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Justerat tisdagen den 2 oktober 2012

Inger Linge

Conny Andersson

Sven-Erik Köhlin

§ 98
Inledning och justering m.m.
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Ordföranden konstaterade att 111 ledamöter var närvarande och 38 ledamöter var frånvarande.
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 2 oktober 2012.
§ 99
Bordlagd interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser
LS 1202-0260
Inleddes kl. 10.33 och avslutades kl. 11.13.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 14
februari 2012 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 20 mars och den 8 maj 2012.
Svar på interpellationen, se bilaga 1.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Curre Hansson, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Stella Fare, Anita Johansson,
Yvonne Blombäck, Juan Carlos Cebrian, Lars Carlsson, Gunilla Roxby Cromvall, Bosse
Andersson, Vivianne Gunnarsson, Anna-Lena Östman samt Staffan Holmberg.
§ 100
Bordlagd interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL
kan minska risken för mutor och bestickning
LS 1202-0261
Inleddes kl. 11.13 och avslutades kl. 11.23
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 14
februari 2012 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträden den 20 mars och den 8 maj 2012.
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Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Gunilla Roxby Cromvall och landstingsrådet Christer G Wennerholm.
§ 101
Bordlagd interpellation 2012:8 av Staffan Holmberg (S) om upphandlat helhetsansvar för skärgårdstrafiken
LS 1203-0435
Inleddes kl. 11.23 och avslutades kl. 11.52.
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 20
mars 2012 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 8 maj 2012.
Svar på interpellationen, se bilagorna 3a och 3b.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till de skriftliga svaren. Vidare yttrade
sig Staffan Holmberg, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Lennart Rohdin, Lars
Carlsson, landstingsrådet Erika Ullberg samt Vivianne Gunnarsson.
§ 102
Bordlagd interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård
för äldre
LS 1203-0433
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 103
Bordlagd interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner
LS 1203-0434
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 104
Bordlagd interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av
vårdcentraler till patientnämnden
LS 1203-0432
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 105
Bordlagd interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOLpatienter inom Stockholms läns landsting
LS 1203-0436
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.’
§ 106
Interpellation 2012:10 av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i Kunskapsregion Stockholm
LS 1205-0638
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 107
Interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens
vårdcentral
LS 1205-0639
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 108
Interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för
försäljningen av Serafens vårdcentral
LS 1205-0640
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 109
Interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av
Serafens vårdcentral
LS 1205-0641
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 110
Interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa
LS 1205-0642
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 111
Interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv
LS 1206-0830
Inleddes kl. 11.53 och avslutades kl. 11.53.
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 112
Frågestund
LS 1209-1216
Inleddes kl. 12.00 och avslutades kl. 12.58.
1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser
du att det är rimligt att en ideologiskt motiverad spårvägsutbyggnad tillåts sänka värdet på
mark som landstinget själv äger?
2. Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är systemet med
vårdcoacher i Stockholms läns landsting skapat som svar på den förändrade lagstiftningen
29 a § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om rätten till fast vårdkontakt?
3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Kommer blåsarsymfonikerna att beviljas sitt begärda förskott för att undvika konkurs och nedläggning?
4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Anser du, som högsta
ansvariga landstingsråd, att tillräckliga åtgärder vidtogs när uppgifterna om den bekymmersamma sommarsituationen kom fram?
5. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Står du fast vid att
det vore en bra idé med privat tunnelbana som inte ingår i de resor man får göra med SLkortet?
6. Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):
Kommer det att komma en tidpunkt då du, Christer Wennerholm, kan garantera att inga fler
resenärer skadas i spärrarna?
7. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):
Kommer glasdörrrsspärrarna i kollektivtrafiken att öppnas i avvaktan på att tekniken fungerar?
8. Fråga av Conny Fogelström (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan du
garantera att Arriva inte kommer att låta ett större antal tågturer på Roslagsbanan ersättas
med busstrafik?
