiftelsen Clara, vice ordförande i SLL
Interfinans AB, 2:e vice ordförande i Landstingshuset i Stockholm AB, Ledamot i
Mälardalsrådet, ledamot i mälardalsrådets miljö- och FoU-utskott, ledamot i
Stockholmsregionens Europaförening, ledamot i styrgrupp för utveckling av den
regionala kärnan Flemingsberg samt ledamot i styrgrupp för regionalt samarbete,
för Nils Vikmång (S), från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktige,
valkrets Sydost, för Helene Öberg (MP), från uppdragen som ledamot i
landstingsfullmäktige, valkrets 5, landstingsråd, samt ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden, för Maria Olovsson (M), från uppdraget som ersättare i
landstingsfullmäktige, valkrets Nord, för Lina Johnson (SD) från uppdraget som
ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets Nord, för Birgitta Borg (KD), ersättare i
valkrets 2, samt för Lars Joakim Lundquist (M) från uppdraget som ledamot i
landstingsfullmäktige, valkrets 3.
§ 130
Stiftelsernas årsredovisningar 2013 (förslag 61)
LS 1405-0609
Anf. 20-23
Inleddes kl. 11.31. och avslutades kl. 11.42.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Vivianne Gunnarsson,
Staffan Holmberg samt landstingsrådet Gustav Hemming,
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga årsredovisningarna år 2013 för Cancercentrum Karolinska, Centrum för
Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns
Äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms
Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science, till handlingarna
att godkänna årsredovisningarna år 2013 för stiftelserna Cancercentrum
Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin
att bevilja styrelsens ledamöter i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och
Centrum för Molekylär Medicin ansvarsfrihet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 131
Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus (förslag 62)
LS 1408-0907
Anf. 24
Inleddes kl. 11.42 och avslutades kl. 11.43.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna ändring i bolagsordningen för Södertälje sjukhus AB i enlighet med
landstingsdirektörens förslag till ändringar
att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud i
Södertälje Sjukhus AB med uppdrag att på bolagsstämma rösta för ändring av
bolagsordning enligt landstingsdirektörens förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 132
Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet
Södertälje (förslag 63)
LS 1406-0798
Inleddes kl. 11.44 och avslutades kl. 11.45.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Södertälje
att godkänna att den reviderade förbundsordningen ska gälla från och
med den 1 januari 2015
att utse ledamöter och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet
Södertälje enligt den reviderade förbundsordningen
att utse en revisor till Samordningsförbundet för Södertälje.
Anne-Marie Larsson deltog inte fullmäktiges beslut.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 133
Miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting (förslag 64)
LS 1311-1402
Anf. 25
Inleddes kl. 11.45 och avslutades kl.11.46.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Hemming.
YRKANDE
1)

bordläggning av ärendet

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet ovan
och fann att fullmäktige bifallit bordläggningsyrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bordlägga ärendet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 134
Anmälan av nya motioner
Inleddes kl. 11.46 och avslutades kl. 11.46.
Inga motioner inlämnades.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 135
Anmälan av nya interpellationer
LS 1410-1143
Inleddes kl. 11.46 och avslutades kl. 11.47.
Nr 2014:12 av Michel Silvestri (MP) om upphandling av insulinpumpar för
diabetiker
Interpellationen ska besvaras på nästa sammanträde.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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Elisabeth Angard Levander
Karin Mikaelsson
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Anföranden vid Stockholms läns landstingsfullmäktiges
sammanträde den 10 juni 2014
Ålderspresident G u n i l l a H e l m e r s o n (M): Det är ett verkligt
hedersuppdrag att få öppna det nya landstingsfullmäktiges första sammanträde,
jag är alltså den ledamot som nu har varit ledamot av landstingsfullmäktige
längst tid, och mitt namn är Gunilla Helmerson.
Bredvid mig på podiet sitter också Lars- Joakim Lundquist. Han är den som har
varit ledamot av landstingsfullmäktige näst längst, och jag kommer att be er att
han ska få ta över när vi ska fatta beslut under punkt 4 senare.
Kära gamla landstingsledamöter, trevligt att se er igen! Och välkomna, alla nya
ledamöter, till detta landstingsfullmäktige, landets näst största parlamentariska
församling! Vi har relativt ofta olika åsikter i partierna om hur vi ska lösa alla de
uppgifter som landstinget har ansvar för. De viktigaste är sjukvården och
kollektivtrafiken. De områdena tillsammans utgör de för våra invånare absolut
största och viktigaste av landstingets uppgifter, och de får även de största
resurserna i budgeten.
Vi har också kunskapsintensiva verksamheter inom bland annat utbildning,
hälso- och sjukvård och hela transportområdet, och vi har många för invånarna
viktiga frågor som ska avgöras framöver. När det gäller sjukvården är bland
annat genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård en sådan fråga.
Vår region växer också otroligt snabbt, med drygt 35 000 invånare per år. Det
kommer att kräva många beslut inom alla våra ansvarsområden under den nu
påbörjade mandatperioden. Det gäller också inom trafikområdet i framtiden,
med både nya vägar och spår och vagnmateriel för transporter för att hjälpa våra
invånare att ta sig till arbete, fritidssysselsättningar och annat.
Vår förra landstingsordförande Inger Linge konstaterade vid det tillfälle när vi
kunde avtacka henne att varje mandatperiod är ny, med nya ledamöter och nya
utmaningar avseende beslut. Inger konstaterade också den vänlighet och respekt
som vi vanligtvis bemöter varandra med. Vi tycker ofta olika men kan trots det
tycka om och uppskatta varandra som personer.
Jag vill avsluta den här inledningen med att citera statschefen, som vid
riksdagens öppnande konstaterade att där fanns en ny politisk situation, med ett
nytt landskap som kan sakna välkända landmärken, men vi vet att vi befinner oss
i ett stabilt land med en demokratisk ordning som vilar tryggt på sina lagar.
