PROTOKOLL
2009-03-10

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 24 mars 2009

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 38
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades
enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
§ 39
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 26 februari 2009 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 2 och 3 mars 2009 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 6 mars 2009 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 40
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 24 mars 2009.

§ 41
Anmälan av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling överlämnade
delårsrapport
LS 0812-1144
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
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§ 42
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om nämnders och styrelsers lokala
budgetar för år 2009
LS 0811-1073
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Åke Askensten samt Håkan
Jörnehed.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan med godkännande till handlingarna.
S-, V- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna att de inte deltog i landstingsstyrelsens beslut.

§ 43
Ändring av Stockholms läns landstings indelning i revisionsområden
(förslag 15)
LS 0901-0066
Fullmäktige beslutade
att revidera reglemente för Stockholms läns landstings revision, revisionsområde II enligt
följande:
Revisionsområde II

Hälso- och sjukvårdsnämnden med utskott och tre sjukvårdsberedningar
Karolinska Universitetssjukhuset
Sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje (under avveckling)
Södertälje sjukhus AB
Patientnämnden
Stockholms läns sjukvårdsområde
S:t Eriks ögonsjukhus AB
Danderyds sjukhus AB med dotterbolag
Södersjukhuset AB
Folktandvården Stockholms län AB
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
Stockholm Care AB

§ 44
Utredning avseende Stockholms läns landstings fastighetskapital (förslag 16)
LS 0802-0114
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Thomas Magnusson samt Vivianne
Gunnarsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna rapporten avseende fastighetskapital
att uppdra åt Locum AB att kartlägga möjligheterna till fastighetsutveckling enligt utredningen.
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UTTALANDE
S-, V- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med
det gemensamma uttalandet i landstingsstyrelsen.
§ 45
Nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner för år 2009 (förslag 17)
LS 0812-1175
I ärendet yttrade sig Niklas Gladh.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till nytt avtal om färdtjänst med länets kommuner för år 2009.
UTTALANDE
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med partiets
uttalandet i landstingsstyrelsen.

§ 46
Motion 2008:8 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om att inrätta en Grön paviljong
vid universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna för samverkan i forskning och
utveckling mellan skolmedicin och komplementär-/alternativ medicin
(förslag 18)
LS 0803-0264
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsråden Stig Nyman, Birgitta Sevefjord och
Ingela Nylund Watz, Björn Sigurdsson samt Vivianne Gunnarsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas gemensamma reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall med instämmande av V-ledamöterna, till förstahandsförslaget i MP-ledamotens
reservation i landstingsstyrelsen innebärande återremiss av ärendet med följande
motivering: ”Bristande beredning, rapporten från NAFKAM angående gröna paviljonger
fanns inte med i beredningen av ärendet”

4)

avslag till återremissyrkandet

5)

bifall till andrahandsförslaget i MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen
innebärande bifall till motionen

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet och fann att fullmäktige avslagit återremissyrkandet.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade
att avslå återremissyrkandet.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP- och V-ledamöterna.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena 1), 2) och 5) ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
V-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och MP-ledamöterna till förmån för
partiernas respektive förslag.
§ 47
Motion 2007:12 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om klimatneutral landstingsverksamhet (förslag 19)
LS 0703-0298
I ärendet yttrade sig Björn Sigurdsson, landstingsrådet Gustav Andersson, Åke Askensten,
Jan Strömdahl, Lena-Maj Anding samt landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna.
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§ 48
Valärenden (förslag 20)
LS 0809-0820, 0810-0944, 0811-1012, 0811-1045, 1054, 0812-1129, 0901-0070, 0902-0109,
0118, 0122, 0162, 0177, 0903-0208, 0225
I ärendet yttrade sig Torbjörn Rosdahl och Pia Lidwall.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Christina Gardos (M) från uppdraget som
ledamot i styrelsen för Stockholms läns museum, för Anita Tånneryd (FP) från uppdraget
som ledamot av fullmäktige, valkrets O samt för Tomas Tetzell (M) från uppdraget som
ersättare i fullmäktige, valkrets N.
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
Stockholms läns museum intill utgången av 2010
Ledamot
M

Anita Hillerström Vagli

(efter Christina Gardos)