9. Fråga av Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Kan du garantera
stockholmarna en god och patientsäker vård nu när sjuksköterskorna flyr från akutsjukhusen?
Frågorna antecknades som besvarade.
Fullmäktige beslutade enligt 2:e vice ordförandens förslag att de återstående frågorna på
den utdelade förteckningen inte fick ställas.
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Landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism
Fullmäktiges ordförande Inger Linge inledde med att redogöra för kriterierna för att få
priset. Ordförande i juryn för pris mot främlingsfientlighet, Stina Bengtson läste sedan upp
motiveringen varför organisationerna fått priset. Prischeck, blommor och diplom delades
sedan ut av fullmäktiges ordförande Inger Linge, 1:e vice ordförande Conny Andersson och
2:e vice ordförande Sven-Erik Köhlin. Priset delades av följande två mottagare: Prata
svenska-caféet i Täby som representerades av Ulla Emmoth, volontär i Röda Korset och Eva
Arvidsson, musikpedagog i Svenska kyrkan i Täby samt Läkare i Världens mottagning för
papperslösa i Stockholm som representerades av Kristina Meseret Andersson, ordförande
och Carolina Falk, generalsekreterare.
§ 113
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Inleddes kl. 13.11 och avslutades kl. 13.11
Ordföranden konstaterade att 143 ledamöter var närvarande och 6 ledamöter var frånvarande, enligt bilaga A.
§ 114
Kungörelse och annonsering
Inleddes kl. 13.12 och avslutades kl. 13.12.
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde anslogs den 6 september 2012 på landstingets
anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till
länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 11 september 2012 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 14 september 2012 på landstingets anslagstavla
och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
Ordföranden frågade sedan om fullmäktige kunde medge sammanslagning av ärendena 29
och 31 på dagordningen.
Fullmäktige beslutade att motionerna 2011:12 och 2011:43 skulle behandlas tillsammans.
§ 115
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny
ersättare i valkrets Ost efter Peter Bondesson (FP) utse Karin EkdahlWästberg (FP)
LS 1203-0414
Inleddes kl. 13.13 och avslutades kl. 13.13.
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag
att lägga anmälan till handlingarna.
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§ 116
Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges
reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning (förslag 35)
LS 1201-0037
Inleddes kl. 13.14 och avslutades kl. 13.14.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att senast den 4 december 2012 återkomma till landstingsfullmäktige med dels förslag till ändringar av landstingsfullmäktiges reglemente med
allmänna bestämmelser för landstingsstyrelse och nämnder, dels förslag till ändringar i AB
Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning och specifika ägardirektiv, utifrån inriktningen
att AB Storstockholms Lokaltrafik endast ska fatta beslut när avtalsuppföljning eller
kontraktsskrivning och liknande juridiska omständigheter uttryckligen förhindrar trafiknämnden att göra detta
att uppdra åt trafiknämnden att i samarbete med AB Storstockholms Lokaltrafik fortsätta
förberedelsen att överföra AB Storstockholms Lokaltrafiks verksamhet till trafiknämnden i
enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 6 december 2011, § 220.
§ 117
Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1 (förslag 36)
LS 1205-0649
Inleddes kl. 13.14 och avslutades kl. 13.14.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta garantiförbindelse för revisorerna i revisorsgrupp 1 enligt landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.
§ 118
Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB
(förslag 37)
LS 1205-0650
Inleddes kl. 13.14 och avslutades kl. 13.14.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att bolagsordningen för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB ändras
i enlighet med vad som framgår av bolagsordning
den 25 april 2012
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Almi Företagspartner Stockholm
Sörmland AB rösta för ändring av bolagsordningen.
§ 119
Ändringar i reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Samordningsförbund och namn på sjukvårdsutskott (förslag 38)
LS 1203-0444
Inleddes kl. 13.15 och avslutades kl. 13.15.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder vad gäller samordningsförbund
och namn på ett sjukvårdsutskott i enlighet med vad som framgår av bilaga till landstingsstyrelsens förslag
att ändringen i reglementet för landstingsstyrelse och nämnder ska gälla från och med den
1 oktober 2012.
§ 120
Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon X60B
samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltågsfordon X60A och 46
stycken pendeltågsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012
och 2013 (förslag 39)
LS 1205-0764, 1207-0977
Inleddes kl. 13.16 och avslutades kl. 13.28.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Yvonne Blombäck, Gunilla Roxby
Cromvall, landstingsrådet Erika Ullberg samt Rolf Lindell.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamöternas tilläggsförslag innebärande ”att de nya pendeltåg som
beställs ska vara utrustade med toalett ombord.”