Jag vill önska er, nya landstingsfullmäktige, lycka till i vårt gemensamma, viktiga
arbete och förklarar härmed landstingsfullmäktige öppnat.
Anförande nr 2
F r e d r i k S a w e s t å l (M): Herr ordförande! Tack, Gunilla, för en fin inledning!
Det är trevligt att se hela landstingsfullmäktige samlat. Det är inte varje gång
man får se det, precis. Eftersom papperet med förslag inte är färdigutdelat än ska
jag i min egenskap av ordförande i Moderaternas valberedning liksom också i
landstingets valberedning här formellt föreslå Gunilla Helmerson som
fullmäktiges ordförande.
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Det finns också två andra namn på det papper som ni alla strax ska ha fått. Jag
läser upp dem. Socialdemokraterna nominerar Mikael Sundesten till förste vice
ordförande, och Kristdemokraterna nominerar Inger Strömbom till andre vice
ordförande.
Anförande nr 3
L a n d s t i n g s r å d e t R o s d a h l (M): Fru ordförande, ledamöter! Detta är
första fullmäktige efter valet, ett val som har skett i demokratisk anda, och vi är
för första gången åtta partier i den här församlingen, Sveriges näst största
parlamentariska församling, som fru ordförande sade. Det är många nya
ledamöter här, och jag vill hälsa alla gamla och nya ledamöter välkomna. Nu har
vi fyra spännande år framför oss, då vi ska erbjuda den bästa sjukvården, den
bästa kollektivtrafiken och massor med andra saker – ni kan nästan inte ana allt
som vi har hand om: regional utveckling, skärgården och inte minst
Konserthuset.
På det papper ni har fått ser ni att vi är överens om den politiska organisationen.
de rödgröna och Alliansen har förhandlat och kommit överens om fördelning av
landstingsråd och har diskuterat gruppledare och politiskt stöd och så vidare. Det
är en sak som vi inte är överens om, nämligen antalet ledamöter i
landstingsstyrelsen. Därför har ni förslaget 20 ordinarie ledamöter och 20
ersättare respektive förslaget 19 ordinarie och 19 ersättare.
Alliansen förelår att det ska vara 20-20, alltså en nämnd som ska vara lika stark
men att om det i undantagsfall – och då menar vi verkliga undantag – ska
ordföranden ha utslagsröst. Detta ska alltså inte missbrukas av ordförande, utan
ett samarbete måste ske i den parlamentariska situation vi har nu, där Alliansen
inte har egen majoritet, och ingen annan har egen majoritet heller, men vi har
fyra mandat fler än de rödgröna har. Detta gör att vi har ledartröjan i det här
fallet.
Till skillnad från under förra mandatperioden kan vi i Alliansen inte köra på med
egna beslut som vi är vana, utan här måste vi räcka fram handen till de rödgröna
och på det sättet lösa ut frågor, så att vi inte går till landstingsstyrelsen med
förslag som är omöjliga. Men vi får inte heller bli handlingsförlamade, och det är
jag rädd för om fördelningen blir 19-19. Med 20-20 kan vi trots allt när vi är
överens om det fatta beslut. Det kan vara rent ideologiska beslut där vi genom
ordförandeposten kan fatta beslut genom utslagsröst, så att inte landstinget blir
handlingsförlamat.
Återigen vill jag säga att ordförandes utslagsröst inte ska missbrukas, utan den
ska användas i undantagsfall och bara för att vi inte ska hamna i sitsen att inte
komma någonstans. Det är det jag fruktar om fördelningen blir 19.19. Med 20-20
har vi en möjlighet att agera och besluta om de historiskt stora investeringar som
vi står inför. Inom sjukvården är Nya Karolinska bara en tredjedel av pengarna,
14,5 miljarder, och vi lägger 28 miljarder på de andra akutsjukhusen. På
kollektivtrafiken lägger vi 30 miljarder de närmaste åren, förutom 25,7 miljarder
till tunnelbanan. Här måste vi ha styrfart och kunna gå fram och nå
blocköverskridande beslut.
Jag vill vädja till er att vi inte ska bli handlingsförlamade. Därför önskar jag att
fullmäktige ska besluta att landstingsstyrelsen ska ha 20 ordinarie ledamöter och
20 ersättare och att ordföranden då ska ha utslagsröst.
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Anförande nr 4
L a n d s t i n g s r å d e t U l l b e r g (S): Fru ordförande, kära ledamöter, åhörare!
Jag vill yrka på att landstingsstyrelsen precis som i dag fortsätter att ha 19
ledamöter. Vi hade den 14 september i Sverige allmänna val, och resultatet av
detta kan man tycka olika om, men det är vad det är. Det är väljarnas val.
Jag tror att det är en oerhört farlig väg om vi förtroendevalda här inne börjar
tricksa och fixa med styrelsers och nämnders storlek i syfte att konstruera
majoriteter som väljarna inte har gett sitt stöd för. Att välja ett jämnt antal
styrelseledamöter är som bekant väldigt okonventionellt. Alla förstår ju skälen,
det vill säga att Alliansen, som har styrt i åtta år vill konstruera en majoritet i
nämnder och styrelser för att kunna fortsätta. Det är ungefär som om valet den 14
september aldrig hade inträffat.
Det är klart att det är bekvämt att skapa en majoritet, så att man slipper ha
dialog, samverkan och samarbete i politiska frågor med partier utanför Alliansen.
Lika självklart som Torbjörn Rosdahl och Alliansen lägger fram detta förslag, lika
självklart måste vi säga nej till det.
Vilket parti i den här församlingen skulle kunna se sina väljare i ögonen och säga:
Vi såg hur ni röstade den 14 september, men vi valde att ge Alliansen en fribiljett
för att styra i fyra år till, fastän ni väljare inte har gett dem det mandatet. Särskilt
svårt skulle det vara att göra detta då Moderaterna tappade hela 14 mandat. Jag
ser det som lite av en fingervisning vad väljarna tycker.