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
M
M
M
KD
S

Kerstin Palm
Anna Brente
Eva Reman
Birgitta Sandell
Eija Räty

(efter Max Blomqvist)
(efter Helene Gustavsson)
(efter Eva Carlsson-Paulsén)
(efter Remon Ayoub)
(efter Stig Carlsson)

Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndeman
MP Laila Fröberg

(efter Bernt Lundqvist)

Skattenämnden för skattekontor 5-8 intill utgången av 2010
Ledamöter
M
M
M
M
M

Göthe Anshagen
Lars-Henric Hesselgren
Ingriel Larsson
Hans Karlberg
Carl Thure Lindell

Skattenämnden för skattekontor 9-10 samt Utlandsskattekontoret
intill utgången av 2010
Ledamöter
M
M
M
M
M
S

Lill Stonegård
Jan Granfelt
Folke Bergman
Gösta Löhr
Bengt Lagerstedt
Lars Lindström

(efter Bo Jonasson)
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Skattenämnden för storföretagsregionen intill utgången av 2010
Ledamot
M

Bo E. L. Andersson

Nominering
Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott
Ledamot
MP Marie-Helena Dahlberg

(efter Annika Hjelm)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
sju nämndemän i Länsrätten, efter Karin Hellberg (S), Anna-Liisa Laukkanen (V), Marie
Antman (V), Eva Gatsinzi (V), Ann-Christin Johansson Grennefors (V), Berivan Öngörur (V)
samt Toivo Jokkala (V)
två nämndemän i Svea Hovrätt, efter Evan Arvidsson (KD) och Anna Myrhed (C)
tolv ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8, sex platser för (M), två platser för (KD),
två platser för (C), en plats för (V) samt efter Lennart Grudevall (FP)
tio ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret, sju platser
för (M), två platser för (C) samt efter Jonas Uebel (FP)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Södertälje, två platser för (M) och en plats för
(MP)
Fullmäktige beslutade även enligt valberedningens förslag att bordlägga nominering av
en ledamot och en ordförande i styrelsen för stiftelsen Centrum för Oral Biologi.
§ 49
Bordlagd interpellation 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om stora
problem inom Färdtjänsten
LS 0812-1141
Interpellationen är ställd till ordföranden i färdtjänstnämnden. Fullmäktige medgav den 9
december 2008 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 10 februari 2009.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Ordföranden i färdtjänstnämnden Anna Starbrink hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall, Anna Starbrink, Björn Sundman, Niklas Gladh, Necla
Bora, Mona Rudenfeldt samt Carl Grufman.

7 (12)

