PROTOKOLL
2010-06-08

Landstingsfullmäktige

§§ 112-132

§ 121 och § 132 justerades tisdagen den 8 juni 2010, övriga §§ justerades tisdagen den 22
juni 2010.

Inger Linge

Conny Andersson

John Glas

§ 112
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.
Fullmäktige beslutade att med anledning av en sekreterares frånvaro medge Cathrine
Höglund att sköta närvarohanteringen vid dagens sammanträde.
§ 113
Kungörelse och annonsering
Kungörelser om fullmäktiges sammanträde anslogs den 27 maj och den 4 juni 2010 på
landstingets anslagstavla och skickades samma dagar till fullmäktiges ledamöter och
ersättare samt till länsstyrelsen.
Föredragningslistor infördes den 31 maj, 1 juni, 4 juni och den 7 juni 2010 i de tidningar där
enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistor anslogs den 2 juni och den 4 juni 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma dagar till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 114
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 22 juni 2010.
Efter förslag från ordföranden beslutade fullmäktige att punkten 20 på tilläggslista I skulle
behandlas som sista punkt på dagordningen.
I ordningsfråga yttrade sig Lena-Maj Anding.
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§ 115
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om Förlängning av Tiohundraprojektet
i Norrtälje
LS 1004-0340
I ärendet yttrade sig Lennart Rohdin, Håkan Jonsson samt Lena-Maj Anding.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 116
Årsredovisning 2009 och budget för 2011 för Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling (förslag 50)
LS 1003-0310
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisningen för 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för verksamhetsåret 2009
att godkänna budgetramen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år
2011.

§ 117
Markförorening i anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29 i
Salems kommun (förslag 51)
LS 1003-0326
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att tillföra Landstingsfastigheter Stockholm medel motsvarande en uppskattad kostnad om
16 000 000 kronor för att åtgärda den miljöskada som uppdagats i direkt anslutning till f.d.
Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29
att uppdra åt Locum AB att ansvara för att den miljöskada som uppdagats i direkt anslutning till f.d. Söderby sjukhus, fastigheten Salem 5:29, åtgärdas
att finansiering ska ske inom ramen för Koncernfinansiering.

§ 118
Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2010
(förslag 52)
LS 1004-0367
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att öka landstingsbidraget år 2010 till hälso- och sjukvårdsnämnden med 100 000 000
kronor för att ytterligare stärka vårdgarantin för befolkningen i Stockholms län
att finansiering ska ske inom ramen för koncernfinansiering.

§ 119
Ny personalpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 53)
LS 0909-0750
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager, Johan Sjölander, Håkan Jörnehed,
Lena-Maj Anding, Åke Askensten, Carl-Anders Ifvarsson, landstingsrådet Stig Nyman, Tage
Gripenstam samt Annika Sandström.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-, V- och MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande
återremiss av ärendet med följande motivering: ”att tillsätta en politisk styrgrupp med
representanter från alla partier för att vidare bearbeta förslaget till personalpolicy”

3)

avslag till återremissyrkandet

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 85 jaröster, 62 nej-röster och att 2 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av M-, FP-, KD- och C-ledamöterna.
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§ 120
Bidragsutredning 2009 – utredning om bidrag till ideella organisationer,
pensionärsorganisationer och organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 54)
LS 0901-0047
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att landstingsstyrelsen fortsättningsvis ansvarar för riktlinjer för bidrag till intressepolitisk
verksamhet för personer med funktionsnedsättning och för riktlinjer för bidrag till aktivering, rekreation, habilitering och rehabilitering
att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden att i
riktlinjer för bidragsgivning och administration av respektive nämnds bidragsansökningar
göra de förändringar som föreslås i Bidragsutredning 2009.
§ 121
Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare
(förslag 55)
LS 1004-0369
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Dag Larsson, Marie Ljungberg
Schött, Lena-Maj Anding, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Åke Askensten, Torbjörn
Rosdahl, Olov Lindquist, Sara Svanström, Louise du Rietz-Svensson, Pia Lidwall, landstingsrådet Gustav Andersson, Lennart Rohdin, Stefan Bergström, Håkan Jörnehed, Anna
Starbrink, landstingsråden Filippa Reinfeldt, Ilija Batljan och Stig Nyman, Ingvar von
Malmborg samt Anders Johansson.
Fullmäktige ajournerade sig då yrkande på återremiss framförts och gruppledarna skulle ges
tillfälle att överlägga om möjlighet fanns att avgöra ärendet under dagens sammanträde eller
om detta skall ske vid ett extra fullmäktigesammanträde.
Efter ajourneringen yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt, Birgitta Rydberg, Ilija
Batljan, Gustav Andersson och Birgitta Sevefjord, Lena-Maj Anding, Pia Lidwall, Lars
Carlsson, Anders Lönnberg, Anders Johansson samt landstingsrådet Dag Larsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till M-ledamöternas förslag innebärande återremiss av ärendet med följande
motivering ”för klargörande av följande frågor som väckts i dagens debatt: Hur
hanteras anonymitetsfrågan, kopplat till ålder? Ska även personer med psykiatrisk
diagnos få tillgång till sprutbyten? Hur många år ska en missbrukare varit injektionsmissbrukare för att få delta? Vilken modell - Skåne eller Oslo ska tillämpas?”

