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Justerat onsdag den 17 juni beträffande § 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015

Annika Sandström

Mikael Sundesten

Inger Strömbom

§ 107
Inledning, närvaro och beslutsförhet
Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden konstaterade att 147 ledamöter var närvarande och 2 ledamöter var frånvarande.
Närvaroförteckning enligt bilaga A.
§ 108
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 10.07 och avslutades kl. 10.08.
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 4 juni 2015 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 9 juni 2015 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut
annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 12 juni 2015 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 109
Justering
Inleddes kl. 10.08 och avslutades kl. 10.08.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet ska justeras senast måndag den 22 juni 2015.
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§ 110
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 14 oktober 2018 till ny
ersättare i valkrets Nord efter Sabina Ausfeldt (FP) utse Rebecca Dovega (FP)
och till ny ledamot i valkrets 5 efter Jacob Hagnell (SD) utse Lotta Nordfeldt
(SD) och till ersättare efter Nordfeldt i valkretsarna 1, 4 och 5 utse Christoffer
Dulny (SD)
LS 2015-0598, 2015-0730
Inleddes kl. 10.08 och avslutades kl. 10.09.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag
att lägga anmälan till handlingarna.
§ 111
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2016
(förslag 43)
LS 2015-0560
Inleddes kl. 10.09 och avslutades kl. 10.10.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag
att landstingsfullmäktige under 2016 sammanträder följande dagar: 16 februari, 15 mars,
17 maj (årsredovisning), 14-15 juni (budgetsammanträde), 13 september, 15 november samt
den 13 december.
§ 112
Årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
Sjukvård och Omsorg (förslag 44)
LS 2015-0544
Inleddes kl. 10.10 och avslutades kl. 10.12.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisning 2014 för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes
Sjukvård och Omsorg
att under förutsättning av revisorernas tillstyrkande, bevilja ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och
Omsorg för verksamheten år 2014.
UTTALANDE
MP- ledamöterna och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden
likalydande med partiernas respektive uttalande i landstingsstyrelsen.

Landstingsfullmäktige

PROTOKOLL
2015-06-16--17

3 (19)
§§ 107-116

Det antecknades att landstingsrådet Torbjörn Rosdahl inte deltog i behandlingen och
beslutet gällande ansvarsprövning.
§ 113
Mål och budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018 samt
investeringsbudget för år 2016 och inriktningsnivåer för planåren 2017-2020
för Stockholms läns landsting samt behandling av motion 2013:29 av Helene
Öberg m.fl. (MP) om att förlänga tandvårdsstödet till och med 23 års ålder
(förslag 45)
LS 2015-0039, 1312-1542 och 2015-0633
Inleddes kl. 10.12 och avslutades kl. 10.12.
Ordföranden informerade om villkoren för tjänstgöringen under behandlingen av budgetärendet, att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken efter beslut
av ordföranden samt att växeltjänstgöring endast fick förekomma vid eventuell jävsituation.
Fullmäktige godkände även att överläggningarna skulle ske utifrån den frivilliga överenskommelse som slutits mellan partierna.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att ärendet skulle behandlas enligt
följande.
Inledning med allmänpolitisk debatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning.
(1)

Allmänpolitisk debatt samt beslut om skattesats

(2)

Trafiknämnden (inkl. AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB,
färdtjänst)

(3)

Tillväxt, region och miljö

(4)

Kulturnämnden

(5)

Hälso- och sjukvården (inkl. HSN, sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje,
Patientnämnden och tandvård)

(6)

Forskning och innovation

(7)

Personalfrågor

(8)

Landstingsstyrelsen, övrigt (inkl. investeringsfrågor och fastighetsfrågor m.m.)

(9)

Revisorskollegiet

(10)

Avslutning budgetärendet

Allmänpolitisk debatt samt beslut om skattesats
Inleddes kl. 10.12 och avslutades kl. 13.48.
I debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Erika Ullberg, Susanne Nordling,
Ninos Maraha, Håkan Jörnehed och Ella Bohlin, Dan Kareliusson, landstingsråden Gustav
Hemming, Kristoffer Tamsons och Nanna Wikholm, Tomas Eriksson, landstingsråden Dag
Larsson och Daniel Forslund, Karl Henriksson, landstingsrådet Marie Ljungberg Schött,
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Malin Karlsson, landstingsrådet Paul Lindquist, Anders Lönnberg, landstingsrådet Jens
Sjöström, Michel Silvestri, landstingsrådet Peter Carpelan, Anders Lönnberg, Vivianne
Gunnarsson, Pia Ortiz Venegas, Gunilla Roxby Cromvall samt Stefan Bergström.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden beträffande skattesatsen togs upp till behandling.
1)