Jag tycker att det finns en signal från väljarna om att man vill ha förändring. Det
finns inget stöd i landstingsfullmäktige för Alliansen, utan man måste söka nya
lösningar. Varför skulle vi då konstruera så att landstingsstyrelsen har en
alliansmajoritet?
Ni valde att efter valet stänga in er i ett rum, och jag noterade att ni jobbade länge
med att försöka enas. Man kan fundera på om det är så man vill umgås. Men ni
blev klara efter ett antal veckor, och så kom ni och sade: Nu har vi fördelat våra
poster och uppdrag, och nu skulle vi vilja att ni röstade för 20 i
landstingsstyrelsen. Det är helt okonventionellt och en förändring gentemot
dagens ordning. Man konstruerar en majoritet som inte har stöd i valresultatet.
Det är faktiskt odemokratiskt.
Jag kan säga mycket. Torbjörn Rosdahl talade om att vara handlingsförlamad.
Som politiker väljer man ju själv om man är handlingsförlamad och inte kan se
några utvägar utifrån det resultat som väljarna har gett eller om man är
handlingsinriktad och kan se vägar framåt, prova nya lösningar och hantera det
resultat som väljarna har gett oss.
Jag är ingen blockpolitiker. Jag är socialdemokrat och värderingsstyrd. Jag
hoppas att jag och mitt parti är tydliga med de förslag som vi driver. Men jag vill
också att vi ska vara framtidsinriktade och hitta nya lösningar. Vi ska ha dialog,
debatt och samarbete. Om det kommer förslag som baseras på en annan
människosyn eller förslag leder i en riktning som vi inte tror är bra för
Stockholms läns landsting och vår region kommer vi att hitta motförslag och ta
den politiska debatten. Jag tror nämligen på politikens kraft. Jag tror på att vi ska
diskutera med varandra. Jag tycker inte att vi härinne ska hålla på och tricksa och
fixa det första vi gör efter valet.
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Vi sträcker ut en hand för att hitta politiska lösningar, och jag har också förstått
att det mandat som den moderata fullmäktigegruppen har gett Torbjörn Rosdahl
i mycket baseras på et ledarskap som handlar om möjlighet till samverkan och att
hitta lösningar.
Jag tror att vi kan vara mogna vår uppgift utan att ta ett så pass konstigt beslut
som att välja 20 till landstingsstyrelsen. Den tron hoppas jag att ni delar med
mig. Jag skulle ha svårt att motivera inför väljarna varför vi kommer till ett annat
beslut i dag än 19 i landstingsstyrelsen.
Anförande nr 5
T o m a s E r i k s s o n (MP): Fru ordförande! Miljöpartiet väljer, precis som
Erika, att yrka på att landstingsstyrelsen ska bestå av 19 ledamöter.
Det fanns mycket bra i det som Torbjörn Rosdahl sade i sitt inledningsanförande.
Jag tror precis som du, Torbjörn, att det är extremt viktigt att föra en konstruktiv
dialog om de stora politiska utmaningar som Stockholms läns landsting står
inför. Från Miljöpartiets sida är vi beredda att föra en sådan dialog och om det
finns en utsträckt hand, att ta emot den.
Däremot är vi inte beredda att frångå valresultatet och ändra i stoleken på
landstingsstyrelsen baserat på att något enda parti har kommit in i fullmäktige.
Om du, Torbjörn Rosdahl, är orolig för att landstingsfullmäktige eller landstinget
skulle bli handlingsförlamat finns det ju, förutom nio ledamöter i fullmäktige
som kanske ingen av oss vill ha samarbete med, 140 ledamöter kvar. Om du inte
vill att en ensam ledamot i landstingsstyrelsen ska fälla avgöranden finns det 18
andra att diskutera med. Jag ser stora möjligheter för oss at komma överens om
stora och viktiga sakfrågor under den kommande mandatperioden, och det ska vi
göra i en konstruktiv dialog över blockgränserna, inte genom att ändra i
nämndernas storlek.
Anförande nr 6
L a n d s t i n g s r å d e t S t a r b r i n k (FP): Ordförande, fullmäktige! Det känns
bra att stå här igen och se alla er, både nya och mer erfarna ledamöter. Det här
blir på många sätt en speciell mandatperiod då många angelägna förändringar
kommer att ske. En framtidsplan, som vi arbetar för och i stor enighet har stakat
ut vägen för, kommer att sjösättas, med hundratals nya vårdplatser och också
helt nya arbetssätt och sätt att organisera sjukvården. Vårt nya
universitetssjukhus i Solna byggs och tas i bruk och mycket annat.
Även inom kollektivtrafiken blir det en händelserik period, hoppas jag, och då
kommer tunnelbaneutbyggnaden att ta fart.
Men vi har också ett nytt parlamentariskt läge här i landstinget, ett läge som
kräver mer av dialog och samtal över partigränser och blockgränser. Väljarna har
sagt sitt. Vi har fått in ett nytt parti, Sverigedemokraterna, som tar plats i den här
församlingen och får en vågmästarroll. Alliansen är större än de rödgröna. Så vill
väljarna ha det, och så ska vi också agera.
Personligen har jag genom åren eftersträvat ett öppet förhållningssätt där vi har
samtal över blockgränserna och arbetar tillsammans med ledamöter från många
olika partier. Jag har gjort det i övertygelsen att det är bra och viktigt för våra
verksamheter och att våra medarbetare förtjänar den respekten från politikernas
sida att vi lyssnar på varandra och ser om vi kan hitta breda lösningar.
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Det handlar också om övertygelsen att det är i politiken och inte i personfrågorna
som våra konflikter ska märkas och synas. Jag har sällan mött representanter
från andra partier som inte har gått in i dialogerna med precis samma
förhållningssätt.
