PROTOKOLL
2014-11-11

Landstingsfullmäktige

§§ 136-147

Justerat tisdagen den 11 november 2014

Gunilla Helmerson

Mikael Sundesten

Inger Strömbom

§ 136
Inledning och justering m.m.
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras tisdagen den 11 november 2014.
§ 137
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Inleddes kl. 10.05 och avslutades kl. 10.05.
Ordföranden konstaterade att 139 ledamöter var närvarande och 10 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A.
§ 138
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 10.05 och avslutades kl. 10.06.
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 30 oktober 2014 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 4 respektive 5 november 2014 i de tidningar där enligt
fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 7 november 2014 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
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§ 139
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny
ledamot i valkrets 3 efter Lars Joakim Lundquist (M) inkalla Annika
Sandström (M) och till ny ersättare efter Sandström utse Erik Persson (M), till
ny ledamot i valkrets 6 efter Amir Adan (M) inkalla Benjamin Dousa (M) och
till ny ersättare efter Dousa utse Markku Sirviö (M), till ny ledamot i valkrets
Nord efter Helene Hellmark Knutsson (S) inkalla Swapna Sharma (S) och till
ny ersättare efter Sharma utse Ebbe Adolfsson (S), till ny ledamot i valkrets
Sydost efter Nils Vikmång (S) inkalla Joakim Spångberg (S) och till ny ersättare
efter Spångberg utse Michaela Lööf (S), till ny ledamot i valkrets 5 efter Helene
Öberg (MP) inkalla Aviva Barczewska (MP) och till ny ersättare efter
Barczewska utse Hannes Mård (MP), till ny ledamot i valkrets Nord efter Lina
Jonsson (SD) inkalla Ulf Landström (SD) och till ny ersättare efter Landström
utse Peter Vargård (SD), till ny ersättare i valkrets Nord efter Maria Olovsson
(M) utse Edvin Alam (M) samt till ny ersättare i valkrets 2 efter Birgitta Borg
(KD) utse Inga-Lill Engelmark-Schönning (KD)
LS 1410-1074, 1078, 1085, 1090, 1092, 1121, 1147, 1160
Inleddes kl. 10.06 och avslutades kl. 10.09.
Efter förslag från ordförande lades anmälan till handlingarna.
§ 140
Anmälan av delårsrapport januari - juni 2014 och revisorernas utlåtande
avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
LS 1410-1176
Inleddes kl. 10.09 och avslutades kl. 10.09.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 141
Bordlagt ärende om Miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting
(förslag 64)
LS 1311-1402
Inleddes kl. 10.09 och avslutades kl. 11.25.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2014.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Hemming, Tomas Eriksson, landstingsrådet
Nanna Wikholm, Isabelle Flygare, Malin Karlsson, Anna Sehlin, Fredrik Saweståhl, Thomas
Bengtsson, Sara Svanström, Vivianne Gunnarsson, Birgitta Sevefjord, Lukas Forslund, Hans
Andersson, Karl Henriksson, Gunilla Roxby Cromvall, Sandra Ivanovic, Tuva Lund samt
landstingsrådet Kristoffer Tamsons.
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.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna miljöredovisning 2013 för Stockholms läns landsting.
RESERVATION
MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
UTTALANDEN
S-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
§ 142
Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting (förslag 65)
LS 1410-1178
Inleddes kl. 11.26 och avslutades kl. 11.50.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Dag Larsson och Anna Starbrink, Tomas Eriksson, Anders Lönnberg samt landstingsrådet Daniel Forslund.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa ny politisk organisation för Stockholms läns landsting enligt förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att fastställa ny tjänstemannaorganisation under
landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa ny tjänstemannaorganisation
under hälso- och sjukvårdsnämnden med anledning av den nya politiska organisationen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de budgetjusteringar som den nya politiska
organisationen föranleder
att fastställa mandattiderna enligt skrivelsen
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av denna skrivelse
att uppdra åt landstingsstyrelsen att föreslå erforderliga ändringar i bolagsordningar och
specifika ägardirektiv för landstingets bolag i enlighet med vad som framgår av denna
skrivelse
att uppdra åt landstingsstyrelsen att tillsätta i skrivelsen föreslagna utskott och beredningar
för den nya mandattiden
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att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att tillsätta i skrivelsen föreslagna sjukvårdsstyrelser, utskott och programberedningar för den nya mandattiden
att uppdra åt trafiknämnden att tillsätta i skrivelsen föreslagna utskott och beredningar för
den nya mandattiden.
§ 143
Reglemente för partistöd (förslag 66)
LS 1410-1094
Inleddes kl. 11.50 och avslutades kl. 11.57.
I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Torbjörn Rosdahl samt
Thomas Magnusson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting enligt biträdande förvaltningschefens förslag till reglemente
att partistöd ska betalas ut enligt reglemente för partistöd för Stockholms läns landsting för
tiden den 15 oktober 2014 till och med den 14 oktober 2015.
§ 144
Fastställande av skattesats för 2015 (förslag 67)
LS 1408-0908
Inleddes kl. 11.57 och avslutades kl. 12.01.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Gunilla Roxby Cromvall, Tomas
Eriksson samt landstingsrådet Dag Larsson
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag om en skattesats om 12,10 kr per skattekrona