bifall till landstingsstyrelsens, S-ledamöterna och SD-ledamöternas säryrkande på sätt
som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till V-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall respektive avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Trafiknämnden (inkl. AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs
AB, färdtjänst)
Inleddes kl. 13.48 och avslutades kl. 19.51.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Kristoffer Tamsons och Nanna Wikholm, Malin
Karlsson, Sara Svanström, Gunilla Roxby Cromvall, Karl Henriksson, Rickard Wall, Lukas
Forslund, Leif Gripestam, Elof Hansjons, Lars Tunberg, Conny Fogelström, landstingsrådet
Paul Lindquist, Susanne Lund, Sabina Edelman, Harry Bouveng, Johan Wahlstedt, Vivianne
Gunnarsson, Susanne Sjöblom, Stefan Johansson, Arin Karapet, Sven-Inge Nylund, Jessica
Ericsson, Anna Sehlin, Bosse Andersson, Fredrik Wallén, Sahir Drammeh, Pia Ortiz
Venegas, Gustav Nordin, Kjell Jansson, Staffan Holmberg, Christina Blom-Andersson, Mia
Wallgren samt landstingsrådet Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden 1- 20 togs upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till SD-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende
taxa för månadskort/30-dagarkort framgår av bilaga 1.
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I ordningsfråga yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Gustav Hemming, Tomas
Eriksson, landstingsråden Erika Ullberg och Håkan Jörnehed, Ninos Maraha,
landstingsrådet Dag Larsson, Pia Ortiz Venegas samt landstingsrådet Kristoffer Tamsons.
Fullmäktige ajournerade sig mellan kl. 19.04 och kl. 19.20 för samtal mellan gruppledarna
och presidiet.
YRKANDEN
I ordningsfrågor yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, Arnold Boström, landstingsrådet
Nanna Wikholm samt Pia Ortiz Venegas.
Framställda säryrkanden 21-27, samt återstående taxor togs upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till SD-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt taxor framgår av
bilaga 1.
Ärende om landstingsbidrag för trafiknämnden bordlades.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av M, FP, KD- och C-ledamöterna samt av S-ledamöterna, MPledamöterna, V-ledamöterna och SD-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Tillväxt, region och miljö
Inleddes kl. 19.51 och avslutades kl. 21.26.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Hemming, Tomas Eriksson, landstingsrådet
Jens Sjöström, Anna Sehlin, Pehr Granfalk, Mattias Lönnqvist, Lennart Nilsson, Ulf
Landström, Christina Eklund, Meeri Wasberg, Ninos Maraha, Nikolina Bucht, Carina
Paulsson, Freddie Lundqvist samt Emma Lidell.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1
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Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
Ärende om landstingsbidrag för tillväxt- och regionplaneringsnämnden bordlades.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Kulturnämnden
Inleddes kl. 21.26 och avslutades kl. 22.36.
I ärendet yttrade sig Paula Ternström, Rickard Wessman, Robert Johansson, Tomas Melin,
Kerstin Burman, Lennart Nilsson, Lise-Lotte Nordfeldt, Bosse Andersson, Benjamin Dousa,
Adnan Can, Aviva Barczewska, Antonia Jaksic samt Edvin Alam.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till SD- ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
Ärende om landstingsbidrag för kulturnämnden samt säryrkande ”att tillföra
kulturnämnden 31 miljoner kronor i utökade landstingsbidrag” av MP-ledamöterna
bordlades.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna, V-ledamöterna och SDledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Sammanträdesdagen avslutades kl. 22.36.
Sammanträdet den 17 juni 2015 inleddes kl. 10.04 varvid ordföranden konstaterade att 141
ledamöter var närvarande och 8 ledamöter var frånvarande. Närvaroförteckning enligt
bilaga B.
Ordföranden informerade sedan om villkoren för tjänstgöringen under behandlingen av
budgetärendet, att byte av tjänstgörande endast fick ske mellan de olika debattblocken efter
beslut av ordföranden samt att växeltjänstgöring endast fick förekomma vid eventuell jäv-
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situation. Fullmäktige godkände även att överläggningarna skulle ske utifrån den frivilliga
överenskommelse som slutits mellan partierna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje, Patientnämnden samt tandvård)
Inleddes kl. 10.06 och avslutades kl. 16.56.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Anna Starbrink, Dag Larsson, Marie Ljungberg Schött,
Susanne Nordling, Håkan Jörnehed och Ella Bohlin, Per Carlberg, Karin Fälldin,
landstingsrådet Paul Lindquist, Anders Lönnberg, Shadi Larsson, Hans Andersson, Isabell
Flygare, Gunilla Helmerson, Michel Silvestri, Jonas Lindberg, Inger Akalla, Lars HarmsRingdahl, Olle Reichenberg, Christina Enocson-Mårtensson, Amelie Tarschys Ingre, Kerstin
Burman, Lotta Lindblad Söderman, Fredrik Olsson, Anders Nilsson, Nina Portocarerro
Flores, Margaretha Åkerberg, Marie-Helena Fjällås, Cecilia Elving, Sofia Paulsson, Sandra
Ivanovic, Pär Hommerberg, Ifrah Degmo-Mohammed, Maria Fälth, Tuva Lund, Catarina
Carbell, Cecilia Löfgreen, Viktor Harju, Karin Michal, Jessica Ericsson, Birgitta Sevefjord,
Alfonso Morales, Thomas Drost, Linda Älegård, Tara Twana, Ulf Landström, Pia Helleday,
landstingsrådet Jens Sjöström, Eva Lannerö, Erik Langby, Jenny Hjalmarsson, Catharina
Wahlgren samt Pia Ortiz Venegas.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs upp till behandling.
1)