I fullmäktige har valresultatet självklart fullt genomslag. Sedan är det upp till oss
att ta ansvar för att organisera landstinget så att det fungerar väl även i det
dagliga arbetet. Att man gör om organisationer efter ett val är något som jag tror
alltid har skett, oavsett vem som har haft majoriteten. Omvärlden förändras och
våra utmaningar ser annorlunda ut, fokus förändras på de frågor vi ska arbeta
med och så vidare. Då ritar man om den politiska kartan när det gäller vår egen
organisation. Det är en helt naturlig sak.
Nämnder och styrelser har många små och större beslut at fatta som inte är av
denna stora och principiella karaktär som de beslut vi fattar i fullmäktige. Men de
påverkar människornas vardag, både medborgarnas och medarbetarnas. När nu
Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger
fram förslag om att skapa en situation där ett ansvarsfullt beslutsfattande faktiskt
försvåras är det, menar jag, inte att se till verksamheternas bästa. Därmed
riskerar man att skapa en stor osäkerhet, inte minst för alla våra 43 000
anställda.
Jag och säkert alla ni andra har blivit kontaktad av medarbetare som oroligt
frågar hur det ska bli när landstinget inte längre styrs av en tydlig majoritet. Jag
känner stor respekt för den oro som många sjuksköterskor, barnmorskor,
undersköterskor, läkare och andra bär på. Det förslag som de rödgröna lägger
fram i dag bekräftar att oron är befogad.
Invånarna behöver också veta att de är i trygga händer – oavsett vem det är som
styr är långsiktighet och någorlunda förutsägbarhet i de politiska besluten och
den politiska utvecklingen viktigt för att skapa tillit och för att inte hämma
utvecklingen. Men än finns det tid att besinna sig och fatta ett ansvarsfullt beslut
här i dag. Jag yrkar bifall till allianspartiernas förslag om 20 ledamöter i
landstingsstyrelsen.
Anförande nr 7
E l l a B o h l i n (KD): Ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare! Det här är
premiären för mig, och det känns väldigt stort. ”Folkvald” är nog den finaste titel
man kan ha. Därför tycker jag att ett grattis till oss alla är på sin plats.
Vi har nu ett parlamentariskt läge som kommer att sätta politiken på prov under
de kommande fyra åren. Vi i Alliasen har föreslagit en politisk organisation som
gör det möjligt att bedriva politik och att fatta genomtänkta beslut. Förslaget är
väl avvägt och genomtänkt. Det är inget hastverk. Vi föreslår
jämviktsparlamentarism i de stora nämnderna.
Jag tror att vi behöver höja oss över de formella delarna och se till helheten och
göra det bästa av situationen. Ska vi verkligen sitta här och gräla om varenda
stavelse, om formalia och om minsta punkt? Ne, jag tycker att stockholmarna
förtjänar bättre än så.
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Alla vi politiker har ett ansvar gentemot våra väljare. Tar man inte sitt ansvar
måste man ställas till svars för det, och det gäller såväl Alliansens som de
rödgrönas företrädare. Från vår sida i Alliansen är budskapet mycket tydligt: Vi
tänker söka breda överenskommelser i stora frågor, precis som vi har gjort under
den gångna mandatperioden. Låt oss hitta vägar framåt! Vi har faktiskt ett
landsting att styra.
Jag vill yrka bifall till Alliansens förslag om 20 ledamöter i landstingsstyrelsen.
Anförande nr 8
G u n i l l a R o x b y C r o m v a l l (V): ordförande, fullmäktigeledamöter! Hej
igen, alla vi som känner varandra, och välkomna, alla ni som är nya! Välkomna
säger jag speciellt till er på läktarna, för jag tror att många av er kanske är
ersättare och har blivit det den här mandatperioden.
Vi ska snart ta ett oerhört viktigt beslut. Vi ska ta beslut om det kommer att vara
demokrati i vårt fullmäktige och i landstinget eller inte. Därför yrkar vi i
Vänsterpartiet självklart bifall till 19-mannanmnd i landstingsstyrelsen och även i
Trafiknämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är bara så vi kan
säkerställa att vi tar hänsyn till väljarnas val och valresultatet i våra församlingar.
Stockholms läns medborgare har röstat, och de har röstat på den situation som vi
har nu.
Precis som Erika säger är en 20-mannanämnd, vilket aldrig tidigare har
förekommit, ett sätt att tricksa med valresultatet och försöka få majoritet i dessa
tre oerhört viktiga instanser, där ärenden avgörs.
Nej, jag hör att Torbjörn har en utsträckt hand, men det enda sättet at verkligen
se till at det lir partiöverläggningar inför beslut är att ha 19-mannanämnd. Då ska
vi samarbeta, och det vill vi i Vänsterpartiet.
Vi i Vänsterpartiet och många andra som har varit här i landstingsfullmäktige
tidigare har ingen erfarenhet av några utsträckta händer. Tvärtom. Jag har suttit
i Trafiknämnden i åtta år, och vi har sett beslut läggas på bordet och trummas
igenom utan att vi som varit i opposition har haft en chans att ens läsa dem. Jag
litar inte ett dugg på er. Vi ska se till att ta hänsyn till medborgarnas val. Respekt
för det valresultat som har givits med förtroende för oss i partier innebär endast
att vi bildar 19-mannanämnder. På så sätt kommer partiöverläggningar att ske,
och på så sätt blir medborgarnas valresultat en vilja som påverkar beslut här i
landstingsfullmäktige.
Anförande nr 8
L a n d s t i n g s r å d e t L a s s o n (S): Jag vill liksom flera andra passa på tillfället
att hälsa det nya fullmäktige välkommet, i synnerhet er som är nya i
landstingsfullmäktige. Det här är en fantastiskt spännande politisk församling,
och vi håller på med oerhört angelägna frågor som berör människor i vardagen.
Det handlar om hur sjukvården, kollektivtrafiken och hela vår region ska fungera.
Grattis till uppdraget, och grattis till oss alla, vill jag i grunden säga!
