PROTOKOLL
2009-04-07

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 21 april 2009

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 65
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.
§ 66
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 26 mars 2009 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 30 och 31 mars 2009 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 3 april 2009 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 67
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 21 april 2009.
§ 68
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010
till ny ersättare i valkretsarna 1 och 3 efter Sofia Segergren (C) utse Mathias
Steffens (C)
LS 0902-0122
Efter förslag från ordföranden lades beslutet till handlingarna.
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§ 69
Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2008
LS 0903-0246
I ärendet yttrade sig Lena Appelgren, Barbro Nordgren, Elisabeth Dingertz, Lena-Maj
Anding samt landstingsråden Birgitta Sevefjord, Birgitta Rydberg, Gustav Andersson och
Dag Larsson.
Efter förslag från ordföranden lades årsrapporten till handlingarna.
§ 70
Landstingsstyrelsens redovisning av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i
2008 års budget – avrapportering årsbokslut 2008
LS 0902-0166
I ärendet yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg, Catharina Elmsäter-Svärd, Gustav
Andersson och Stig Nyman, Lena-Maj Anding, landstingsrådet Ingela Nylund Watz samt
Thomas Magnusson.
Fullmäktige beslutade
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
§ 71
Anmälan av lägesredovisning för utvecklingen av den regionala kärnan
Flemingsberg
LS 0903-0219
I ärendet yttrade sig landstingsråden Lars Dahlberg, Raymond Wigg, Christer G
Wennerholm och Catharina Elmsäter-Svärd samt Gunilla Helmerson.
Efter förslag från ordföranden lades redovisningen till handlingarna.
§ 72
Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)
LS 0811-1021
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ingela Nylund Watz,
Birgitta Rydberg och Gustav Andersson, Lena-Maj Anding, landstingsrådet Birgitta
Sevefjord, Pia Lidwall, Håkan Jörnehed, Björn Sigurdsson, landstingsrådet Christer G
Wennerholm, Yvonne Blombäck, landstingsrådet Maria Wallhager, Johan Sjölander, Åke
Askensten, Lennart Rohdin, Gunilla Roxby Cromvall, Kerstin Pettersson, landstingsrådet
Dag Larsson, Thomas Magnusson, landstingsrådet Raymond Wigg, Olov Lindquist, Nanna
Wikholm, Juan Carlos Cebrian, landstingsråden Lars Dahlberg och Stig Nyman, Vivianne
Gunnarsson samt Anders Johansson.
§ 73
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2008 samt ansvarsprövning
(förslag 22)
LS 0903-0262
Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler samt de regler för ansvarsprövning som gäller.
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I ärendet yttrade sig revisorerna Georg Jönsson, Kenneth Strömberg, Göran Hammarsjö och
Gunilla Jerlinger, Lena-Maj Anding, Åke Askensten, Lena Huss samt Håkan Jonsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade inledningsvis
att lägga revisionsberättelserna till handlingarna.
Beslut gällande ansvarsprövning fattades sedan enligt följande.
Revisorsgrupp I
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen och övriga styrelser i revisorsgrupp I för verksamheten år 2008
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud att vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och bolagsstyrelser
inom revisorsgrupp I deltog ej i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de
styrelser i vilka de innehaft uppdrag.
Revisorsgrupp II
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp II samt för nämnd, bolagsstyrelse och
styrelse för kommunalförbund i den gemensamma Norrtäljeorganisationen för verksamheten år 2008
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud att vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och bolagsstyrelser
inom revisorsgrupp II deltog ej i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för de
styrelser i vilka de innehaft uppdrag.
Revisorsgrupp III
Fullmäktige beslutade
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning bevilja ansvarsfrihet för nämnder och styrelser i revisorsgrupp III för verksamheten år 2008
att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning uppdra åt landstingets ombud att vid respektive bolagsstämma rösta för att styrelsen och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen och bolagsstyrelser