3)

avslag till återremissyrkandet

4)

bifall till Birgitta Rydbergs förslag som innebär att om återremissyrkandet bifalls,
kalla in fullmäktige till ett extra sammanträde snarast möjligt för ny behandling av
ärendet

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
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Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 91 jaröster, 55 nej-röster, att 2 ledamöter avstått och att 1 ledamot varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av FP-, KD-, C-, S-, V- och MP-ledamöterna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Ordföranden ställde sedan frågan om fullmäktige kan medge att ett extra fullmäktige kan
äga rum för behandling av de vid dagens sammanträde återremitterade ärendena ”Ny
personalpolicy för Stockholms läns landsting och ”Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare”. Se bilaga 4.
§ 122
Frågestund
LS 1006-0507
1) Dag Larsson (S) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Kommer du att bjuda
in till blocköverskridande diskussioner om ändrat ersättningssystem i primärvården?
2) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Anser du att vi har tillräckligt med neonatalresurser för att klara behoven under sommarmånaderna?
3) Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser du att det
är det rätt att bussentreprenörerna ska betala viten vid extratrafik?
4) Curt Hansson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan landstingsrådets
löften om valårsleverans av ljusa, snygga och trygga busshållplatser/väderskydd enkelt bara
avfärdas?
5) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Anser du att uppdraget
från beställaren till Veramottagningen är tillräckligt tydligt för att de ska kunna göra ett bra
jobb nu och i framtiden?
6) Åke Askensten (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Avser du att göra
något för att påskynda reparerandet av rulltrappor som står stilla vecka efter vecka?
7) Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker du det är rimligt att Nya Karolinska och Norra stationsområdet måste avsätta mer mark till parkeringsplatser, bilar och tung busstrafik för att få en fungerande trafik i avsaknad av en tunnelbana?
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8) Vivianne Gunnarsson (MP) till ordföranden i Waxholms Ångfartygs AB, Mikael Freimuth
(M): Kommer WÅAB i framtiden att lägga anbud på båtlinjen mellan södra och norra
Hammarbyhamnen?
9) Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Ska 150 meter spårväg
som nyss anlagts rivas upp igen när Sergels torg ska tätas?
Frågorna antecknades som besvarade.

§ 123
Valärenden (förslag 57)
LS 0809-0820, 0810-0944, 0903-0283, 0912-1018, 1057, 1002-0104, 1003-0219, 0264,
0276, 0280, 0330, 1004-0349, 1005-0399, 0439, 0461,
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Almi Företagspartner i Stockholm fr o m 1 juli 2010 t o m 31 december 2010
S

Sylvia Lindgren

Almi Investeringsfond AB fr o m 1 juli 2010 t o m 31 december 2010
Ledamöter
S

Staffan Holmberg

Förvaltningsrätten i Stockholm intill utgången av 2010
Nämndemän
S
S

Jan Nord
Sahir Drammeh

(efter Leif Nyström)
(efter Göran Uhlander)

Förvaltningsrätten i Uppsala intill utgången av 2010
Nämndemän
M
S

Kim Lützen
Ann-Marie Rosén

(efter Inger Nordqvist)
(efter Göte Silver)

Svea Hovrätt intill utgången av 2010
Nämndemän
C
KD

Ewa Eriksson Tomaszewski (efter Christina Brofalk)
Kent Rune Sjöholm
(efter Josef Kovács)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot i styrelsen för stiftelsen Cancercentrum Karolinska, efter Carl Johan Åberg (-)
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en ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner i Stockholm AB, en plats för (M)
en ledamot i styrelsen för Almi Investeringsfond AB, en plats för (M)
tio nämndemän i förvaltningsrätten i Stockholm, dels efter Gunnar Nygren (FP), Eivor
Hindström (MP), Berivan Öngörur (V), Toivo Jokkala (V), Inger Gemicioglu (V), Gunnar
Bjerkli (V) samt dels en plats för (C) och tre platser för (V).
tre nämndemän i Svea Hovrätt efter Henning Carlsson (S), Pablo Lizama Farias (V) och
Gilda Cordova (V)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor 5-8 efter Alexandra von Seth (M), Johan
Steenhoff-Eriksen (M), Milan Randelovic (M), samt en plats för (V)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor 9-10 och utlandsskattekontoret efter Patrik
Kempe (M) och Olle Hedenblad (M)
Fullmäktige beslutade att utse Gunnel Forsberg (-) till ordförande i Tågia AB (vilande dotterbolag till SL AB). Valet är en korrigering av tidigare genomfört val vid sammanträdet den 13
april 2010.