Det här parlamentet har av historiska skäl tyvärr skilt sig lite från hur det går till i
kommunalpolitiken. Innan jag blev landstingspolitiker var jag
kommunalpolitiker. En av de saker jag blev mest förvånad över när ag kom till
den här församlingen var den mycket hårda blockpolitiken och konfliktnivån,
som i och för sig har blivit lite lägre de senaste åren, men det är blockpolitik som
gäller. Det majoriseras fram och tillbaka, och det är försyndelser som bägge de
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politiska blocken har gjort sig skyldiga till. Det har varit väldigt lite av
samförståndskultur och diskussioner över blockgränserna.
Ella, du är ny, så dig vill jag särskilt gratulera. Men du har fel när du säger att det
har varit den utsträckta handens politik under förra mandatperioden. Det har
majoriserats i nästan alla frågor i den här församlingen. Tyvärr är det så.
Jag är partigängare precis som alla andra. Jag hejar på mitt parti. Jag blev
besviken på valnatten, när mitt parti inte blev ännu större än det blev och när de
rödgröna inte fick majoritet. Det kan jag tillstå. Jag tror att en och annan på
allianskanten också blev besviken över valresultatet. Jag tror dock att det har
öppnats en möjlighet. Om vi nu byter politisk kultur och faktiskt försöker
samverka kan vi också bli mer som en normal kommun eller ett normalt
landsting i Sverige och föröka hitta breda samförståndslösningar.
Jag är själv ofta ute och pratar med privata vårdföretagare, chefer för verksamhet
som vi bedriver i egen regi och med medarbetarna i vården. Då möter jag ofta
frågor: Varför gör ni inte upp? Varför pratar ni inte med varandra? Varför måste
ni kriga om allting? Vi i vården behöver långsiktiga och stabila förutsättningar.
Det är den signal jag får från vårdens medarbetare. De kritiserar både
allianspartierna och de rödgröna parterna för oförmågan att historiskt sett ta
ansvar.
Det som nu föreslås är att man ska strunta i valresultatet. Fast man inte har en
alliansmajoritet i fullmäktige vill man till varje pris ha en alliansmajoritet i
landstingsstyrelsen, och gärna i Hälso- och sjukvårdsnämnden och
Trafiknämnden också. Jag tror inte att det kommer att tillskapa ett större motiv
att söka blocköverskridande överenskommelser.
Jag tror att man faktiskt ska ta väljarnas signaler på allvar. Väljarna gav varken
alliaspartierna eller de rödgröna någon majoritet. Som ansvarsfulla partier
behöver vi ändra kultur och hitta ett sätt att samverka. Jag tror inte att samerkan
startar med att man låtsas som om valet den 14 september aldrig har ägt rum.
Anförande nr 10
L a n d s t i n g s r å d e t H e m m i n g (C): Lyssnar man på oppositionens
företrädare får man intrycket att Alliansen är fullständigt blind för den
parlamentariska situationen och att det inte finns någon förståelse från
allianspartiernas sida om det parlamentariska läge som vi har i
landstingsfullmäktige. Men ni vet ju, Dag Larsson, Tomas Eriksson och Håkan
Jörnehed och andra företrädare för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna, att det inte är sant.
Hela det förslag till organisation som allianspartierna står bakom, och som jag
förstår att de rödgröna partierna tycker är bra, bygger ju på att man skapar
förutsättningar att jobba långsiktigare med frågorna, för att man ska kunna hitta
varandra i frågorna och identifiera de minsta gemensamma nämnarna, så att vi
ska kunna få ett tryggt och bra styre i Stockholms läns landsting.
Om det nu är som oppositionspartierna säger och man verkligen är beredd att
samverka i de olika frågorna utan något partiintresse utan verkligen seriöst söka
de minsta gemensamma nämnarna spelar det kanske inte så stor roll om man har
Alliansens eller de rödgrönas förslag på nämndstorlekar. Men tyvärr handlar inte
erfarenheterna av konflikter här i landstinget handlar inte bara om att Alliansen
aldrig har sträckt ut händer till de rödgröna, utan alltför ofta har de händer vi har
sträckt ut slagits tillbaka.
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Demokratin är ett skört kärl. Det bygger på värderingar och samförstånd när det
gäller spelreglerna. Det bygger på ömsesidigt förtroende. Sverige har en tradition
där partierna har undvikit konflikt i frågor som rör demokratins spelregler. Vi
har diskuterat de här frågorna utförligt mellan Alliansen och oppositionen för att
hitta en modell som vi är överens om. Vi tycker att vi har bjudit till ordentligt
med den organisation som skapar förutsättningar att hitta de minsta
gemensamma nämnarna så att Alliansen, det största av de två blocken, ska kunna
hitta överenskommelser i sak.
Det är oroväckande hur vi i Sverige, i kommuner, landsting, riksdag och regering,
får ett alltmer kortsiktigt och konfliktinriktat perspektiv som är mer
partistrategiskt. För att vinna kortsiktiga poäng och utnyttja sina tillfälliga
maktövertag vränger partier regler till sin favör. Det mest oroväckande i det
avseendet var hanteringen av budgeten i riksdagen under förra mandatperioden,
då oppositionspartierna ryckte och slet upp revor i tilltron till det regelvek man
kommit överens om för att landet ska kunna regeras på ett bra sätt. I
Kommunsverige ser vi nu runt om i landet liknande tendenser. Partier bryter mot
sedvänjor för hur man förrättar val och riggar organisationer för att kunna
konstruera till exempel vilken opposition man ska ha.
Menar vi allvar med att söka samförstånd? Vi gör det från Alliansens sida. Gör ni
det från oppositionens sida? Då borde vi ha kunnat komma överens om en
ordning som gör att vi ka förhandla och diskutera och följa ärendena i
beredningsstrukturen och i LRB och söka lösningar i sak.
Om man i varje detaljfråga i de tunga nämnderna och i landstingsstyrelsen ska
förhandla och diskutera med en pistolmynning mot tinningen är det verkligen
viktigt att det inte bara är tomma ord att man vill ha en samförståndskultur. Jag
yrkar naturligtvis bifall till Alliansens förslag, som är ärligt menat. Det är en
utsträckt hand för ökat samarbete.