2)

bifall till V-ledamöternas förslag om en skattesats om 12,35 kr per skattekrona

3)

bifall till MP-ledamöternas förslag om en skattesats om 12,30 kr per skattekrona

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa landstingsskatten för år 2015 till 12,10 kronor per skattekrona.
S-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut.
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RESERVATIONER
MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 145
Valärenden (förslag 68)
LS 1409-1000, 1409-1001, 1410-1202, 1410-1233, 1410-1234, 1410-1237, 1411-1271
Inleddes kl. 12.02 och avslutades kl. 12.12.
I ordningsfråga yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Stella Fare (FP), från uppdragen som ledamot
i landstingsfullmäktige, valkrets 3, 1:e vice ordförande i trafiknämnden, 1:e vice ordförande i
AB Storstockholms Lokaltrafik och 1:e vice ordförande i Waxholms Ångfartygs AB, för Lars
Joakim Lundquist (M) från uppdraget som suppleant i Landstingshuset i Stockholm AB, för
Olle Burell (S) från uppdragen som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 1 och
suppleant i Landstingshuset i Stockholm AB samt för Inga Osbjer (FP) från uppdraget som
ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 6.
Fullmäktige beslutade även att medge befrielse för Gunilla Helmerson (M) från uppdraget
som ordförande i landstingsfullmäktige från och med den 13 november 2014.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Landstingsfullmäktige för tiden från och med den 13 november 2014
Ordförande
M

Annika Sandström

(efter Gunilla Helmerson)

Landstingsstyrelsen för tiden 11 november 2014 intill det sammanträde då val av styrelse
förrättas efter nästkommande allmänna val av fullmäktige
Ersättare
S
Bordläggs
MP Bordläggs
V
Bordläggs
Detta beslut om fördelning av ersättarplatser mellan (MP) och (V) i landstingsstyrelsen
ersätter tidigare beslut som det formulerades i protokoll från landstingsfullmäktige den
21 oktober 2014 vilket innebar två ersättarplatser till (MP) och ingen ersättarplats till (V).
Valberedningen för tiden 11 november 2014 - 14 oktober 2018
Ledamöter
S
S

Bordläggs
Bordläggs
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Landstingshuset i Stockholm AB för tiden 11 november 2014 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2015
2:e vice ordförande
S

Bordläggs

(efter Helene Hellmark Knutsson)

Suppleanter
M
S

Bordläggs
Bordläggs

(efter Lars Joakim Lundquist)
(efter Olle Burell)

Trafiknämnden från 11 november - 31 december 2014
1:e vice ordförande
FP

Bordläggs

(efter Stella Fare)

AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden 11 november 2014 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2015
1:e vice ordförande
FP

Bordläggs

(efter Stella Fare)

Waxholms Ångfartygs AB för tiden 11 november 2014 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2015
1:e vice ordförande
FP

Bordläggs

(efter Stella Fare)

§ 146
Anmälan av nya motioner
Inleddes kl. 12.12 och avslutades kl. 12.12.
Inga motioner inlämnades.
§ 147
Anmälan av nya interpellationer
LS 1411-1259, 1411-1260
Inleddes kl. 12.12 och avslutades kl. 12.13.
Nr 2014:13 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på vårdplatser
Nr 2014:14 av Interpellation av Jonas Lindberg (V) med anledning av bristen på specialistsjuksköterskor inom Stockholms läns landsting
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 12.13.
Vid protokollet

Elisabeth Angard Levander
Karin Mikaelsson
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