inom revisorsgrupp III deltog ej i behandlingen och besluten gällande ansvarsprövning för
de styrelser i vilka de innehaft uppdrag.
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§ 74
Beslut i ärendet om årsredovisning år 2008 för Stockholms läns landsting och
bolag (förslag 21)
LS 0811-1021
Under den tidigare överläggningen i ärendet under § 72 framställdes följande yrkanden.
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till tjänstgörande MP-ersättarens 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 notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstingskoncernen för år
2008 som framgår av bilaga 1:1 i landstingsstyrelsens förslag
att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2008 som
framgår av bilaga 1:2 i landstingsstyrelsens förslag
att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilaga 2:1 i landstingsstyrelsens
förslag
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma/årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) vinst om 153 514 032 kronor samt
SL-koncernens vinst om 282 000 000 kronor balanseras i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma/årsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande
att rösta för
att godkänna de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga 2:2 i landstingsstyrelsens förslag
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilaga 2:3 i landstingsstyrelsens förslag skall
lämna villkorade aktieägartillskott till Danderyds Sjukhus AB med 28 905 000 kronor,
S:t Eriks Ögonsjukhus AB med 4 549 000 kronor, Södersjukhuset AB med 3 748 000 kronor
och Folktandvården Stockholms län AB med 3 718 000 kronor, i enlighet med gällande
sanktionsregler och vinstdispositionsregler
att Stockholms läns sjukvårdsområde erhåller kapitaltillskott om 43 865 000 kronor i syfte
att stärka resultatenhetens soliditet
att godkänna att Södersjukhuset AB tillförs 7 290 000 kronor för att bestrida kostnader
avseende avveckling och överföring av Bilddiagnostik Närsjukvård till annan vårdgivare
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att godkänna gjord reservering avseende pensioner med 252 000 000 kronor i Koncernfinansiering i enlighet med Finansinspektionens alternativregel gällande landstingets bolag
att uppdra åt landstingets ombud vid TioHundra AB:s bolagsstämma/årsstämma under
förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
att besluta om att TioHundra AB:s vinst om 1 143 619 kronor balanseras i ny räkning
att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet
att godkänna överförandet av 47 000 000 kronor från Koncernfinansiering till TioHundranämnden/Norrtälje kommun avseende ersättning för tillkommande kostnader för akutsjukvård utanför Norrtälje samt landstingets del av nämndens underskott
att godkänna att Karolinska Universitetssjukhuset samt Landstingsstyrelsens förvaltning
tillåts reservera 40 000 000 kronor respektive 30 000 000 kronor avseende kostnader för
omställningsarbete.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av S- och V-ledamöterna och dels av MPledamöterna.
§ 75
Frågestund
LS 0904-0325
1) Peter Andersson (S) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Söder, Olov Lindquist (FP): Har
du för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av personalens brev om att Vårdval
Stockholm inte fungerar som överlämnades till södra sjukvårdsstyrelsen vid studiebesök på
Forums vårdcentral den 12 mars?
2) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Tänker du ta
några initiativ från SLL till snabba lösningar så att barn inte ska behöva skuldsättas och dra
på sig betalningsanmärkningar?
3) Raymond Wigg (MP) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Är det Stockholms läns
landsting som har lagt ned Psykoterapiinstitutet?
4) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Är du beredd att
ta initiativ till en frysning av landstingsrådens och gruppledarnas löner i Stockholms läns
landsting?
5) Anders Johansson (S) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Norr, Olle Reichenberg (M): Är
du nöjd med landstingets insatser till Barnahuset i Norrort?
6) Mikael Sundesten (S) till ordföranden i programberedning barn och unga, Gunilla
Helmerson (M): Ångrar du att majoriteten inte värnat familjecentralerna mot bakgrund av
regeringens konstaterande att familjestödet är bäst i kommuner med familjecentraler?
7) Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Är du nöjd med
beslutet att lägga ner majoriteten av de gamla närakuterna mot bakgrund av att patienterna