Om oppositionens förslag vinner lägger det ett mycket stort ansvar på
oppositionen att verkligen leva upp till sin vilja att söka de minsta gemensamma
nämnarna och vara beredda att bidra till att hitta överenskommelser och inte låta
kortsiktig partistrategi vara vägledande för ställningstagandena.
Anförande nr 11
L a n d s t i n g s r å d e t J ö r n e h e d (V): Ordförande! Gustav nämnde mitt
namn. Du pratar nu om dialog och frågar om vi menar allvar med att söka
samförstånd. Då måste jag fråga dig: Varför är det så viktigt för dig att det blir 20
och inte 19 ledamöter? Du bjuder in, men samtidigt drar du undan handen. Hur
får du ihop resonemanget?
Anförande nr 12
L a n d s t i n g s r å d e t H e m m i n g (C): Jag menar att det är mycket begärt att
vi ska klara av att hitta minsta gemensamma nämnare i exakt varje enskild fråga
som kan komma upp, till exempel under tidspress. Det kan gå, men det är mycket
begärt. Det som talar mot de möjligheterna är de erfarenheter som jag och många
av mina allianskolleger också har av att det inte alltid är en ärlig strävan efter att
hitta minsta gemensamma nämnare som har varit vägledande från oppositionens
sida.
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Jag hoppas verkligen att vi kan ta er på orden här och att ni verkligen, även i
partier som kanske hoppas att en vacker dag få leda arbetet i Stockholms läns
landsting, menar allvar med att ni är beredda att söka de minsta gemensamma
nämnarna. Jag menar vidare att Alliansen har visat sin ambition att söka de
blocköverskridande lösningarna genom att forma hela landstingets organisation
efter det syftet, med betydligt fler beredningar och ett LRB som är öppet även för
oppositionspartierna.
Anförande nr 13
L a n d s t i n g s r å d e t J ö r n e h e d (V): Gustav, jag håller med dig! Vi har ett
jättestort ansvar. Vissa saker som vi ska klara av den här mandatperioden är inte
alls ideologiska. Vi har lite dålig erfarenhet just när det gäller samarbete. Därför
tvingas vi till nya lösningar. Du kan se det här som en utmaning om vi ska klara
av detta, både du och jag.
Anförande nr 14
S u s a n n e N o r d l i n g (MP): Fullmäktigeledamöter, ordförande! Otydliga
majoriteter kräver skickligt ledarskap. Valet 2014 ställer nu nya krav på det
politiska ledarskapet och på samarbetsmetoder i många av Sveriges kommuner
och landsting. För partier som är vana att regera i majoritet gäller inte längre
business as usual. I stället måste man styra Stockholms läns landsting i dialog
och samverkan på ett sätt som företräder demokratin och medborgarnas val.
Detta kommer att betyda att många beslut kommer at behöva förhandlas mellan
styrande partier och andra partier, vilket i sig stärker demokratin och våra
verksamheter långsiktigt i riktning mot ett mer hållbart politiskt landskap.
Moderaterna i landstinget kan nu tillsammans med de övriga allianspartierna
välja en annan väg, nämligen samarbetets och kompromissernas väg, vilket
valresultatet indikerar.
Frågor som vi kan läsa om är nya arbetsmetoder, där demokratin utvecklas
genom transparens, samarbete, dialog och genom att vi förverkligar
rundabordssamtal och visioner för en samhällsutveckling. Det är nödvändigt för
Stockholms läns landsting att vi söker nya demokratiska arbetsmetoder. Det är
inte längre business as usual.
Rosdahl öppnar för samarbete. Nu gäller det att vi verkligen ser till at
spelreglerna också gör det. En 20-personers nämnd är en efterkonstruktion av
valresultatet och följer inte Stockholms läns medborgares vilja. Att rigga val eller
förändra strukturer är också en del av det som Hemming tar upp, men detta är en
efterkonstruktion.
Man kan tycka vad man vill om valresultatet, men vi står där vi står. Miljöpartiet
sträcker nu ut en hand för att öka samarbetet över gränserna och för n
uppluckring av den blockpolitik som har varit så cementerad under den gångna
mandatperioden.
O r d f ö r a n d e n : Då ska landstingsfullmäktige fastställa mandattiden för den
nya landstingsstyrelsen. Det gäller från och med i dag, den 21 oktober 2014, till
och med den 14 oktober 2018. Kan vi fastställa den mandatperioden?
(I n p a s s från salen: Nej!)
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För fullmäktiges information kan jag säga att kommunallagen säger att just
landstingsstyrelse och landstingsråd väljs för hela mandatperioden, medan alla
andra har vi som tradition i ladstinget att välja på ett år. Är det någon som har en
annan uppfattning?
Anförande nr 15
L a n d s t i n g s r å d e t U l l b e r g (S): Fru ordförande! Jag har också konfererat
med Torbjörn Rosdahl. Vi är helt överens om att de här valen är bara ettåriga –
inte landstingsråden, dock, utan landstingsstyrelsen.
O r d f ö r a n d e n : Nu har jag konfererat med juristerna här. I 6 kap. 12 §
kommunallagen står att ledamöter och ersättare i styrelsen väljs för fyra år.
Fullmäktige får bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med
sammanträdet då valet förrättas intill sammanträdet då val av ny styrelse
förrättas nästa gång.
Anförande nr 16
L a n d s t i n g s r å d e t R o s d a h l (M): Fru ordförande! Detta är helt riktigt
enligt kommunallagen. Hela inledningen på den här debatten har handlat om
huruvida vi har förtroende för varandra eller inte. När vi har förhandlat har vi
tydligen gjort det förhastat eftersom vi enligt kommunallagen inte kan göra så.