bifall till M-, FP-, KD- och C-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

bifall till SD- ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

6)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
Ärende om landstingsbidrag för hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje och patientnämnden samt säryrkande ” att avsätta 5 mkr i
ökade anslag till HBT-hälsan/Sösam” av V-ledamöterna bordlades.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna, V-ledamöterna och SDledamöterna.
Ordföranden tog sedan upp Motion 2013:29 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förlänga
tandvårdsstödet till och med 23 års ålder till behandling.
YRKANDEN
1)

bifall med instämmande av S-ledamöterna till landstingsstyrelsens förslag
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bifall till MP- och V-ledamöternas förslag om bifall till motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motion 2013:29 besvarad med vad som anförts i landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande LS 1312-1542
RESERVATIONER
Reservation anfördes av MP- och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Forskning och innovation
Inleddes kl. 16.56 och avslutades kl. 18.17.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Peter Carpelan och Daniel Forslund, Anders Lönnberg,
Michel Silvestri, Birgitta Sevefjord, Aram El Khoury, Monica Tedestam Berglöw, Stefan
Bergström, Susanne Sjöblom, Viktor Harju, Mikael Igelström, Delmon Haffo samt Theo
Bodin.
YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna och V-ledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Personalfrågor
Inleddes kl. 18.17 och avslutades kl. 20.11.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Peter Carpelan, Michel Silvestri, landstingsråden Jens
Sjöström och Susanne Nordling, Lise Lidbäck, landstingsrådet Håkan Jörnehed, Dan
Kareliusson, Jonas Lindberg, Stefan Bergström, Sandra Ivanovic, Ninos Maraha, Pia
Helleday, Robert Johansson samt Karin Fälldin,
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Kristoffer Tamsons.
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YRKANDEN
Framställda säryrkanden togs upp till behandling.
1)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

2)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till SD- ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
Säryrkandena ”att avsätta 290 miljoner kronor i en särskild lönesatsning på
sjuksköterskor och biomedicinska analytiker” av MP-ledamöterna och ”att avsätta 500
miljoner kronor i en kompetensförsörjningspott till landstingsstyrelsen att förfoga över samt
uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med arbetsmarknadens parter fördela
mellan löneökningar, arbetsmiljösatsningar, kompetensutveckling/
försörjning, utbildning samt personalförstärkning” av V-ledamöterna bordlades.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna, V-ledamöterna och SDledamöterna.
Ordföranden beslutade att byte av tjänstgörande fick ske.
Landstingsstyrelsen, övrigt
Inleddes kl. 20.11 och avslutades kl. 22.10.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Paul Lindquist och Erika Ullberg, Tomas Eriksson,
Rolf Lindell, landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Ninos Maraha, Gunilla Roxby Cromvall,
landstingsrådet Gustav Hemming, Aram El Khoury, landstingsrådet Nanna Wikholm.
Thomas Bengtsson, Lars Tunberg, landstingsråden Anna Starbrink och Ella Bohlin, Pia Ortiz
Venegas samt Rickard Wall.
Framställda säryrkanden togs upp till behandling.
YRKANDEN
1)