§ 50
Interpellation 2009:1 av Ingela Nylund Watz (S) om de stora besparingarna på
Karolinska universitetssjukhuset
LS 0902-0124
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för ägarfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Maria Wallhager, Åke Askensten, Johan Sjölander,
Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Thomas Magnusson, Jan
Olov Sundström, landstingsrådet Stig Nyman samt Håkan Jörnehed.
§ 51
Interpellation 2009:2 av Birgitta Sevefjord (V) om fortsatt utbyggnad av förlossningsvården i Stockholms läns landsting
LS 0902-0125
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Filippa Reinfeldt, Ann-Sofi Matthiesen, Lena-Maj Anding
samt Kaija Olausson.
§ 52
Interpellation 2009:3 av Lena-Maj Anding (MP) om besparingar inom cancervården
LS 0902-0126
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lena-Maj Anding, landstingsråden Lars Joakim Lundquist, Dag Larsson, Filippa Reinfeldt
och Ingela Nylund Watz.
§ 53
Anmälan av motioner
LS 0903-0228, 0229
Nr 2009:6 av Raymond Wigg (MP) om Handslag för jämställda löner
Nr 2009:7 av Anna Kettner (S) om inrättande av familjemottagningar för neuropsykiatriska
diagnoser
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 54
Anmälan av interpellationer
LS 0903-0209--0213
Nr 2009:13 av Lars Dahlberg (S) om de nya pendeltågen
Nr 2009:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL tar bort möjligheten att gå på bak på
blåbussarna
Nr 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval Stockholm
Nr 2009:16 av Juan Carlos Cebrian (S) om bristfällig vård för äldre multisjuka
Nr 2009:17 av Peter Andersson (S) om ouppfyllda mål för hälso- och sjukvården
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.
§ 55
Frågestund
LS 0903-0227
1) Dag Larsson (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Har du säkrat ansvaret för det
akuta omhändertagandet inom de delar av vuxenpsykiatrin som privatiserats?
2) Kerstin Pettersson (V) till ordföranden i äldreberedningen Pia Lidwall (KD): Sätter du
likhetstecken mellan palliativ vård och geriatrik eftersom du i samband med den planerade
privatiseringen av ASIH avser att slå samman de palliativa och geriatriska verksamheterna?
3) Ann-Sofi Matthiesen (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Kommer BB
Stockholms verksamhetsinnehåll att kunna vara kvar inom ramen för en eventuell övergång
till Danderyds sjukhus AB?
4) Ingela Nylund Watz (S) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Avser finanslandstingsrådet vidta några åtgärder med anledning av den kraftiga nedskrivning av skatteintäktsprognosen som SKL presenterat?
5) Håkan Jörnehed (V) till ordföranden i sjukvårdsstyrelsen för Stockholms stad och Ekerö
Marie Ljungberg Schött (M): Kommer Järva mansmottagning att läggas ned i Rinkeby?
6) Lena-Maj Anding (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Om BB Stockholm blir
kvar i nuvarande regi, kommer BB Stockholm att kunna få ett liknande avtal som förlossningsvården vid Södertälje sjukhus?
7) Mikael Sundesten (S) till landstingsrådet Gustav Andersson (C): Är det rimligt att privatisering av specialisttandvården för barn ska kosta skattebetalarna 10 miljoner per år?
8) Thomas Magnusson (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Avser du ta
initiativ till att förstärka landstingets budget 2009 med anledning av de negativa skatteintäktsprognoserna för SLL?
9) Curt Hansson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är landstingsrådet
beredd att initiera ett arbete där även människor i våra förorter och länskommuner förses
med samma snygga, stabila och väl inglasade busskurer som återfinns på bland annat
Östermalm?
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10) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Avser du vidta
några åtgärder med syfte att uppdatera fullmäktiges ledamöter i frågan om meddelarfrihet
och källskydd?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 56
Interpellation 2009:4 av Dag Larsson (S) om problem i det akuta omhändertagandet
LS 0902-0127
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Håkan Jörnehed, Jan Strömdahl, Olle
Reichenberg, Anders Lönnberg, Marie Ljungberg Schött, Juan Carlos Cebrian, landstingsråden Birgitta Sevefjord och Gustav Andersson samt Lena-Maj Anding.
§ 57
Interpellation 2009:5 av Håkan Jörnehed (V) om att man inte får testa sig
anonymt för hiv och att det tas betalt för hivtest
LS 0902-0128
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist samt Ing-Marie Yang.
§ 58
Interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (MP) om sittplatsgarantin
LS 0902-0129
Fullmäktige beslutade bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 59
Interpellation 2009:7 av Sverre Launy (V) om SL:s ovilja att tillhandahålla
kartor i elektronisk form
LS 0902-0130
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Sverre Launy, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Ann-Sofi Matthiesen.
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§ 60
Interpellation 2009:8 av Dag Larsson (S) om remisscirkusen inom somatisk
specialistvård
LS 0902-0131
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt, Maria Hassan samt Anna Kettner.
§ 61
Interpellation 2009:9 av Birgitta Sevefjord (V) om hur Stockholms läns landsting kan hjälpa Gaza
LS 0902-0132
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Birgitta Sevefjord och Catharina Elmsäter-Svärd.
§ 62
Interpellation 2009:10 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om översyn av etiska
regler vid upphandling
LS 0902-0133
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig, Gunilla Roxby Cromvall och landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd.
§ 63
Interpellation 2009:11 av Juan Carlos Cebrian (S) om överbeläggningar på sjukhusen under jul- och nyårshelgerna
LS 0902-0134
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Maria Wallhager hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Juan
Carlos Cebrian, landstingsrådet Maria Wallhager, Håkan Jörnehed samt Pia Lidwall.
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§ 64
Interpellation 2009:12 av Mariana Penchansky Buzaglo (S) om förebyggande
insatser av skador hos unga människor
LS 0902-0135
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Mariana Penchansky Buzaglo, landstingsrådet Birgitta Rydberg samt Margaretha Herthelius.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.10.
Vid protokollet

Peter Freme