Vi måste alltså väljas på fyra år. Det jag föreslår är då helt enkelt att skulle de
rödgröna tycka att detta är alldeles förskräckligt dåligt kan fullmäktige upphäva
beslutet, så kan vi välja igen. Det är en säkerhetsventil som de rödgröna vill ha
och som vi självklart kan ställa upp på. Det innebär i så fall att beslutet i dag blir
på fyra år men att det finns en säkerhetsventil att fullmäktige kan upphäva detta
om man upplever att det inte fungerar.
Jag har diskuterat detta helt kort med Erika under ungefär tio sekunder. Kanske
hon kan utveckla det något.
Anförande nr 17
L a n d s t i n g s r å d e t U l l b e r g (S): Det vore tråkigt om vi skulle behöva
samråda om detta medan vi dricker kaffe och äter smörgås, men det kan ju
förstås vara trevligt också. Jag förväntar mig nu att Torbjörn går upp igen och
justerar det han sade. I enlighet med de diskussioner vi har haft och vad vi har
skrivit under i dag på morgonen väljs vi nu på ett år. Det vill säga att man väljs
intill dess fullmäktige väljer på nytt. Då beslutar vi härinne att det är om ett år.
Det är helt i enlighet med vår överenskommelse. Så kan vi ta kaffe när vi är
färdiga.
Anförande nr 18
L a n d s t i n g s r å d e t R o s d a h l (M): Ja, vi har skrivit under detta, men om vi
har gjort fel enligt kommunallagen är det väl lagen som gäller.
(Ajournering)

Anföranden 2014:5

22 (22)

Anförande nr 19
L a n d s t i n g s r å d e t R o s d a h l (M): Detta är en liten förvarning, för alla som
är nya, om hur vi jobbar i landstinget. Det är också ett litet smakprov på att vi
också kan komma överens.
Gruppledarna från Alliansen och de rödgröna har diskuterat och är överens om
att svensk lag gäller. Vi måste fatta ett lagligt beslut, så att fru ordföranden inte
ställs inför bryderier.
Vi i landstingsstyrelsen väljs alltså på fyra år. Men – och nu ska jag hålla tungan
rätt i munnen, så att Erika Ullberg inte blir orolig – vi kommer att komplettera
den överenskommelse som vi har mellan Alliansen och de rödgröna med att vi
helt enkelt en gång om året avsäger oss våra uppdrag och förhoppningsvis
återuppstår omedelbart genom ett klubbslag vid fullmäktigemötet, för då blir det
den kontrollstation som de rödgröna så gärna vill ha.
Ni har hört att de inte litar på oss i Alliansen. Men de ska veta att de har fel.
Därför vågar vi ställa upp på detta. Vi har sträckt fram handen, och ni är beredda
att ta den. Detta är ett exempel på att vi ska kunna samarbeta bra i framtiden.
§ 130
Stiftelsernas årsredovisningar 2013
Anförande nr 20
Landstingsrådet R o s d a h l (M): Fru ordförande! Årsredovisningarna för 2013
har kommit till landstinget från de stiftelser där vi är stiftare, antingen ensamma
eller tillsammans med andra. I samtliga fall har revisionen tillstrykt ansvarsfrihet
för ledamöterna i respektive styrelse och konstaterat att revisionen inte har gett
anledning till någon anmärkning beträffande årsredovisningen, räkenskaperna
eller förvaltningen.
Därför yrkar jag bifall till landstingsstyrelsens förslag till beslut.
Anförande nr 21
V i v i a n n e G u n n a r s s o n (MP): Ordförande, ledamöter! Det är trevligt att få
börja här igen.
”Strömming, sommar och skärgård” – nu står skärgården redo för att ta emot alla
förväntansfulla besökare.
”Besöksgård Hjälmö” – med en utställning över det nuvarande och det gamla
jordbruket.
”Nytt vatten på Lidö” – äntligen kommunalt vatten och avlopp.
”Skogsmullestig på Lådna”.
”Succé för ’En dag i skärgården’ på Grinda” – att få ut nya grupper i skärgården.
”Båtmiljö.se och appen Båtmiljö nedstängda”.
Det är några av de rubriker som möter oss i Skärgårdsstiftelsens nyhetsbrev
nummer 4. Det visar bredden i stiftelsens arbete. Det finns mer, som slyröjning
av igenväxta öar, fågel- och sälräkning, avfallshantering och tömning av
bajamajor.
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Skärgårdsstiftelsens verksamhet är en förutsättning för besöksnäringen i
skärgården och för att hålla skärgården vid liv, tillsammans med all verksamhet
som boende och näringsidkare har.
Då blir man bestört över att läsa att en viktig hjälp för båtlivet – skärgårdsappen
– måste stängas därför att det är för lite pengar i Skärgårdsstiftelsens kassa. Den
var projektfinansierad av Havs- och vattenmyndigheten, och när den skulle
övergå i reguljär drift fanns det inga pengar för den. Det var kanske inte så
mycket pengar. Man tror att det var en mycket dyr tjänst, men det var det inte.
Gräver man i fakta om Skärgårdsstiftelsen får man snart klart sig att stiftelsen
under flera år har förbättrat sina rutiner och sina redovisningar och försökt dra
runt verksamheten, som har stora behov av resurser till renovering och
underhåll, bland annat genom alldeles för små resurser, något som vi i
Miljöpartiet har noterat år efter år. Därför har vi också i våra budgetar i år efter
år lagt till pengar till Skärgårdsstiftelsen.
Vi anser att det är en viktig och bra investering för framtiden att stiftelsen nu får
en långsiktig och stabil ekonomi. Därför har vi instämt i det uttalande som har
lagts från Socialdemokraterna och Vänstern. Jag tror också att vi återkommer i
budgetarbetet till detta.
Anförande nr 22
S t a f f a n H o l m b e r g (S): Fru ordförande, ledamöter, åhörare! Det tillhör inte
vanligheterna att vi har en debatt kring stiftelsernas årsredovisningar. Men i det
här fallet gäller det Skärgårdsstiftelsen, och där har vi funnit det nödvändigt att
lämna ett särskilt uttalande i landstingsstyrelsen.