bifall till M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag

2)

bifall till S-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

5)

bifall till SD- ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1

6)

avslag respektive bifall till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1
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Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden framgår av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna, V-ledamöterna och SDledamöterna.
Härefter behandlades bordlagda säryrkanden samt landstingsbidrag för landstingsstyrelsen
och de bordlagda ärendena om landstingsbidrag för trafiknämnden, tillväxt- och
regionplaneringsnämnden, kulturnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårds- och
omsorgsnämnden i Norrtälje och patientnämnden.
YRKANDEN
1)

bifall till M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag

2)

bifall till S-ledamöternas förslag på sätt som framgår av bilaga 1

3)

bifall till MP-ledamöternas förslag på sätt som framgår av bilaga 1

4)

bifall till V-ledamöternas förslag på sätt som framgår av bilaga 1

5)

bifall till SD- ledamöternas förslag på sätt som framgår av bilaga 1

6)

bifall respektive avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

Behandling av och beslut beträffande bordlagda säryrkanden och landstingsbidrag framgår
av bilaga 1.
RESERVATIONER
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, MP-ledamöterna, V-ledamöterna och SDledamöterna.
Revisionen
Inleddes kl. 22.10 och avslutades kl. 22.11.
I ärendet yttrade sig fullmäktiges ordförande Annika Sandström.
YRKANDEN
1)

bifall med instämmande av M-, FP-, KD-, C-, S-, MP-, V- och SD-ledamöterna till
revisionens budgetberednings förslag på sätt som framgår av bilaga 1

Fullmäktige beslutade bifalla revisionens budgetberednings förslag.
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Ordföranden konstaterade härefter att under överläggningarna framställda säryrkanden och
yrkanden beträffande förslaget till mål och budget för år 2016 och plan för åren 2017-2018
samt investeringsbudget för år 2016 och inriktningsnivåer för planåren 2017-2019 för
Stockholms läns landsting behandlats och beslutats. Fullmäktige beslutade enligt
landstingsstyrelsens förslag med de ändringar som framförts av M-, FP-, KD- och Cledamöterna samt de ändringar som beslutats avseende taxor och avgifter för trafik och
hälso- och sjukvård samt förmånsbilar enligt S-, MP-, V- och SD-ledamöternas förslag.
Fullmäktige beslutade även enligt revisionens budgetberednings förslag.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl.
PROTOKOLLSANTECKNING
M-, FP-, KD- och C-ledamöterna lät till protokollet anteckna ”Angående fullmäktiges
arbetsformer. Under pågående votering har vi uppmärksammat att någon i vänsterpartiets
landstingsgrupp förefaller ha röstat för en frånvarande ledamot och sig själv i minst en
votering. Vi ser allvarligt på det inträffade. Vänsterpartiet bör genom sin gruppledare
omgående redogöra för om de har haft kännedom om det inträffade samt i vilken omfattning
detta har pågått”
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Håkan Jörnehed.
PROTOKOLLSANTECKNING
V-ledamöterna lät till protokollet anteckna ” Birgitta Sevefjord blev under kvällens
förhandlingar hastigt tvungen att lämna fullmäktigesammanträdet på grund av en
nödsituation som plötsligt drabbat en nära anhörig till henne. Med anledning av den
plötsligt uppkomna situationen loggade hon inte ut när hon lämnade salen. Bänkkollegan,
som är en ny ersättare, uppfattade att Sevefjord just kommit in i salen och ville vara
behjälplig. Så ska det naturligtvis inte gå till och så fort bänkkollegan insåg misstaget
uppmärksammade vi teknikerna och berättade för dem att Birgitta var frånvarande. Detta
alltså under fortfarande pågående omröstning om att-satsen, och vi förutsatte då att de tog
bort rösten. Inför nästa omröstning upplyste vårt landstingsråd även presidiet att Birgitta
Sevefjord inte var närvarande under omröstningen och att omröstningen blivit fel. Det var
alltså Vänsterpartiet som tog initiativ för att uppmärksamma situationen. Syftet var aldrig
att rösta för en frånvarande ledamot. Det inträffade hade ingen avgörande betydelse för
utgången av säryrkandets utfall, som dessutom togs om. Vi beklagar det inträffade misstaget
men tar avstånd från alla anklagelser om fusk.”
I anledning av ovanstående yttrade ordförande Annika Sandström följande ”Jag utgår ifrån
och jag kräver att det aldrig kommer att hända igen någon gång mer i denna fullmäktigesal.
Det är självklart så att det kan hända saker precis som Håkan redogör för, det är ok att man
inte hinner logga ut att man blir själv väldigt sjuk eller så, men det är helt oacceptabelt att då
någon annan röstar för en.”
De återstående delarna av budgeten, som inte behandlats och beslutats under de olika
blocken togs sedan upp till behandling.
Följande yrkanden förelåg
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag i övrigt med ändringar gjorda av M-, FP-, KDoch C-ledamöterna

