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§ 132

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl 13.00. Sammanträdet hålls i
Landstingshuset, Luleå.

§ 133

Anmälan om inkallade ersättare
Förhindrad ledamot
Britta Jakobsson (S)
Alexander Nilsson (S)
Glenn Berggård (V)
Anna Hövenmark (V)
Kristina Nilsson (V)
Kenneth Backgård (NS)
Bernt Nordgren (NS)
Roland Nordin (M)
Anne Kotavuopio Jatko (FP)
Caria Elfving (SD)

Inkallad ersättare
Monica Öjemalm (S)
Sten Nylén (S)
Kati Jääskeläinen (V)
Bo Engström (V)
Ove haarala (V)
Margareta Dahlén (NS)
Tina Kotkaniemi (NS)
Daniel Bergman (M)
Ylva Mjärdell (FP)
Robert Lund (SD)

§ 134

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Kent Ögren
Johannes Sundelin
Maria Stenberg
Bengt Niska
Moa Pahikka-Aho
Erika Sundström
Sven Holmqvist
Gustav Uusihannu
Leif Bogren
Ewelina Edenbrink
Erkki Haarala
Lennart Thörnlund
Monica Öjemalm, ersättare
Anders Öberg
Thor Viklund
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Åström
Elisabeth Lindberg
Per-Erik Muskos
Eivy Blomdahl
Anita Gustavsson
Agneta Lipkin
Ruschadaporn Lindmark
Sten Nylén, ersättare
Bengt Westman
Maivor Johansson
Daniel Persson
Vänsterpartiet (V)
Kati Jääskeläinen, ersättare
Christina Snell-Lumio
Elisabeth Bramfeldt
Ove Haarala, ersättare
Bo Engström, ersättare
Ingmari Åberg
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Agneta Granström
Mats Dahlberg
Margareta Dahlén, ersättare
Lennart Ojanlatva
Anders Bohm
Åke Fagervall
Terese Falk-Carolin
Jörgen Afvander
Holger Videkull
Anders Sundström
Erika Sjöö
Anna Scott

Miljöpartiet de gröna (MP)
Catarina Ask
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Karin Andersson
Martin Åström
Doris Messner
Johnny Åström
Erkki Bergman
Dan Ankarholm
Margareta Henricsson
Bo Ek
Tina Kotkaniemi, ersättare

Moderata Samlingspartiet (M)
Daniel Bergman, ersättare
Monica Nordvall Hedström
Anders Josefsson
Centerpartiet (C)
Anna-Stina Nordmark Nilsson
Kurt-Åke Andersson
Nils-Olof Lindfors
Lars-Åke Mukka
Folkpartiet liberalerna (FP)
Jens Sundström
Ylva Mjärdell, ersättare
Erik Lundström
Sverigedemokraterna (SD)
Magnus Häggblad
Susanne Ström
Robert Lund, ersättare
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Bo Hultin

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Lars U Granberg (S)
Ida Johansson (S)
Emmi-Lie Spegel (S)
Sören Sidér (NS)
Maire Nyström (NS)

Linnéa Ekman (M)
Mikael Larsson (V)
Sten Stridsman (V)
Carola Lidén (C)
Arne Gustavsson (SD)

§ 135

Val av två protokolljusterare
Ove Haarala (V) och Gunilla Wallsten (M) utses till att jämte ordföranden
justera protokollet.
Justeringen äger rum den 29 december i Landstingshuset, Luleå.
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§ 136

Val
Dnr 20-14

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har skriftligen begärt att
landstingsfullmäktiges ordförande ska kalla till extra sammanträde för att på
nytt pröva och behandla frågan om val av ordförande och vice ordförande i
landstingsstyrelsen. Skälet som anförs är att detta val i dagsläget inte stämmer överens med landstingsfullmäktiges politiska majoritet.
Enligt KL 5 kap 7 § ska sammanträde hållas om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det.

Val utan föregående beredning
Enligt valutskottets reglemente ska valutskottet lägga fram förslag i alla
valärenden som fullmäktige ska behandla. Fullmäktige kan dock besluta att
förrätta ett visst val utan föregående beredning.
Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om valet av ordförande och vice ordförande
kan förrättas utan föregående beredning.

Beslut
 Valet får förrättas.

Val av ordförande till landstingsstyrelsen
----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Anders Öberg (S):
 Till ordförande i landstingsstyrelsen utses Maria Stenberg (S).
Propositionsordning

Votering begärs.
Omröstningsresultat

Med 40 röster för Maria Stenberg (S) och 2 blankröster utses Maria Stenberg
(S) till landstingsstyrelsens ordförande. 29 ledamöter deltar inte i omröstningen.
----------------------------------------------------

Beslut
Maria Stenberg (S) utses till ordförande i landstingsstyrelsen.
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Protokollsanteckning

Ledamöterna i (NS)- (C)- (FP)- och (SD)-grupperna deltar inte i beslutet.

Val av vice ordförande till landstingsstyrelsen
----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Anders Öberg (S):
 Till vice ordförande i landstingsstyrelsen utses Glenn Berggård (V).
----------------------------------------------------

Beslut
Glenn Berggård (V) utses till vice ordförande i landstingsstyrelsen.
Protokollsanteckning

Ledamöterna i (NS)- (C)- (FP)- och (SD)-grupperna deltar inte i beslutet.
Särskilt yttrande 1

Av Jens Sundström (FP):
De rödgröna hänvisar i sin skrivelse till att ordförandevalet inte speglar majoriteten med hänvisning till en paragraf som tillkom i kommunallagen 2013
och vår ordförande motiverar inte skälen till att göra om valen på annat sätt
än att hon hävdar att hon har rätt att göra om valen med hänvisning till en
dom som föll långt tidigare. De röd/grönas paragrafhänvisning kommenterar
jag inte för den är ju helt obsolet när någon ändring av majoritetsförhållanden inte har skett och något krav på vilket parti ordföranden ska väljas från
inte finns. Den korta versionen till varför jag anser att ordförandens hänvisning och tolkning är orimlig är att det öppnar för att slå in den sista spiken i
kistan för valhemligheten och möjligheten i kommunallagen att genomföra
slutna omröstningar vid val.
Skulle vår ordförandes tolkning gälla så skulle det innebära att man kan genomföra en sluten omröstning och när man inte får ”rätt” resultat så jagar
man och försöker trakassera de som röstat ”fel”, byter kandidat och försöker
igen till man vinner, gång på gång fram till mandatperiodens början?! Det
ser verkligen illa ut när man skriver ner det i text men det är just dessa orimliga konsekvenser som gör att jag tvivlar på att domen som vår ordförande
hänvisar till skulle vara relevant i detta fall. Att det är skillnad på att ha möjlighet att göra en rättelse genom omval innan ledamöterna tillträtt vid uppenbara felaktigheter i proportionaliteten (vilket prövades i HBG) och att
göra samma sak genom att hänvisa till att ordföranden inte tillhör de s k
majoritetspartierna kan ju vid en ny prövning visa sig vara två helt olika
saker?!
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Särskilt yttrande 2

Av Magnus Häggblad (SD):
Sverigedemokraterna deltog inte i dagens beslut om ordförande och vice
ordförande i landstingsstyrelsen. Sverigedemokraternas landstingsgrupp
finner att valet redan är gjort den 20/25 november och finner inget stöd i
lagen för att kunna ändra detta beslut.

§ 137

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 14.45.
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