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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
Föredragande: landstingsstyrelsens ordförande, Ralph Lédel

Ärendet
Enligt 12 § reglementet för landstingsstyrelsen har styrelsen upprättat en
förteckning över fullmäktigeärenden som väckts under föregående år eller
tidigare och som inte har avgjorts.
Förteckningen redovisas som bilaga till denna skrivelse.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande av gjord redovisning lägga förteckningen till
handlingarna.

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 23 april 2002.

Bilaga
Förteckning
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Bilaga

Förteckning
ROTEL I

Finans- , personal- och fastighetsfrågor
Motion 1996:10 av Dick Erixon (c) om sjukvårdsstyrelsernas roll

LS 9601-0079

Motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya
Djurgårdsfärjor

LS 9710-0891

Motion 1998:2 av Ove Lundgren (c) om utveckling av
LS 9801-0049
högkostnadsskyddet för pensionärer utan ATP eller mycket
låg ATP- inkomst
Motion 1998:5 av Andres Käärik och Birgitta Rydberg (fp) LS 9802-0162
om gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom
äldrevården
Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel
pensionsålder för landstingspersonal

LS 9804-0385

Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpassning av Landstingshuset

LS 9810-0806

Motion 1999:10 av Paul Lappalainen m fl (mp) om
införandet av en antidiskrimineringsklausul i offentliga
upphandlingar

LS 9904-0239

Ändring av fullmäktiges arbetsordning avseende
interpellationer och frågor

LS 9905-0268

Begäran om ändrad associationsform för Karolinska
sjukhuset från förvaltning till landstingsägt aktiebolag

LS 9911-0590

Samverkan mellan Katastrofmedicinskt Centrum vid
Södersjukhuset och bolag genom delägarskap i nybildat
bolag

LS 0001-0011

Begäran om SLL-borgen

LS 0006-0399
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Motion 2000:34 av Mehdi Oguzsoy (v) om långtidsLS 0006-0406
sjukskrivningar inom landstinget samt införande av kortare
arbetstid med bibehållen lön
Hemställan om att bilda Janus AB

LS 0006-0424

Uppdrag att genomföra en oberoende undersökning för att LS 0008-0470
ge förtroendemannaorganisationen kännedom om genomförda förändringar rörande sjukvård, personal och ekonomi
med anledning av de genomförda bolagiseringarna
Framställan om förhandling om avtal om samverkan
LS 0011-0682
mellan kommunerna och landstinget inom vård och omsorg
Begäran om anslagsjustering fr o m 2001 mellan SL och
WÅAB

LS 0011-0701

Motion 2000:51 av Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp) LS 0012-0763
om policy för etisk upphandling
Landstingets strategi för fastighetsägande

LS 0012-0776

Ansökan om byte av associationsform för Karolinska
sjukhuset

LS 0101-0019

Motion 2001:04 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande
kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver
sjukvård på entreprenad åt landstinget

LS 0102-0087

Begäran om utökad kapitaltäckningsgaranti för år 2001

LS 0103-0129

Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets LS 0103-0169
anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet
och att persona len skall ges utbildning om sambandet
fysisk aktivitet – hälsa
Motion 2001:12 av Birgitta Sevefjord och Gerardo Berrios
(v) om mångfalds/integrationsplan för Stockholms läns
landsting

LS 0103-0170

Motion 2001:13 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om
LS 0103-0171
utarbetande av strategi för personalfrågor inom Stockholms
läns landsting
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Motion 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl om
möjligheterna att erbjuda vård till patienter som betalas
med försäkringar eller annan privat finansiering

LS 0104-0220

Karolinska sjukhuset – upprustning och ombyggnad av
försörjningskvarteret

LS 0104-0237

Medlemskap i Carelink Intresseförening

LS 0105-0281

Motion 2001:27 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om
personalens situation inom Stockholms läns landsting

LS 0106-0357

Uppdrag i budget att fastställa utformningen av
kostnadstaket för de landstingsägda akutsjukhusen

LS 0107-0387

Karolinska sjukhuset – investering i anslutande kulvertar
vid upprustning och ombyggnad av försörjningskvarteret,
etapp I

LS 0107-0401

Karolinska sjukhuset – upprustning av reservkraftsförsörjningen

LS 0107-0402

Framtida associationsform för Södertälje sjukhus

LS 0109-0506

Individuellt kompetenssparande

LS 0110-0535

Stockholms läns museums utredning om Länsmuseets
eventuella övertagande av huvudmannaskap för Länshemslöjdskonsulenterna och Medicinhistoriska museet

LS 0111-0595

Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att
landstinget ska köpa miljömärkt el

