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Besvarande av frågor
a)
Bordlagd fråga av Bengt Cedrenius (mp) om att information om resegaranti bör ges när
den som mest behövs
LS 0112-0669
Bengt Cedrenius har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
”SL har en resegaranti som faller ut om en resenär blir mer än 30 minuter försenad. Många
känner till den men långt ifrån alla. Och det är långt ifrån säkert att alla som behöver utnyttja
den vet hur den fungerar i praktiken.
Det vore därför bra om SL:s entreprenörer i samband med längre trafikavbrott via
högtalarsystemet informerar de direkt berörda resenärerna om resegarantin och hur den
fungerar.
Jag vill med anledning av detta fråga dig:
Tänker du låta SL ge sina entreprenörer i uppdrag att vid längre trafikavbrott informera om
resegarantin?”
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2001.
Frågan besvaras av landstingsrådet Elwe Nilsson.
b)
Bordlagd fråga av Åke Askensten (mp) om nya regler för färdtjänsten till Arlanda
flygplats
LS 0112-0683
Åke Askensten har till landstingsrådet för färdtjänstfrågor ställt följande fråga:
”Från den 7 januari 2002 gäller nya regler gällande färdtjänsten till Arlanda flygplats.
Problemet är de kommuner som ligger utmed vägen mot Arlanda flygplats, bl a delar av
Stockholms stad, Sundbyberg och Solna. De nya reglerna innebär att de resande först måste
åka in till centrala staden för att därefter resa med Arlanda express till flygplatsen. Detta
medför en onödig belastning på biltrafiken till city. Järfälla och Sollentuna däremot berörs
inte av det nya beslutet. Indelningen av regelverket är ologisk eftersom det ger miljömässiga
och samhällsekonomiskt negativa effekter.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Avser Du att korrigera detta beslutet enligt ovan?”
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2001.
Frågan besvaras av landstingsrådet Elwe Nilsson.

c)
Bordlagd fråga av Ingela Nylund Watz (s) till produktionsstyrelsens ordförande angående kontrakt om vårdexport vid Karolinska Sjuk huset
LS 0112-0677
Ingela Nylund Watz har till ordföranden i produktions styrelsen ställt följande fråga:
”I svar på fråga vid fullmäktiges sammanträde den 13 november gav produktionsstyrelsens
ordförande beskedet att det inte föreligger något kontrakt mellan Karolinska Sjukhuset och
Norge om vårdexport. I skrivelse till produktionsstyrelsens presidium inkommen den 6
november hävdar dock sjukhusets direktör att ett sådant kontrakt ingåtts. I skrivelsen
hemställs om godkännande av kontraktet och tillåtelse att utveckla utlandsvården.
Jag vill därför fråga produktionsstyrelsens ordförande:
Innebär ditt svar från den 13 november att du vidtagit åtgärder så att det inte längre finns
något kontrakt mellan Karolinska sjukhuset och norska staten?”
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 11 december 2001.
Frågan besvaras av ordföranden i produktionsstyrelsen Jan Olov Sundström.

d)
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om Den Stora Upphandlingen av akutsjukvård
LS 0202-0083
Ingela Nylund Watz har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
”Setterwalls advokatbyrå har på Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag utrett huruvida
planerna på att konkurrensutsätta all akutsjukvård är förenliga med Lagen (2000:1440) om
inskränkning i Landstingets rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan.
Setterwalls konstaterar att lagen förhindrar landstinget att överlämna driften av akutsjukhus
till den som avser att driva verksamheten i vinstsyfte. Trots detta fortgår arbetet med
konkurrens utsättningen av akutsjukvården, den s k stora upphandlingen (DSU).
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd
Avser du att fullfölja arbetet med DSU i trots mot gällande lagstiftning?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Stig Nyman

e)
Fråga av Thore Nyman (s) om Primärvårdsförsöket i Sigtuna
LS 0202-0084
Thore Nyman har till landstingsrådet för primärvårdsfrågor ställt följande fråga:
”Vi som bor i Sigtuna känner en stor oro över hur den nya organisationen med primärvården
ska fungera. Den har drivits på försök i kommunal regi och nu ska landstinget ta över den. Vi
ser med oro på hur bodelningen ska kunna ske mellan landstinget och kommunen utan att
samverkan går förlorad.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd
Finns det en tidplan för hur avvecklingen av primärvårdsförsöket ska ske?”

f)
Fråga av Brit Rundberg (v) om den vattenburna vårdcentralen på Södermalm
LS 0202-0085
Brit Rundberg har till landstingsrådet för primärvårdsfrågor ställt följande fråga:
”Södra sjukvårdsstyrelsens majoritet beslutade i våras att inköpa en båt som skulle inhysa en
privat vårdcentral. Stadsdelsnämnden motsatte sig förslaget men stadsbyggnadsnämndens
majoritet sade ändå ja till planen. Nu har Länsstyrelsen gett dem som protesterat mot båten
rätt: Det blir ingen vårdcentral på vatten.
Satsningen på en båtburen vårdcentral var en dyr lösning som inte svarade mot de behov som
finns av en vårdcentral i nya Sjöstaden bl a skulle den ligga vid kaj på Södermalm, inte i
Sjöstaden eller Södra Hammarbyhamnen.
Södra Hammarbyhamnen med Sjöstaden är just nu en av Europas största byggarbetsplatser.
Går det verkligen inte att få fram en vanlig, vettig lokal för en vårdcentral?”
Frågan besvaras av ordföranden i södra Stockholms sjukvårdsstyrelse Marie Johansson

g)
Fråga av Jan Bergvall (v) om att sätta in lämpliga fordon för funktionshindrade på
Tvärbanan
LS 0202-0086
Jan Bergvall har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
”Det torde inte vara obekant för någon i detta landsting att Tvärbanan inte fungerar fullt ut. Så
mycket kan väl i alla fall sägas att det är bra att SL försöker åtgärda och minska
konsekvenserna för den enskilde resenären. SL har till och med tagit fram gamla spårvagnar
så att man kan åka mellan Liljeholmen och Gullmarsplan.

Tyvärr är det en grupp som utestängs från de åtgärder som SL nu satt in – människor med
funktionshinder, främst rörelsehindrade. Alla de som tidigare åkte i Tvärbanans vagnar med
elrullstol eller rollatorer är nu utestängda från att åka med Tvärbanan.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt trafiklandstingsråd:
Är Du beredd att sätta in lämpliga fordon så att även människor med funktionshinder kan åka
motsvarande reguljärtrafik med Tvärbanan under nuvarande förhållanden?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Elwe Nilsson