2)

bifall till S-ledamöternas förslag i övrigt
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3)

bifall till MP-ledamöternas förslag i övrigt

4)

bifall till V-ledamöternas förslag i övrigt

5)

bifall till SD-ledamöternas förslag i övrigt
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Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag i övrigt med ändringar gjorda av M-, FP-,
KD- och C-ledamöterna.
Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna, MP-ledamöterna och SDledamöterna till förmån för respektive budgetförslag.
PROTOKOLLSANTECKNING
S-, MP- och V- ledamöterna lät till protokollet anteckna ”Alliansen har valt att försöka styra i
minoritet och har inte genom dialog eller förhandling säkrat en majoritet för sina förslag.
Det framgick vid landstingsstyrelsens sammanträde den 2 juni att det fanns en majoritet för
oförändrade SL-taxor och ingen majoritet för den höjning som alliansen föreslog.
Efter timmar av debatt den 16 juni så hade ordföranden klubbat att fullmäktige skulle gå till
beslut angående trafikområdet. Efter första taxeomröstningen som inte utföll till alliansens
fördel så begärde landstingsstyrelsens ordförande en ordningsfråga och började ett
anförande samtidigt som medarbetare delade ut ett uppkopierat och justerat budgetyrkande.
Ett förslag som hade kunnat presenteras som ett andrahandsyrkande under själva debatten,
men som nu oppositionen varken kände till eller hade chans att analysera.
Att framställa ett formellt yrkande i fullmäktige såsom en ordningsfråga för att sedan i
stället framställa sakyrkande som nya förslag är inte lämpligt. Dels då det är formellt fel och
dels då det riskerar, om än oavsiktligt, att framstå som ett åsidosättande av de lagar som styr
den kommunala beslutsprocessen. En sådan oordning är förstås inte önskvärd. Agerandet
bör också analyseras utifrån den rådande politiska situationen som borde kräva ansvarsfull
dialog och samarbete.”
BESLUT
Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag med de
ändringar som framförts av M-, FP-, KD- och C-ledamöterna samt de ändringar som
beslutats avseende taxor och avgifter för trafik och hälso- och sjukvård samt förmånsbilar
enligt S-, MP-, V- och SD-ledamöternas förslag samt enligt revisionens budgetberednings
förslag.
1

att fastställa mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2016 samt
flerårsberäkningar för åren 2017–2019

2

att fastställa resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2016 och
planer för åren 2017–2019

3

att fastställa investeringsbudget för år 2016 med inriktningsnivåer för planåren 2017–
2020

4

att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2016 till 12,08 kronor
per skattekrona

5

att fastställa landstingsbidrag och resultat- och avkastningskrav för respektive
nämnd/styrelse och bolag
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6

att fastställa ekonomiska ramar för akutsjukhusen

7

att fastställa förslag till taxor och avgifter enligt bilaga 1 till fullmäktiges protokoll

8

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda möjligheten att införa en avgift
för ambulanstransport i Stockholms län för genomförande från 2017 eller hösten 2016

9

-

10

att godkänna förslag till tidplan för budgetprocess 2017 samt tillhörande direktiv

11

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen
avlämna månadsrapporter, prognoser, tertialrapport, delårsrapport, årsbokslut,
medarbetarrapporter, miljörapporter, årsredovisning och övriga erforderliga underlag
till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar
som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

12

att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna
budget

13

att åberopa synnerliga skäl för att upprätta en budget där intäkterna inte överstiger
kostnaderna för år 2016 och planer för åren 2017-2019 med hänsyn till de
omställningskostnader som planeras inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård

14

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive
slutliga budgetar i enlighet med vad budget 2016 medger