3)

avslag till MP-ledamöternas förslag

Ordföranden ställde först propositioner om bifall till landstingsstyrelsens förslag och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna genomförandet av investeringen i 46 stycken pendeltågsfordon X60B för totalt
4 473 000 000 kronor
att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms
Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 46 stycken
X60B pendeltågsfordon inom en totalram om 4 573 000 000 kronor
att teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms
Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av 12 stycken
X60A pendeltågsfordon inom en totalram om 1 100 000 000 kronor
att ingen borgensavgift ska utgå
att fastställa 2012 års investeringsbudget för trafiknämnden till 5 045,0 miljoner kronor
att fastställa 2013 års investeringsbudget för trafiknämnden till 8 690,8 miljoner kronor
att finansieringen av trafiknämndens utökade investeringsbudget för 2013 sker via 2930
Koncernfinansiering.
Ordföranden ställde sedan propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet under 2)
ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
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Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har
fullmäktige beslutat även enligt MP-ledamöternas tilläggsförslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 82 jaröster, 12 nej-röster, att 43 ledamöter avstod och att 12 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att avslå MP-ledamöternas tilläggsförslag.
RESERVATION
MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 121
Arvodering av uppdrag som vice ordförande i styrelsen för Södersjukhuset AB
(förslag 40)
LS 1205-0672
Inleddes kl. 13.29 och avslutades kl. 13.29.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att årsarvodet till vice ordförande i styrelsen för Södersjukhuset AB skall motsvara 75 % av
ordförandens arvode
att vice ordförandens arvode, i likhet med landstingets övriga arvoden och ersättningar,
justeras varje år motsvarande den procentuella förändringen av statsrådsarvodet
att sammanträdesersättning inte skall utgå och inte heller ersättning för förlorad arbetsinkomst.
§ 122
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (förslag 41)
LS 1207-0962
Inleddes kl. 13.29 och avslutades kl. 14.04.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm och Erika Ullberg, Yvonne
Blombäck, Gunilla Roxby Cromvall, Lennart Rohdin, Michael Stjernström, Lars Carlsson,
Stella Fare samt Hans Lindqvist.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.
UTTALANDE
S-, MP- och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med
det gemensamma uttalandet i landstingsstyrelsen.
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§ 123
Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag till intressepolitisk
verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning (förslag 42)
LS 1112-1712
Inleddes kl. 14.04 och avslutades kl. 14.12.
I ärendet yttrade sig Stig Nyman, Helene Öberg och Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till 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 anta ny modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och organisationer som
företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.
RESERVATION
MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 124
Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets
pensionärsorganisationer (förslag 43)
LS 1109-1161
Inleddes kl. 14.12 och avslutades kl. 14.13.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och pensionärsorganisationer i Stockholms län, reviderad den 30 maj 2012
att uppdra till nämnder och bolag inom Stockholms läns landsting att i samråd med länets
pensionärsorganisationer, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), Svenska KommunalPensionärers
Förbund (SKPF) samt Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) utveckla former för
samverkan
att Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och pensionärsorganisationer i
Stockholms län, reviderad den 30 maj 2012, gäller från och med den 1 oktober 2012 och tills
vidare.
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§ 125
Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting – slutredovisning av
Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5
(förslag 44)
LS 1109-1201
Inleddes kl. 14.13 och avslutades kl. 14.49.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Gustav Andersson, Lennart Adell Kind, Anders
Ekegren, Rolf Lindell, Cecilia Obermüller, Anna Sehlin, Fredrik Saweståhl samt Vivianne
Gunnarsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till 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 godkänna miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting.
RESERVATION
MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
UTTALANDEN
S-ledamöterna och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilda uttalanden likalydande med respektive uttalande i landstingsstyrelsen.
§ 126
Motion 2011:12 av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring
barnsjukvården (förslag 45) och Motion 2011:43 av Helene Öberg m.fl. (MP)
om att förbättra barnsjukvården (förslag 47)
LS 1105-0698, 1112-1621
Inleddes kl. 14.50 och avslutades kl. 15.24.
Fullmäktige beslutade inledningsvis att bifalla presidiets förslag till talartider under den
gemensamma behandlingen av motionerna.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Erika Ullberg, Helene Öberg, landstingsrådet
Andersson, Håkan Jörnehed, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Åsa Brunius, Tove Sander,
Ann-Sofi Matthiesen samt Marie Ljungberg Schött.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag innebärande att anse motionerna besvarade

2)

bifall till S-ledamöternas reservationer i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
motion 2011:12 och bifall till första och fjärde att-satsen i motion 2011:43
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3)

bifall till MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
motion 2011:43

4)

bifall till tjänstgörande V-ersättarens reservationer i landstingsstyrelsen innebärande
bifall till båda motionerna

Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena avseende motion 2011:12
ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
S-ledamöterna och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till yrkandena avseende motion 2011:43
ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
S-ledamöterna samt MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 127
Motion 2011:40 av Tove Sander och Petra Larsson (S) om modern och jämställd
förlossningsvård (förslag 46)
LS 1112-1618
Inleddes kl. 15.25 och avslutades kl. 15.48.
I ärendet yttrade sig Tove Sander, landstingsrådet Filippa Reinfeldt, Åsa Brunius, Ann-Sofi
Matthiesen, Håkan Jörnehed, Malin Appelgren samt Catharina Wahlgren.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och MP-ledamöternas samt tjänstgörande V-ersättarens gemensamma
reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

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
S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 128
Motion 2012:12 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för en trygg och säker
ambulanssjukvård (förslag 48)
LS 1205-0666
Inleddes kl. 15.49 och avslutades kl. 16.28.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Lars Joakim Lundquist, Helene
Öberg, Sverre Launy, Håkan Jörnehed samt Catrin Ek.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens gemensamma reservation i
landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande 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 78 jaröster, 42 nej-röster, att 11 ledamöter avstod och att 18 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 5.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 129
Motion 2011:27 av Rolf Lindell (S) om att öppna den norra tunnelbaneuppgången vid station Universitetet (förslag 49)
LS 1110-1332
Inleddes kl. 16.29 och avslutades kl. 17.18.
I ärendet yttrade sig Rolf Lindell, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Gunilla Roxby
Cromvall, Yvonne Blombäck, Stella Fare, Lars Carlsson, Veera Jokirinne, Anna Sehlin,
Staffan Holmberg samt Ann-Sofi Matthiesen.
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YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

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) som skulle utgöra motförslag till landstingsstyrelsens förslag vid huvudvoteringen
och fann att fullmäktige utsett S- och V-ledamöternas förslag.
Omröstningen 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 76 jaröster, 51 nej-röster och att 22 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 6.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATIONER
S-ledamöterna och MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
RÖSTFÖRKLARING
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna följande röstförklaring ” Miljöpartiet stödjer
motionens förslag att utreda möjligheter att öppna norra uppgången vid tunnelbanans
station Universitetet. Uppgången ska i så fall utföras med öppen spärrlinje. Den fysiska
utformningen måste anpassas till läget på ett sådant sätt att den blir en tillgång, i stället för
ett intrång i Nationalstadsparken.
SL redovisar tydliga nyttor med att öppna den norra tunnelbaneuppgången, som idag endast
nyttja som nödutgång. Uppgången lämpar sig väl som pilotprojekt för en ny, modern typ av
uppgång där inte resenärernas framkomlighet hindras av spärrar som krånglar, dras med
dyra servicekostnader, och ibland slår igen på folk. Här kan den senaste tekniken för
biljettköp och information i stället installeras.
Uppgångens läge i Nationalstadsparken ställer särskilda krav på utformningen.
Byggnationen bör genomföras som ett projekt där bästa miljöteknik används i byggmaterial
och installationer. Gröna tak och väggar på exteriör kan skapa ett bullerskydd mot
Roslagsvägen och bidra till den biologiska mångfalden i parken.”

2012-09-18

14

§ 130
Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i
kollektivtrafiken (förslag 50)
LS 1110-1334
Inleddes kl. 17.19 och avslutades kl.17.44.
I ärendet yttrade sig Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Karl
Henriksson, Margaretha Herthelius, Yvonne Blombäck, Lukas Forslund samt Stella Fare.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till
motionen

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
MP-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 131
Motion 2011:31 av Anna Sehlin (V) om cykeln som transportmedel (förslag 51)
LS 1110-1336
Inleddes kl. 17.45 och avslutades kl. 18.10.
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Yvonne
Blombäck, landstingsrådet Erika Ullberg, Lukas Forslund, Stella Fare samt Hans Lindqvist.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag med instämmande av S-ledamöterna