Bakgrunden är att Skärgårdsstiftelsen har en synnerligen besvärlig ekonomisk
situation som måste lösas. Skärgårdsstiftelsen har inte fått någon pris- och
lönekompensation och inte något uppräknat driftbidrag från landstinget på
många år, samtidigt som pensionsskulden ökar i rask takt.
Stiftelsens styrelse och arbetsutskott och Skärgårdsstiftelsens kansli har under
den gångna mandatperioden lagt ned ett fantastiskt gediget arbete för att komma
till rätta med ekonomin, genom att öka intäkterna och minska kostnaderna. Det
har gjorts. Men nu är gränsen nådd. Det måste till mer pengar utifrån, och där
måste landstinget ta sitt ansvar.
Vi från Socialdemokraterna har i flera år krävt att det ska tecknas ett långsiktigt
avtal mellan landstinget och Skärgårdsstiftelsen likt det avtal som finns mellan
landstinget och Konserthuset. Ett underlag för en sådan förhandling har tagits
fram av Skärgårdsstiftelsens kansli och styrelse och är sedan lång tid inlämnat till
landstingsdirektören, som också säger att det är ett tillräckligt och bra underlag
för att fatta beslut.
Vad som nu måste till är helt enkelt den politiska viljan – Skärgårdsstiftelsen är
en viktig verksamhet. Det är ganska bråttom att ett sådant beslut fattas, för
annars måste uppsägningarna påbörjas, och då handlar det inte om enstaka
personer, utan det är en stor del, kanske 25 procent av Skärgårdsstiftelsens
personal, som måste sägas upp om detta inte löses.
Detta, Torbjörn Rosdahl, är kanske ett av de inledande reala ärenden som vi kan
diskutera och komma överens om över blockgränsen. Jag hoppas att det blir så.

Anföranden 2014:5

24 (24)

Anförande nr 23
Landstingsrådet H e m m i n g (C): Först och främst vill jag säga att jag alltid är
lite försiktig med att delta i debatterna när det är just årsredovisningarna för våra
stiftelser som behandlas, eftersom jag är ordförande – och Staffan vice
ordförande – i Skärgårdsstiftelsen. Men det kan ändå inte skada att ge en
beskrivning av hur läget ser ut.
Skärgårdsstiftelsen har mycket riktigt stora behov. Problemet har varit att vi inte
har vetat hur stora behoven har varit och att Skärgårdsstiftelsen har haft en
tradition av att inte ha en riktigt samlad förvaltning, ett samlat strategiskt
arbetssätt med sina investeringar och en riktigt stark, samlad överblick över sitt
fastighetsbestånd.
Ett par av de viktigaste frågorna som vi har arbetat med i Skärgårdsstiftelsens
styrelse under de gångna åren har varit dels att förbättra styrningen av
Skärgårdsstiftelsen, så att vi kan säkerställa att pengar används så effektivt som
möjligt, dels att se till att vår förvaltning av våra olika fantastiska anläggningar
och områden innebär att vi vet vad det kostar, när behov kommer att dyka upp
och vilka krav nya lagar ställer på investeringar. Det är många nya lagkrav som
påverkar Skärgårdsstiftelsens verksamhet.
Redan i beslutet om budgeten för 2013 aviserade landstinget sin vilja att teckna
ett långsiktigt avtal med Skärgårdsstiftelsen, precis som Staffan förordar att man
ska göra. Det är också Alliansens uppfattning att ett sådant avtal ska tecknas.
Dessvärre har arbetet med att skaffa sig en överblick över Skärgårdsstiftelsens
olika bestånd och behov när det gäller investeringar, underhåll och drift varit
mycket komplicerat. Det har varit ett enormt stort arbete som har fått
genomföras, och det blev klart sent, först runt årsskiftet 2013/14. Som många i
församlingen vet har det inte varit tillfälle till något nytt budgetbeslut i
Stockholms läns landsting sedan dess. Alliansens uppfattning är att vi kommer
att hantera den här frågan inom ramen för budgeten för 2015.
Jag hoppas, precis som Staffan och Vivianne har aviserat, att vi ska få en samsyn
kring Skärgårdsstiftelsens långsiktiga finansiering. Men den rätta tidpunkten för
det har inte kommit, utan den kommer i samband med budgetbeslutet. Det är
ganska mycket pengar som det handlar om, och det är rimligt att man inte
hanterar det under posten Övriga utgifter eller något liknande utan gör det i
samband med en budgetprocess.
Jag ska dock framhålla att Alliansen redan har visat hur angelägna vi är om att
hitta lösningar för Skärgårdsstiftelsen genom att vi tydligt har aviserat att vi tar
ansvaret för Skärgårdsstiftelsens pensionsskuld.
§ 131
Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus
Anförande nr 24
Landstingsrådet R o s d a h l (M): Det handlar om ett fel som vi ska rätta till, så
man behöver inte ligga vaken på natten och undra om vi fattar rätt beslut.
Vi gjorde faktiskt fel den 11 juni 2013 här i församlingen – vi längtade väl efter
sommarlov då. När vi beslutade om ändringar i bolagsordningen för Södertälje
sjukhus gjorde vi detta fel, och nu har det upptäckts.
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Den rätta lydelsen av § 7 i bolagsordningen ska vara att antalet aktier är lägst
15 000 och högst 60 000. Allt annat är inkorrekt. Detta innebär som sagt att vi
rättar ett felaktigt beslut. Det är allt som sker.
§ 133
Miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting
Anförande nr 25
Landstingsrådet H e m m i n g (C): Fru ordförande! Om det är något som vi i
Stockholms läns landsting är stolta över är det vårt miljöarbete. Vi vill också att
det ska få det utrymme det förtjänar i debatten. I dag har vi ett kort möte, och
därför har jag kommit överens med alla andra partiers gruppledare om att föreslå
att ärendet bordläggs till ett senare landstingsfullmäktigesammanträde.
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