nu istället vänder sig till akutmottagningarna på akutsjukhusen?
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8) Inger Ros (S) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö, Marie
Ljungberg Schött (M): Med anledning av Caremas stora kampanj till invånarna i Vårberg
och Skärholmen med bland annat erbjudande om hälsocheck värd 250 kr om man listar sig
på vårdcentralen: Är det rimligt att skattepengar går till dyra marknadsföringskampanjer
istället för vård?
9) Curt Hansson (S) till landstingsrådet Gustav Andersson (C): Är landstingsrådet, liksom
jag villig att, utifrån västkustens positiva erfarenheter av hänsynsområden i skärgården
(s.k. tysta naturhamnar) utveckla sådana i vår vackra men ofta alltför bullriga skärgård?
Frågorna antecknades som besvarade.
§ 76
Årsredovisning och revisionsberättelser 2006 för Samordningsförbunden i
Södertälje och Botkyrka samt årsredovisningar och revisionsberättelser 2007
för Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge
(förslag 23)
LS 0810-0994
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga revisionsberättelser för 2006 från Samordningsförbunden i Södertälje och
Botkyrka och för 2007 från Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka, Huddinge och
Haninge till handlingarna
att godkänna årsredovisningar för 2006 från Samordningsförbunden i Södertälje och
Botkyrka
att godkänna årsredovisningar för 2007 från Samordningsförbunden i Södertälje, Botkyrka,
Huddinge och Haninge.
§ 77
Fastställande av soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning
av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen (förslag 24)
LS 0901-0012
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, Thomas Magnusson, Vivianne Gunnarsson samt
landstingsrådet Maria Wallhager.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-, V- och MP-ledamöternas 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 fastställa att soliditeten för dotterbolag inom Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
och nämnder som verkar under bolagsliknande former skall kunna variera mellan lägst tio
och högst trettio procent under förutsättning att inte något avtal finns som anger annat mått
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att ge kapitaltillskott med 491 000 000 kronor till Karolinska Universitetssjukhuset och
med 6 000 000 kronor till Danderyds Sjukhus AB, för att eget kapital, för samtliga akutsjukhus oavsett associationsform, skall uppgå till minst 6 % av omsättningen vid ingången
av år 2009
att fastställa regler för disposition av positivt resultat för samtliga bolag inom LISABkoncernen samt förvaltningar som drivs under bolagsliknande former, som innebär rätt att
behålla 100 % av ett positivt resultat utöver resultatkravet upp till en nivå för soliditeten om
30 %, förutsatt att det inte finns avtal som anger annat mått och/eller att verksamheten
utgör en beställarfunktion
att fastställa föreslagen tillämpning av sanktionsregler för landstingets akutsjukhus
att införa ny redovisningsmetod avseende pensionskostnader för Karolinska och Salem
Nykvarn Södertälje (SNS) som innebär att PO-pålägg används vid kostnadsbelastning för
sociala avgifter, avtalsförsäkringar och ålderspension
att förstärka rapporteringen i april- och oktoberboksluten och att maj- och novemberboksluten ersätts av resultatrapporter
att upphäva tidigare beslut i landstingsstyrelsen LS 0510-1867 och LS 0510-1855.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 78
Arvodering av styrelseuppdrag i Södertälje sjukhus AB (förslag 25)
LS 0901-0015
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämman yrka på och rösta för att årsarvoden
skall utgå till styrelsen för Södertälje sjukhus AB enligt arvodesberedningens förslag
att bolagsstyrelsen skall beakta av landstingsfullmäktige antagna bestämmelser om arvoden
i styrelserna för bolag och stiftelser avseende landstingsanställda eller anställda i landstingsägda bolag.
§ 79
Reviderad plan för krishantering för Stockholms läns landsting samt plan för
krisledningsnämnden inför extraordinära händelser (förslag 26)
LS 0902-0185
I ärendet yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg och Gustav Andersson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta en reviderad plan för landstingets hantering av extraordinära händelser och uppdra
till förvaltningarna att genomföra den planering som krävs för sådana händelser
att som ägardirektiv för bolagen fastställa den reviderade planen och uppdra till dessa bolag