2)

bifall till MP-ledamöternas och tjänstgörande V-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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
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§ 132
Motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spårvägar och annan trafikinfrastruktur (förslag 52)
LS 1110-1337
Inleddes kl. 18.11 och avslutades kl. 18.22.
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Lennart Adell
Kind samt Yvonne Blombäck.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamöternas och tjänstgörande V-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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 133
Motion 2011:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om ibruktagande av befintliga
spåranläggningar för persontrafik (förslag 53)
LS 1110-1338
Inleddes kl. 18.23 och avslutades kl. 18.29.
I ärendet yttrade sig Anna Sehlin, landstingsrådet Christer G Wennerholm samt Lars
Carlsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till tjänstgörande V-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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
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§ 134
Motion 2011:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) om en
strategi för utbyggd tunnelbana (förslag 54)
LS 1111-1505
Inleddes kl. 18.30 och avslutades kl. 19.33.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Erika Ullberg och Christer G Wennerholm, Lars
Carlsson, landstingsrådet Helene Hellmark Knutsson, Michael Stjernström, Lennart
Rohdin, Carl Grufman, Robert Johansson, Kristoffer Tamsons samt Anna Sehlin.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande 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 72 jaröster, 37 nej-röster, att 11 ledamöter avstod och att 29 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 7.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 135
Motion 2011:36 av Erika Ullberg m.fl. (S) om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid (förslag 55)
LS 1111-1506
Inleddes kl. 19.33 och avslutades kl. 19.38.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Erika Ullberg och Christer G Wennerholm.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättarens gemensamma reservation
i landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen
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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
S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 136
Motion 2011:24 av Erika Ullberg m.fl. (S) om barn och unga i SL-trafiken
(förslag 56)
LS 1110-1329
Inleddes kl. 19.38 och avslutades kl. 19.46.
I ärendet yttrade sig landstingsråden Erika Ullberg och Christer G Wennerholm, Yvonne
Blombäck, Anna Sehlin samt Margaretha Herthelius.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av V-ledamöterna till S-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

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
S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
UTTALANDE
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
landstingsstyrelsen.
§ 137
Motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i
Stockholms läns landsting (förslag 57)
LS 1106-0926
Inleddes kl. 19.47 och avslutades kl. 20.06.
I ärendet yttrade sig Håkan Jörnehed, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Johan Sjölander,
Ylva Nork samt Helene Öberg.
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YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och MP-ledamöternas samt tjänstgörande V-ersättarens gemensamma
reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat enligt S-, MP- och V-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 67 jaröster, 41 nej-röster, och att 41 ledamöter var frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 8.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 138
Motion 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om den ojämlika vården
(förslag 58)
LS 1106-0925
Inleddes kl. 20.06 och avslutades kl. 20.30.
I ärendet yttrade sig Ylva Nork, landstingsråden Birgitta Rydberg och Dag Larsson, Ninos
Maraha, landstingsrådet Lars Joakim Lundquist, Juan Carlos Cebrian samt landstingsrådet
Gustav Andersson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och MP-ledamöternas samt tjänstgörande V-ersättarens gemensamma
reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

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
S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 139
Motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för
tortyr (förslag 59)
LS 1112-1623
Inleddes kl. 20.31 och avslutades kl. 20.35.
I ärendet yttrade sig Ylva Nork, landstingsrådet Birgitta Rydberg samt Helene Öberg.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamöternas samt tjänstgörande V-ersättarens gemensamma
reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

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
MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 140
Motion 2011:37 av Johan Sjölander (S) om Jämlikhetskommission (förslag 60)
LS 1112-1615
Inleddes kl. 20.35 och avslutades kl. 20.58.
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Robert Johansson,
Ylva Nork, landstingsrådet Gustav Andersson, Helene Öberg samt landstingsrådet Dag
Larsson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S- och MP-ledamöternas samt tjänstgörande V-ersättarens gemensamma
reservation i landstingsstyrelsen innebärande bifall till första att-satsen i motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
S-, MP- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 141
Motion 2011:25 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om nolltolerans mot
vårdskador och felbehandlingar (förslag 61)
LS 1110-1330
Inleddes kl. 20.59 och avslutades kl. 21.23.
I ärendet yttrade sig Anders Lönnberg, landstingsrådet Stig Nyman, Hans Åberg samt
Kerstin Pettersson.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens gemensamma reservation
i landstingsstyrelsen innebärande bifall till motionen