§ 124
Miljöredovisning år 2009 för Stockholms läns landsting (förslag 56)
LS 0911-0959
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Andersson, Vivianne Gunnarsson, Sverre
Launy, Åke Askensten, landstingsrådet Raymond Wigg samt Urban Ryadal.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till V- och MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktiges
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa miljöredovisning 2009 för Stockholms läns landsting.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av V- och MP-ledamöterna.

§ 125
Anmälan av nya motioner
LS 1006-0509--0512
Nr 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskrimineringen av ledamöter i övervakningsnämnderna
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Nr 2010:5 av Vivianne Gunnarsson m fl (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn
Nr 2010:6 av Raymond Wigg m fl (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms
läns landsting
Nr 2010:7 av Raymond Wigg m fl (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en
marin nationalpark i stockholms skärgård
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 126
Bordlagd interpellation 2010:21 av Lars Dahlberg (S) om Spårväg city
LS 1004-0353
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 13
april 2010 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 11 maj 2010.
Svar på interpellationen, bilaga 5.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Åke Askensten samt Urban
Ryadal.
§ 127
Interpellation 2010:23 av Birgitta Sevefjord (V) om beredskap inför ökat tryck
på förlossningsverksamheten
LS 1005-0415
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
11 maj 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 6.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Filippa Reinfeldt.
§ 128
Interpellation 2010:24 av Yvonne Blombäck (MP) om buller från kollektivtrafiken
LS 1005-0416
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 11
maj 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 7.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Yvonne Blombäck och landstingsrådet Christer G Wennerholm.
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§ 129
Interpellation 2010:25 av Håkan Jörnehed (V) om åtgärder mot privata vårdgivares fuskande
LS 1005-0417
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den
11 maj 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 8.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Håkan Jörnehed, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Lena-Maj Anding, landstingsrådet
Gustav Andersson, Olle Riechenberg, Thomas Magnusson samt Catharina Elmsäter-Svärd.
§ 130
Interpellation 2010:26 av Yvonne Blombäck (MP) om behovet av nya depåer
LS 1005-0418
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 11
maj 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, bilaga 9.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Yvonne Blombäck och landstingsrådet Christer G Wennerholm.
§ 131
Anmälan av interpellationer
LS 1006-0492--0497
Nr 2010:27 av Dag Larsson (S) om brister i vårdval för planerad rehabilitering
Nr 2010:28 av Birgitta Sevefjord (V) om Veramottagningen
Nr 2010:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om markföroreningar på landstingets fastigheter
Nr 2010:30 av Håkan Jörnehed (V) om hemsjukvårdens roll i vårdval Stockholm
Nr 2010:31 av Lars Dahlberg (S) om befolkningsökningen och utbyggd kollektivtrafik
Nr 2010:32 av Raymond Wigg (MP) om nyttigare mat inom kollektivtrafiken
Interpellationerna besvaras vid nästa ordinarie sammanträde.
§ 132
Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus – nytt förslag till tilldelningsbeslut
avseende funktionsupphandling i offentlig - privat samverkan (OPS)
(förslag 58)
LS 1003-0255
Fullmäktige beslutade inledningsvis enligt ordförandens förslag
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att överläggningen i ärendet hålls inom stängda dörrar i enlighet med KL. 5 kap. 38 § eftersom uppgifter i ärendet omfattas av upphandlingssekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets –
och sekretesslagen
att nedan namngivna personer har rätt att närvara vid överläggningen i ärendet
Politiska sekreterare: Fredrik Östbom (M), Caroline Karlsson (M), Hans-Erik Malmros (M),
David Winks (KD), Petri Salonen (C), Patrik Silverudd (FP), Cecilia Carpelan (FP), Anders
Lönn (S), Malin Appelgren (S), Caroline Andersson (S), Ida Strutt (S), Andreas Falk (V) och
Inger Hallqvist Lindvall (MP).
Tjänstemän: Mona Boström, Lennart Persson, Erik Gjötterberg, Anne Rundquist, Bodil
Tingsby, Helena Holmstedt, Peter Freme, Anne Lindblom, Cathrine Höglund, Anders
Fridell, Toivo Heinsoo, Karin Mikaelsson, Leif Österdahl, Tommy Karlsson, Hendry