LS 0112-0693

Upphandling av akutsjukvård – utvecklad strategi

LS 0112-0694

Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om
förhandlingar med regeringen/riksdagen om kompensation
för vårdkostnader

LS 0112-0695

Karolinska sjukhuset – Radiumhemmets omdaning, på- och LS 0112-0697
ombyggnad av byggnad P8
Karolinska sjukhuset – förberedande arbeten, del B, vid
upprustning och ombyggnad av etapp I försörjningskvarteret

LS 0112-0700
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ROTEL II

Trafik- och regionplaneringsfrågor
Motion 1996:28 av Elwe Nilsson (m) om SL-2000 – så kan LS 9603-0329
SL bli ännu effektivare och bättre anpassat till framtida
krav, ett framtidsinriktat förändringsprogram för SL
Motion 2001:36 av Johan Sjölander (s) om att återinföra
generell rätt till ledsagare i färdtjänsten

LS 0111-0631

Motion 2001:37 av Johan Sjölander (s) om hämtning och
lämning på dagis för färdtjänstresenärer

LS 0111-0632
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ROTEL III

Hälso- och sjukvårdsfrågor, tandvårds-, omsorgsoch kulturfrågor
Motion 1997:71 av Sonja Weidland m fl (m) om inrättande LS 9709-0801
av ett närsjukhus med lättakut vid Löwenströmska
sjukhuset
Motion 1998:16 av Ove Lundgran m fl (c) om att öppna
Löwenströmska sjukhuset som akutsjukhus

LS 9804-0389

Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre
utnyttjande av landstingets konstsamlingar

LS 9910-0548

Motion 1999:33 av Herta Ficher och Jan Wattsgård (v) om
landstingets konstinnehav

LS 9911-0615

Representation i Stockholms Spårvägsmäns Musikkårs
styrelse

LS 0004-0238

Motion 2000:22 av Mats Pertoft m fl (mp) om tillskapandet LS 0005-0333
av ett jämförbart kvalitetssystem för mjuka värden inom
Stockholms läns landsting
Motion 2000:33 av Jan Bergvall m fl (v) om att landstinget LS 0006-0403
ska ta emot strålskadade barn från Vitryssland/Ukraina för
rehabilitering/kvalificerad medicinsk behandling
Motion 2000:46 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om den
stora upphandlingen av sjukvård

LS 0010-0585

Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare
rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbas
av Parkinsons sjukdom

LS 0011-0675

Motion 2000:50 av Brit Rundberg m fl (v) om att
landstinget bör få rätt att lägga en särskild sjukvårdsavgift
på tobaksvaror

LS 0011-0676

Motion 2001:03 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja
satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa

LS 0102-0086
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Motion 2001:10 av Anna Berger Kettner (s) om att
utveckla kompetenscentra för barn med ADHD/DAMP

LS0103-0168

Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om LS0104-0221
att landstinget ska utöka sitt samarbete för att minska
rökningen, i synnerhet bland de grupper där rökning är
vanligast
Motion 2001:21 av Brit Rundberg (v) om vården av
LS 0105-0316
hemlösa hiv-positiva missbrukare och hemlösa missbrukare
döende i aids
Motion 2001:22 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om
införande av hederspris till skolor som arbetar
förebyggande för att främja barns hälsa

LS 0105-0317

Motion 2001:23 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om
osteoporos (benskörhet)

LS 0105-0319

Motion 2001:24 av Marie-Louise Sellin (s) om primärvårdens tillgänglighet

LS 0105-0320

Motion 2001:28 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om LS 0109-0480
förbättrad tillgång till kognitiva terapier
Motion 2001:29 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om LS 0109-0481
förbättrad behandling av osteoporos
Motion 2001:31 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om LS 0109-0483
prevention av benskörhet i unga år
Motion 2001:32 av Sören Falk (s) om redovisning av
hälsokonsekvensbeskrivningar

LS 0110-0563

Motion 2001:33 av Boel Carlsson (s) om försöksetablering
av ”Äldrevårdscentraler” i Stockholms läns landsting

LS 0111-0627

Motion 2001:34 av Janet Mackegård m fl (s) om införande
av ytterligare habiliteringscenter för autism och
autismliknande tillstånd samt individuellt stöd till barn och
ungdomar med Aspergers syndrom

LS 0111-0628

Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om
medicinsk rehabilitering – extern rehabilitering

LS 0111-0630
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Motion 2001:39 av Susanna Brolin (v) om erbjudande till
LS 0112-0692
barnmorskor att lära sig vissa nyckelbegrepp på främmande
språk
Införande av utökad vårdgaranti

LS 0112-0711