att genomföra den planering som krävs för sådana händelser
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att anta förslag till ändringar i reglementet för landstingsstyrelsens allmänna utskott
att såväl förvaltningschefer som VD i landstingsägda bolag i de frågor som avser krisledningsutskottets uppgifter är underställda landstingsdirektören i dennes egenskap av
koncernchef
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra de förberedelser som krävs för extraordinära händelser
att upphäva krishanteringsplan för landstinget antagen i december 2005 (LS 0409-1633).
§ 80
Regionalt samarbete mellan landstingen i Stockholms, Sörmlands och
Västmanlands län, godkännande av avsiktsförklaring (förslag 27)
LS 0902-0187
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Dag Larsson, Lena-Maj
Anding, Pia Lidwall, landstingsråden Maria Wallhager, Gustav Andersson och Raymond
Wigg samt Sverre Launy.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas 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 godkänna avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Stockholms läns landsting,
landstinget i Sörmland och landstinget Västmanland
att uppdra till landstingsstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-ledamöterna.
§ 81
Överflyttning av ärenden från Centrum för folkhälsa till annan verksamhet i
landstinget och till Karolinska Institutet med anledning av bildande av KFA
(förslag 28)
LS 0901-0102
I ärendet yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg och Stig Nyman.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att överföra handlingarna i ärendena beskrivna i hälso- och sjukvårdsnämndens diarie HSN
0803-0472 och de projekt som funnits vid Centrum för folkhälsa (CFF) exklusive de vid
LAFA (Landstinget förebygger Aids) till Karolinska Institutet
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att överföra handlingarna i ärenden knutna till LAFA till hälso- och sjukvårdsnämnden
att överföra handlingarna i ärendena tillhörande före detta Centrum för vårdutveckling
(CVU) till landstingsstyrelsens förvaltning
att ge dispens på ytterligare 6 månader utöver de lagstadgade 3 månaderna för arkivering av
avslutat material
att personalhandlingarna får överföras till Karolinska Institutet.
§ 82
Bildande av samordningsförbund för rehabilitering i Värmdö (förslag 29)
LS 0902-0183
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson och Gunilla Helmerson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att inrätta samordningsförbund för rehabilitering i Värmdö
att fastställa föreslagen förbundsordning för samordningsförbundet i Värmdö
att ställa sig bakom avsiktsförklaring för det fortsatta arbetet
att utse en ledamot och en ersättare i styrelsen
att samordningsförbundet skall starta sin verksamhet från och med den 1 april 2009.
§ 83
Motion 2008:19 av Lena-Maj Anding m fl (MP) om inrättande av hälsocentraler
med förstärkt kompetens i hälsofrämjande arbete (förslag 30)
LS 0805-0490
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsråden Birgitta Rydberg, Raymond Wigg
och Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till tjänstgörande MP-ersättarens och V-ledamotens gemensamma 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 anse motionen besvarad.
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RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av dels S-ledamöterna och dels av V- och MPledamöterna.
§ 84
Motion 2008:21 av Raymond Wigg m fl (MP) om ohälsosamma transfetter
(förslag 31)
LS 0805-0493
I ärendet yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg och Birgitta Rydberg, Sverre Launy,
landstingsrådet Dag Larsson, Yvonne Blombäck samt Anna Attergren Granath.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till tjänstgörande MP-ersättarens, S- och V-ledamöternas gemensamma
reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat enligt MP-, S- och V-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 71 jaröster, 50 nej-röster och att 28 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-, S- och V-ledamöterna.
§ 85
Motion 2008:28 av Juan Carlos Cebrian m fl (S) om åtgärder för att förhindra
självmord bland äldre människor (förslag 32)
LS 0806-0587
I ärendet yttrade sig Juan Carlos Cebrian, Mariana Penchansky Buzaglo, Anita Johansson,
Lena-Maj Anding, Ann-Sofi Matthiesen, Kerstin Pettersson, landstingsrådet Birgitta
Rydberg, Pia Lidwall samt Lotta Nordfeldt.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2)