15

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att uppföra en ny byggnad
inom Sabbatsbergs sjukhusområde för den befintliga vården samt att utreda
möjligheten att stycka av resterande del av fastigheten Sabbatsbergs sjukhus för
försäljning

16

att uppdra åt landstingsstyrelsen att stärka kontrollen och uppföljningen av de
ospecificerade investeringsobjekten på mindre än 100 miljoner kronor

17

att uppdra till landstingsstyrelsen att se över ambitionsnivåer avseende beslutade och
planerade investeringar så att investeringsramen för perioden 2017-2020 ej
överskrids

18

att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 30 oktober 2015
överlämna behandlad slutlig budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de
anvisningar som landstingsdirektören utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag

19

att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget 2016 till
landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet den 15 december 2015

20

att fastställa nya indikatorer för det nedbrutna målet vård i tid

21

att godkänna ianspråktagande år 2016 av reservering för att täcka framtida kostnader
för omstrukturering i samband med framtidens hälso- och sjukvård

22

att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2016 – 2025

23

att partistöd ska betalas ut enligt reglemente för partistöd för tiden den 15 okt 2015
till och med den 14 oktober 2016.

24

att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för samordning av anskaffning och
uppföljning av medicinteknisk utrustning och utrustning för informations- och
kommunikationsteknologi för landstingets samlade behov

Landstingsfullmäktige

PROTOKOLL
2015-06-16--17

14 (19)
§§ 107-116

25

att godkänna inriktningen av förändringar i vårdutbudet som redovisas i den
övergripande genomförandeplanen

26

att godkänna inriktningen av slutenvård i enlighet med vårdutbudskartan

27

att fastställa inriktningen på vårdutbudet vid de mindre landstingsägda sjukhusen
enligt genomförandeplan mindre sjukhus

28

att fastställa inriktningen på lokalisering av den slutna psykiatriska vården

29

att fastställa principer för omställningsavtal för akutsjukhusen

30

att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att ingå
omställningsavtal med akutsjukhusen

31

att anse motion 2013:29 av Helene Öberg (MP) om att förlänga tandvårdsstödet till
och med 23 års ålder besvarad med vad som anförts i landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande i LS 1312-1542

32

att fortsätta bedriva den så kallade TioHundraverksamheten även efter 2015 samt
uppdra åt landstingsstyrelsen att under året utreda och vid behov återkomma med
förslag på beslut om eventuella förändringar i styrningen av verksamheten i enlighet
med landstingsdirektörens kompletterande planeringsunderlag

33

att fatta utredningsbeslut för de investeringsobjekt som framgår av kapitel 18.4.1

34

att fatta inriktningsbeslut för de investeringsobjekt som framgår av kapitel 18.4.2

35

att fatta genomförandebeslut för de investeringsobjekt som framgår av kapitel 18.4.3

36

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att anpassa Södersjukhuset till
mer ändamålsenlig storlek avseende vårdkapacitet och antal vårdplatser

37

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att bygga ett nytt akutsjukhus
söder om Stockholm

38

att godkänna att AB Storstockholms Lokaltrafik vidtar nödvändiga åtgärder inklusive
att fatta de beslut som krävs för att överlåta verksamheten i X2 Kollektivtrafik AB till
bolaget Samtrafiken AB samt avveckla AB Storstockholms Lokaltrafiks innehav i X2
Kollektivtrafik AB i enlighet med landstingsdirektörens kompletterande
planeringsunderlag

39

att eventuella kostnader till följd av avvecklingen och som är relaterade till AB
Storstockholms Lokaltrafiks ägarandel av X2 Kollektivtrafik AB ska rymmas inom
trafiknämndens budget i enlighet med landstingsdirektörens kompletterande
planeringsunderlag

40

att uppdra åt landstingsstyrelsen att fortsätta satsningen på specialistutbildning för
sjuksköterskor med studielön inom definierade bristområden

41

att godkänna att Stockholms läns sjukvårdsområde flyttar administrativ verksamhet
och viss vårdverksamhet till förhyrda lokaler som inte kräver hyresgästanpassning vid
Torsplan 2 i Stockholm i enlighet med landstingsdirektörens kompletterande
planeringsunderlag
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42

att merkostnaden för förhyrningen av lokalerna samt nödvändig anpassningar av de
förhyrda lokalerna finansieras av Stockholms läns sjukvårdsområde i enlighet med
landstingsdirektörens kompletterande planeringsunderlag