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
S- och V-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
§ 142
Motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion –
minskad klimatpåverkan (förslag 62)
LS 1110-1333
Inleddes kl. 21.23 och avslutades kl. 21.23.
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
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§ 143
Valärenden (förslag 63 och 64)
LS 1010-0781, 0833, 1201-0141, 1202-0268, 1203-0393, 0414, 0484, 1205-0734, 1206-0817,
0874, 1208-1036, 1063, 1075, 1076, 1103, 1114, 1115, 1209-1173, 1191, 1192, 1195
Inleddes kl. 21.27 och avslutades kl. 21.29.
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Elin Stenblom (M) - ersättare i fullmäktige,
valkrets 4, för Viktor Morawski (MP) - ersättare i fullmäktige, valkrets 6 och ledamot i
Locum AB, för Lena Appelgren (KD) - ledamot och tillika ordförande i patientnämnden, för
Louise Honnér (M) - ledamot i styrelsen för Stockholms läns hemslöjdsförening, för Ulf
Lönnberg (KD) - ersättare i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum, för Josefine
Svensson (MP) - ersättare i fullmäktige valkrets Sydost, för Christian Stener (S) - ledamot i
fullmäktige, valkrets 1, för Brita Ström (MP), - ersättare i fullmäktige valkrets Ost samt för
Karin Teljstedt (KD) - ersättare i fullmäktige valkrets Ost.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Valberedningen för tiden 18 september 2012 - 31 oktober 2014
Ersättare
MP Bordläggs

(efter Olof Ehrs)

Patientnämnden för tiden 18 september 2012 - 31 december 2012
Ledamot och tillika ordförande
KD

Bordläggs

(efter Lena Appelgren)

Locum AB för tiden 18 september 2012 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2013
Ledamot
MP Bordläggs

(efter Viktor Morawski)

Revisorsgrupp II för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Revisor
KD

Lena Samuelsson

(efter Christer Wahlgren)

Revisorskollegiet för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Ersättare
KD

Lena Samuelsson

(efter Christer Wahlgren)

Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka för tiden 18 september 2012 31 december 2014
Revisor
KD

Lena Samuelsson

(efter Christer Wahlgren)
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Stockholms läns hemslöjdsförening för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Ledamot
M

Bordläggs

(efter Louise Honnér)

Stiftelsen Stockholms läns museum för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Ersättare
KD

Sonia Lunnergård

(efter Ulf Lönnberg)

Stiftelsen Clara för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Ledamot
-

Björn Sandahl

(efter Mattias Viklund)

Förvaltningsrätten i Stockholm för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Nämndemän
M
M
FP
KD
C
S
S

Inga-Lill Larsson
Torbjörn Rave
Dipak Kundu
Ann Balkå
Ebba Krumlinde
Arne Ahlström
Bordläggs

(efter Rose-Marie Kickan Björk)
(efter Lykke Guldager)
(efter Peter Bondesson)
(efter Robin Alsparr)
(efter Joakim Hveem)
(efter Barbro Nylander)
(efter Nina Kopylov Rung)

S

Bordläggs

(efter Lise-Lotte Lindgren)

S
MP
MP
MP
MP
MP
V
V

Bordläggs
Eva Ottenäs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs

(efter Mikael Thalin)
(efter Mikael Ekwall)
(efter Caroline Fagerberg)
(efter Larissa Karimson)
(efter Marianne Hermansson)
(efter Mostafa Ghazal)
(efter Anna Sunström)
(efter Mattias Enroth)

Förvaltningsrätten i Uppsala för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Nämndeman
V

Bordläggs

Kammarrätten för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Nämndeman
V

Bordläggs

Svea hovrätt för tiden 18 september 2012 - 31 december 2014
Nämndeman
FP

Margaretha Herthelius

(efter Anna Rosén)
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Juryman 1:a gruppen för tryckfrihetsmål för tiden 18 september 2012 - 31 december
2013
Juryman
FP

Bordläggs

(efter Charlotte Ekberg)

Härefter valde fullmäktige enligt landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag
SL HR-Service AB för tiden 18 september 2012 intill slutet av ordinarie bolagsstämma
2013
Suppleant
-

Lars Gereholt

§ 144
Anmälan av nya motioner
LS 1209-1220--1223
Inleddes kl. 21.29 och avslutades kl. 21.29.
Nr 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i
Skärholmen
Nr 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i
Nynäshamn
Nr 2012:21 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om försök med klimattaxa på linjer med lågt
resande
Nr 2012:22 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om behovet av ökade investeringar i kollektivtrafiken
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
§ 145
Anmälan av nya interpellationer
LS 1209-1198--1201
Inleddes kl. 21.30 och avslutades kl. 21.30.
Nr 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården
Nr 2012:17 av Håkan Jörnehed (V) om sommarsituationen på sjukhusen
Nr 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen
Nr 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 21.30.
Vid protokollet

Anne Lindblom
Karin Mikaelsson
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