bifall till S- och V-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till tjänstgörande MP-ersättarens reservation i landstingsstyrelsen och till den
andra att-satsen i motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Då votering begärts ställde ordföranden först propositioner om vilket av yrkandena under 2)
och 3) ovan som skulle utgöra motförslag till landstingsstyrelsens förslag vid huvudvoteringen och fann att fullmäktige utsett S- och V-ledamöternas förslag till motförslag.
Begärd omröstning genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat enligt S- och V-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 69 jaröster, 41 nej-röster, att ledamöter 7 avstått och att 32 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes dels av S- och V-ledamöterna och dels av MPledamöterna.
§ 86
Motion 2008:26 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att landstinget ska erbjuda
samtalsstöd för transpersoner (förslag 33)
LS 0806-0591
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed, landstingsråden Birgitta Rydberg och Raymond Wigg
samt Lennart Rohdin.
YRKANDE
1)

gemensamt yrkande om bifall till motionen

BESLUT
Fullmäktige beslutade enhälligt
att bifalla motionen.
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§ 87
Motion 2007:21 av Raymond Wigg m fl (MP) om en regional sårbarhetsplan
(förslag 34)
LS 0704-0416
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson, landstingsråden Gustav Andersson och
Raymond Wigg, Sverre Launy, landstingsrådet Dag Larsson, Jan Strömdahl samt
landstingsråden Maria Wallhager och Christer G Wennerholm.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till tjänstgörande MP-ersättarens och V-ledamotens gemensamma 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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP- och V-ledamöterna.
§ 88
Motion 2007:48 av Jan Strömdahl m fl (V) om vetenskaplig klimatpanel för
Stockholmsregionen (förslag 35)
LS 0712-1377
I ärendet yttrade sig Jan Strömdahl, landstingsråden Gustav Andersson och Raymond Wigg
samt Fredrik Kronberg.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V-ledamotens och tjänstgörande MP-ersättarens gemensamma 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 V- och MP-ledamöterna.
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§ 89
Valärenden (förslag 36)
LS 0809-0820, 0810-0944, 0811-1054, 0812-1129, 0902-0109, 0118, 0162, 0903-0203,
0225, 0263, 0264, 0282, 0287
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Inga-Lill Engelmark-Schönning (KD), från
uppdraget som ledamot i övervakningsnämnden Stockholms centrums andra, för Stefan
Sporre (C), från uppdraget som ledamot i övervakningsnämnden Stockholm söder och för
Christina Enocson-Mårtensson (S) från uppdraget som ersättare i stiftelsen Stockholms läns
äldrecentrum.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
AB Storstockholms Lokaltrafik från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2010
Ledamöter
M
M
M
M
M
FP
KD
C
S
S
S
S
MP

Christer G Wennerholm
Charlotte Broberg
Lennart Kalderén
Marie Bladholm
Peter Kockum
Lennart Rohdin
Jan Stefansson
Tage Gripenstam
Lars Dahlberg
Johan Sjölander
Nanna Wikholm
Gun Eriksson
Yvonne Blombäck

Suppleanter
M
M
M
M
FP
FP
KD
C
S
S
S
S
V

Shashika Padmaperuma
Ingmar Wallén
Roland Dehlin
Tobias Lodestrand
Stella Fare
Alexandra Birk
Michael Stjernström
Andreas Strömberg
Staffan Holmberg
Göran Wrene
Helena Söderlind Paues
Erika Ullberg
Gunilla Roxby Cromvall

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

FP Lennart Rohdin

S Lars Dahlberg

Christer G Wennerholm

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna:
För ledamöterna Wennerholm, Broberg, Kalderén, Bladholm och Kockum inträder suppleanterna Padmaperuma, Wallén, Dehlin, Lodestrand, Fare, Birk, Stjernström och Strömberg;
För ledamoten Rohdin inträder suppleanterna Fare, Birk, Stjernström, Strömberg,
Padmaperuma, Wallén, Dehlin och Lodestrand; För ledamoten Stefansson inträder suppleanterna Stjernström, Strömberg, Padmaperuma, Wallén, Dehlin, Lodestrand, Fare och Birk;
För ledamoten Gripenstam inträder suppleanterna Strömberg, Padmaperuma, Wallén,
Dehlin, Lodestrand, Fare, Birk och Stjernström; För ledamöterna Dahlberg, Sjölander,
Wikholm och Eriksson inträder suppleanterna Holmberg, Wrene, Söderlind Paues, Ullberg
och Roxby Cromvall; För ledamoten Blombäck inträder suppleanterna Roxby-Cromvall,
Holmberg, Wrene, Söderlind Paues och Ullberg.
Waxholms Ångfartygs AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet av ordinarie
bolagsstämma 2010
Ledamöter
M Mikael Freimuth
M Elisabeth Dingertz
FP Caroline Åkerhielm

Suppleanter
M Astrid Grufman
KD Sara Frykman
C Hans Lindqvist
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Tommy Söderblom
Gadha Makdesi Elias

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

FP Caroline Åkerhielm

S Reynoldh Furustrand

Mikael Freimuth

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna valda suppleanterna:
För ledamöterna Freimuth och Dingertz inträder suppleanterna Grufman, Frykman och
Lindqvist; För ledamoten Åkerhielm inträder suppleanterna Frykman, Lindqvist och
Grufman; För ledamöterna Furustrand och Ryadal inträder suppleanterna Söderblom och
Makdesi Elias.
Locum AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010
Ledamöter
M
M
FP
C
S
S
MP

Suppleanter

Mikael Freimuth
Annika Sandström
Leif Gunnahr
Gustaf Stjernberg
Anna Kettner
Anders Linder
Ewa Larsson

M
M
FP
KD
S
S
V

Christer Grunder
Harry Bouveng
Fredrik Hjelmquist
Bojan Ticic
Tore Lidbom
Gunilla Lundberg
Thomas Magnusson