Andersson och Hans Kyhlström.
Stenografer: Roland Nilsson, Lisbeth Davidsson, Karin Ekdahl och Lars Lingvall.
Teknisk personal: Jan Lundqvist och Mats Lundqvist, Qenter.
Härefter ajournerade sig fullmäktige så att utrymning av landstingssalen och åhörarläktaren
och avsökning kunde genomföras.
Ordföranden informerade sedan om sekretessbestämmelserna och om jävsbestämmelserna.
Härefter inleddes överläggningen i ärendet.
Under överläggningen yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd, Ilija Batljan
och Stig Nyman, Thomas Magnusson, landstingsråden Birgitta Rydberg, Raymond Wigg,
Gustav Andersson och Birgitta Sevefjord.
Efter överläggningarnas slut och inför det offentliga beslutsfattande i ärendet tilläts insläpp
på åhörarläktaren.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att upphäva landstingsfullmäktiges beslut den 4 maj 2010, § 94 beslutssatserna nr 7- 18
samt besluta att
7) tilldela anbudsgivare Skanska Infrastructure Development AB/Innisfree Limited kontrakt
för OPS-uppdraget att konstruera, bygga, driva, underhålla och finansiera den nya
sjukhusanläggningen i Solna, Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus
8) Stockholms läns landsting under hela avtalsperioden ska vara ägare av fastigheterna på
vilka det nya sjukhuset uppförs liksom av anläggningarna som sådana
9) godkänna att Projektavtal ingås mellan Stockholms läns landsting och anbudsgivare
Skanska Infrastructure Development AB/Innisfree Limited eller ett av anbudsgivaren
kontrollerat projektbolag
10) godkänna att följande relaterade avtal som omnämns i Projektavtalet ingås av
Stockholms läns landsting i anslutning till Projektavtalet: Finansiärernas direktavtal,
Depositionsavtal, Entreprenörens Säkerhetsavtal, Tjänsteleverantörens Säkerhetsavtal,
Avtal om försäkringsersättningskonto samt Uppdragsavtal för Oberoende Besiktningsman
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11) Stockholms läns landsting åtar sig att betala årligt vederlag, att erlägga engångsbetalning
av vederlag vid färdigställande av viss fas och att erlägga resultatbaserade betalningar under
byggfasen i enlighet med Projektavtalet och dess bilaga 23 (Betalningsmekanism), vilka
utifrån föreliggande antaganden idag kan beräknas till de belopp som framgår av tabell över
vederlag och beräkningar under byggfasen
12) godkänna att årsvederlaget vid basdagen (ÅVO), bestäms i samband med att ”financial
close” äger rum, under förutsättning att årsvederlaget vid basdagen (ÅVO), sådant det anges
i Projektavtalet vid undertecknandet av det, inte överstiger 1 660 000 000 kronor
13) godkänna de i Projektavtalet angivna villkoren för ett eventuellt förtida överförande till
Stockholms läns landsting av hela OPS-uppdraget i form av möjlighet till förtida uppsägning
(utan orsak) av Projektavtalet från landstingets sida
14) Thoraxbyggnaden bevaras och ansluts till den nya sjukhusanläggningen
15) uppförandet av ett patienthotell ingår i OPS-uppdraget
16) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för att Projektavtalet mellan Stockholms läns
landsting och anbudsgivare Skanska Infrastructure Development AB/Innisfree Limited eller
ett av anbudsgivaren kontrollerat projektbolag , och övriga till nämnda avtal relaterade avtal
undertecknas, och att all nödvändig dokumentation i samband med detta sammanställs och
utfärdas
17) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för att all annan dokumentation och alla andra
underrättelser för Stockholms läns landstings räkning, som är nödvändiga eller önskvärda
att undertecknas eller avsändas i samband med Projektavtalet och därtill relaterade avtal,
undertecknas eller avsänds
18) uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för utseende av Stockholms läns landstings
ombud i enlighet med krav i Projektavtal med de funktioner och befogenheter som framgår
av Projektavtal
20) kostnader i samband med resultatbaserade betalningar under byggfasen för år 2010
finansieras av Koncernfinansiering
UTTALANDEN
V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
AVSLUTNING
Ordföranden meddelade att eftersom ärendet om Nya Karolinska Solna behandlats under
ordinarie sammanträde har S-, V- och MP-ledamöterna återtagit sin begäran om ett extra
fullmäktigesammanträde den 8 juni kl 18.00.
Efter förslag från ordföranden beslutade sedan fullmäktige att extra fullmäktigesammanträde avseende behandling av det återremitterade ärendena ”Samlad strategi för att
begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare” samt ”Ny personalpolicy för
Stockholms läns landsting kommer att äga rum den 21 juni 2010.
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Vid protokollet

Peter Freme
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