43

att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att genomföra upphandling för
resterande ytor som kräver hyresgästanpassningar enligt lag om offentlig upphandling
vid Torsplan 2 om ca 4 700 kvm lokalarea för Stockholms läns sjukvårdsområdes
vårdlokaler i enlighet med landstingsdirektörens kompletterande planeringsunderlag

44

att uppdra åt tillväxt- och regionplanenämnden att genomföra en uppföljning av
regionens utveckling med utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010

45

att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av uppdelningen av
beslutsfattandet inom Stockholmsregionen samt utreda konsekvenserna av en
regionbildning för Stockholms läns landsting

46

att godkänna trafiknämndens återrapportering av landstingsfullmäktiges uppdrag att se
över ambitionsnivåer avseende beslutade och planerade investeringar för perioden
2015-2019

47

att uppdra åt trafiknämnden att hemställa hos regeringen om att höja tilläggsavgifterna
för den som fuskar i kollektivtrafiken

48

att godkänna att styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB gör en prisjustering
motsvarande en ökning av prislistan för 2015 med 2,5 % i enlighet med
landstingsdirektörens kompletterande planeringsunderlag

49

att uppdra åt landstingsstyrelsen att utarbeta förslag till en koncerngemensam standard
för godsspårning från producent till patient i enlighet med landstingsdirektörens
kompletterande planeringsunderlag

50

att godkänna att befintligt signalsäkerhetssystem används för utbyggd tunnelbana Blå
respektive Gul linje i enlighet med landstingsdirektörens kompletterande
planeringsunderlag

51

att uppdra åt landstingsstyrelsen att under hösten 2016 återkomma med ett förslag på
en landstingsövergripande kompetensförsörjningsstrategi för hälso- och
sjukvårdsprofessionerna

52

att hemställa, tillsammans med kommunerna i Stockholms län, till
Finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs 2 öre för kommunerna och sänks
2 öre för Stockholms läns landsting från och med 1 januari 2016.

att uppdra åt landstingsstyrelsen att med anledning av nu gällande negativa räntor
genomföra en översyn avseende räntebindningstider i landstingets skuldportfölj och
likviditetsplaneringen kopplad till investeringsprocessen i syfte att reducera de finansiella
kostnaderna
att avskaffa förmånsbilar inom Stockholms läns landsting
att för år 2016 fastställa budgetramen under rubriken – landstingsrevisorerna, innefattande
dels ett landstingsbidrag om 32,3 mkr samt en intäkt på totalt 3 mkr som
landstingsrevisorerena äger rätt att debitera de landstingsägda bolagen,
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att för planåren 2017-2019 fastställa budgetramen under rubriken – Landstingsrevisorerna,
innefattande dels ett landstingsbidrag om 33,2 mkr respektive 34,2 mkr samt 35,3 mkr, dels
för respektive planår en intäkt om totalt 3 mkr, vilket landstingsrevisorerna äger rätt att
debitera de landstingsägda bolagen.
att för år 2016 samt för planåren 2017-2019 under rubriken – Landstingsrevisorerna anslå
200 tkr varje år som en ram för investeringar.
§ 114
Valärenden (förslag 46 och 47)
LS 1409-1008, 1410-1175, 1412-1524, 1412-1525, 2015-0291, 2015-0399, 2015-0401, 20150745, 2015-0770, 2015-0816
Inleddes kl. 22.11 och avslutades kl. 22.13.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Anna Starbrink (FP) från uppdraget som
suppleant i styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB, för Tina Teljstedt (KD) från
uppdragen som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets NV och ersättare i
patientnämnden samt för Christoffer Dulny (SD) från uppdraget som ersättare i
landstingsfullmäktige, valkretsarna 1, 4 och 5.
Val
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Landstingshuset i Stockholm AB för tiden 17 juni 2015 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2016
Suppleant
(FP) Daniel Forslund

(efter Anna Starbrink)

Patientnämnden för tiden 17 juni 2015 - 31 december 2015
Ersättare
(KD) Stefan Dozzi

(efter Tina Teljstedt)

Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 17 juni 2015 - 31 december 2015
Nämndemän
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Mikael Igelström
Bordläggs
Bordläggs
Lovisa Kronsporre
Kersti Palmgren
Helena Austrell
Hanna Johansson
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs

(efter Margaretha Åkerhielm)
(efter Danuta Lisak)
(efter Jon Värja)
(efter Erik Olandersson)
(efter Agneta Samfors)
(efter Sara Nilsson)
(efter Lina Skärlund)
(efter Anki Agneby)
(efter Nina Rung)
(efter Staffan Sohlman)
(efter Erik Halonstén Wikström)
(efter Sven Erik Larsson)
(efter Mårten Löfberg)

Landstingsfullmäktige

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(SD)

Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
23 nämndemannaplatser vakanta
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(efter Pia Friberg)
(efter Pablo Leiva)
(efter Bodil Bressler)
(efter Gudrun Büstrich)
(efter Karl John Mersha Kristiansson)
(efter Karin Nilsson Eklöf)
(efter Angelica Teiffel)
(efter Tove Tillenius)
(efter Johannes Hämler)

Svea hovrätt för tiden 17 juni 2015 - 31 december 2015
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(SD)
(SD)

Bordläggs
Bartoll (Parvane) Ahmadi
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs

(efter Gunilla Lindberg)
(efter Henrik Persson)
(efter Göran Söderlund)
(efter Christina Grebesjö-Sutton)
(efter Homayon Akhtarzand)
(efter Sonia Qureshi)
(efter Linnea Cortés Åkerberg)
(efter Carsten Heitmann)

Övervakningsnämnden Stockholms första för tiden 17 juni 2015 – 31 december 2018
Ersättare
(S)

Bordläggs

Nomineringar
Fullmäktige nominerade enligt valberedningens förslag
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Ledamöter
(M)
(C)
(S)
(V)

Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Birgitta Söderfeldt

Ägarutskottets nomineringar
Fulmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens ägarutskotts förslag
att välja ledamöter och suppleanter till styrelserna för Infrateknik AB, AB SL Finans, SL HR
Service AB (vilande), SL Kundtjänst AB (vilande), Fastighets AB Viggestad (vilande), Tågia
AB (vilande) och Älvsjö, Transitio AB, Samtrafiken i Sverige AB, Resekortet i Sverige AB
samt för Trafik i Mälardalen AB, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av
ordinarie bolagsstämma 2016.
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SL Infrateknik AB (dotterbolag SL AB)
Ragna Forslund
Ordförande
Björn Holmberg
Ledamot
Håkan Nilsson
Ledamot
SL Finans AB (dotterbolag SL AB)
Ragna Forslund
Ordförande
Håkan Nilsson (vd)
Ledamot
Gunnel Forsberg
Ledamot
Frida Korneliusson
Ledamot
Peter Fransson
Suppleant
SL HR Service AB (vilande dotterbolag SL AB)
Björn Holmberg
Ledamot
Lars Gereholt
Suppleant
SL Kundtjänst AB (vilande dotterbolag SL AB)
Björn Holmberg
Ledamot
Ragna Forslund
Suppleant
Fastighets AB Viggestaberg (vilande dotterbolag SL AB)
Björn Holmberg
Ledamot
Lars Gereholt
Suppleant
Tågia AB (vilande dotterbolag SL AB)
Sara Catoni
Ledamot
Björn Holmberg
Suppleant
Älvsjö AB
Ragna Forslund
Håkan Nilsson

Ledamot
Suppleant

Transitio AB
Sara Catoni

Ledamot

Samtrafiken i Sverige AB
Jens Plambeck
Ledamot
Resekortet i Sverige AB
Henrik Normark
Ledamot
Trafik i Mälardalen AB
Jens Plambeck
Ledamot
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§ 115
Anmälan av nya motioner
LS 2015-0889, LS 2015-0890
Inleddes kl. 22.13 och avslutades kl. 22.14.
Nr 2015:13 av Kerstin Burman m.fl. (V) om att styra vården till de som är i störst behov av
den
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Nr 2015:14 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att öka jämlikheten i vården i SLL
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 116
Anmälan av nya interpellationer
LS 2015-0848
Inleddes kl. 22.14 och avslutades kl. 22.14.
Nr 2015:28 av Jens Sjöström (S) om rätt till heltid
Interpellationen ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Inleddes kl. 22.14 och avslutades kl. 22.33.

Under denna punkt yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Erika Ullberg, Susanne
Nordling, Anna Starbrink, Håkan Jörnehed och Ella Bohlin, Dan Kareliusson,
landstingsrådet Gustav Hemming samt fullmäktiges ordförande Annika Sandström.
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 22.33.
Vid protokollet

Elisabeth Angard Levander
Karin Mikaelsson