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

FP Leif Gunnahr

S

Mikael Freimuth

Anna Kettner

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna:
För ledamöterna Freimuth och Sandström inträder suppleanterna Grunder, Bouveng,
Hjelmquist och Ticic; För ledamoten Gunnahr inträder suppleanterna Hjelmquist, Ticic,
Grunder och Bouveng; För ledamoten Stjernberg inträder suppleanterna Grunder, Bouveng,
Hjelmquist och Ticic; För ledamöterna Kettner och Linder inträder suppleanterna Lidbom,
Lundberg och Magnusson; För ledamoten Larsson inträder suppleanterna Magnusson,
Lidbom och Lundberg.
Landstingshuset i Stockholm AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2010
Ledamöter

Suppleanter

M
M
M
FP
C
S
S
S
MP

M
M
M
FP
KD
S
S
S
V

Catharina Elmsäter Svärd
Christer G Wennerholm
Marie Ljungberg Schött
Birgitta Rydberg
Gustav Andersson
Ingela Nylund Watz
Anna Kettner
Lars Dahlberg
Vivianne Gunnarsson

Jan Olov Sundström
Filippa Reinfeldt
Shashika Padmaperuma
Maria Wallhager
Pia Lidwall
Johan Sjölander
Jan Jogell
Tomas Rudin
Gunilla Roxby Cromvall
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Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

M

FP Birgitta Rydberg

S

Catharina Elmsäter Svärd

Ingela Nylund Watz

Ordning för suppleanters inträde för de av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna:
För ledamöterna Elmsäter Svärd, Wennerholm och Ljungberg Schött inträder suppleanterna
Sundström, Reinfeldt, Padmaperuma, Wallhager och Lidwall; För ledamoten Rydberg
inträder suppleanterna Wallhager, Lidwall, Sundström, Reinfeldt och Padmaperuma; För
ledamoten Andersson inträder suppleanterna Sundström, Reinfeldt, Padmaperuma,
Wallhager och Lidwall; För ledamöterna Nylund Watz, Kettner och Dahlberg inträder
suppleanterna Sjölander, Jogell, Rudin och Roxby Cromvall; För ledamoten Gunnarsson
inträder suppleanterna Roxby Cromvall, Sjölander, Jogell och Rudin.
SLL Internfinans AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010
Ledamöter

Suppleanter

M
S
-

-

Catharina Elmsäter Svärd
Ingela Nylund Watz
Lennart Låftman
Hillevi Rosenquist
Nils Wilborg

Ingmar Ziegler

Ordförande

Vice ordförande

M

S

Catharina Elmsäter-Svärd

Ingela Nylund Watz

Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö intill utgången av 2010
Ledamot

Ersättare

M

S

Elisabeth Dingertz

Anna-Lena Östman

Revisor
M

Bernt Östh

Länsrätten intill utgången av 2010
Nämndemän
M
M
M
S

Mirjam Jonsson
Charlotta Bragée Myrberg
Said Hassan Abdurahman
Bodil Bressler

(efter Per Hagwall)
(efter Emma Feldman)
(efter Fadi Varli)
(efter Karin Hellberg)

Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
KD

Kerstin Brunnberg

(efter Evan Arvidsson)
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Skattenämnden för skattekontor 5-8 intill utgången av 2010
Ledamöter
M
Susanne Lippert
M
Marie Lindwall
KD Hans Nord
KD Dag Bengtsson
Skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret
intill utgången av 2010
Ledamöter
M
FP

Paula Fortes
P. O. Hellberg

(efter Jonas Uebel)

Övervakningsnämnden Stockholms centrums andra intill utgången av 2010
Ledamot
KD

Ewa-Marie Ås

(efter Inga-Lill Engelmark-Schönning)

Almi Företagspartner i Stockholms län AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill
slutet av ordinarie bolagsstämma 2010
Ledamöter
M
M
S
S

Kjell Treslow
Lena Cronvall-Morén
Sylvia Lindgren
Staffan Holmberg

Almi Stockholm Investeringsfond AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet
av ordinarie bolagsstämma 2010
Ledamöter
M
S

Kjell Treslow
Staffan Holmberg

Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2010
Ledamöter

Ersättare

M
S

M
S

Christer G Wennerholm
Lars Dahlberg

Charlotte Broberg
Nanna Wikholm
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag dels att ärendet om nominering av
ledamot och ordförande till Centrum för Oral Biologi efter Ulf Lagerström (-) skall utgå samt
att bordlägga val av
en ledamot i övervakningsnämnden Stockholm söder efter Stefan Sporre (C)
en ersättare i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum efter Christina EnocsonMårtensson (S)
sju nämndemän i länsrätten efter Anna-Liisa Laukkanen (V), Marie Antman (V), Eva
Gatsinzi (V), Ann-Christin Johansson Grennefors (V), Berivan Öngörur (V), Toivo Jokkala
(V) och Daphne Nordenskjöld (MP)
en nämndeman i svea hovrätt efter Anna Myrhed (C)
åtta ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8 efter Lennart Grudevall (FP) samt fyra
platser för (M), två platser för (C) och en plats för (V)
åtta ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 samt utlandsskattekontoret, sex
platser för (M) och två platser för (C)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Södertälje, två platser för (M) och en plats
för (MP)
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag att föreslå
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg att nominera
Tiohundra AB från ordinarie bolagsstämma 2009 intill slutet av ordinarie bolagsstämma
2010
Ledamöter
-

Lars Hjalmarsson
Barbro Westerholm

Ordförande
-

Lars Hjalmarsson

Fullmäktige beslutade också enligt landstingsstyrelsens allmänna utskotts förslag att bordlägga en ledamotsplats i styrelsen för Tiohundra AB.
§ 90
Anmälan av motioner
LS 0904-0327, 0328, 0329, 0330
Nr 2009:8 av Nanna Wikholm (S) om bättre zongränser i SL-trafiken
Nr 2009:9 av Dag Larsson m fl (S) om jämlik cancervård
Nr 2009:10 av Lars Dahlberg (S) om höjd säkerhet i SL-trafiken
Nr 2009:11 av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 91
Bordlagd interpellation 2009:6 av Yvonne Blombäck (MP) om sittplatsgarantin
LS 0902-0129
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 10
februari 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 10 mars 2009.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Yvonne Blombäck, landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg, Lennart
Rohdin, Urban Ryadal samt Mona Rudenfeldt.
§ 92
Interpellation 2009:13 av Lars Dahlberg (S) om de nya pendeltågen
LS 0903-0209
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 10
mars 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm samt Urban Ryadal.
§ 93
Interpellation 2009:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att SL tar bort möjligheten att gå på bak på blåbussarna
LS 0903-0210
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 10
mars 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Då Gunilla Roxby Cromvall var frånvarande beslutade fullmäktige att Jan Strömdahl fick
företräda henne.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Jan Strömdahl, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Yvonne Blombäck.
§ 94
Interpellation 2009:15 av Dag Larsson (S) om effekterna av Vårdval Stockholm
LS 0903-0211
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 95
Interpellation 2009:16 av Juan Carlos Cebrian (S) om bristfällig vård för äldre
multisjuka
LS 0903-0212
Interpellationen är ställd till ordföranden i programberedning äldre och multisjuka.
Fullmäktige medgav den 10 mars 2009 att interpellationen fick ställas.

2009-04-07

19

Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Pia Lidwall hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Juan Carlos Cebrian och Pia
Lidwall.
§ 96
Interpellation 2009:17 av Peter Andersson (S) om ouppfyllda mål för hälso- och
sjukvården
LS 0903-0213
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
10 mars 2009 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Peter
Andersson och landstingsrådet Birgitta Rydberg.
§ 97
Anmälan av interpellationer
LS 0904-0305--0312
Nr 2009:18 av Dag Larsson (S) om psykiatrins prestationer
Nr 2009:19 av Birgitta Sevefjord (V) om omhändertagande och insatser för personer med
svår migränproblematik
Nr 2009:20 av Lena-Maj Anding (MP) om barns rätt till respektfullt bemötande i hälso- och
sjukvården
Nr 2009:21 av Inger Ros (S) om ökad valfrihet för cancerpatienter
Nr 2009:22 av Johan Sjölander (S) om den borgerliga majoritetens misstankar vad beträffar
prisdumpning mot ledningen för Karolinska universitetssjukhuset
Nr 2009:23 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om BB Stockholms möjligheter att söka auktorisation
Nr 2009:24 av Kristina Söderlund (S) om fotvård, kompetens och tillgänglighet
Nr 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om ny kollektivtrafiklagstiftning
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.
Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 21.00.
Vid protokollet

Peter Freme

