PROTOKOLL
2002-09-10

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 10 september beträffande §§144, 148, 150 och 151, i övrigt
tisdagen den 24 september 2002

Peggy Lagerström

Christina Tallberg

Maria Wallhager

§ 139
Inledning
Ordföranden inledde dagens sammanträde med en parentation över fullmäktiges 2:e vice
ordförande Per-Eric Rosencrantz som avlidit.
Ordföranden förklarade härefter sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
antecknades i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 140
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 29 augusti 2002 till fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på
landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 3 september 2002 i tidningarna på sätt
fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 6 september 2002 på landstingets anslagstavla
och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 141
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste vice ordföranden
samt Maria Wallhager.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 24 september 2002.
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Anmälningsärenden
§ 142
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 till ny
ersättare i valkrets VI efter Homa Pakjoo (v) utse Rashad Rached (v)
LS 0204-0193
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 143
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2002 till ny
ledamot i valkrets SO efter Per-Eric Rosencrantz (fp) inkalla Anders Noréus
(fp) och till ny ersättare efter Anders Noréus (fp) utse Else-Britt Rhudin-Hall
(fp)
LS 0208-0334
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Valärende
§ 144
Val av 2:e vice ordförande i landstingsfullmäktige
LS 0208-0334
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Andres Käärik.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Landstingsfullmäktige t o m 31 oktober 2002
2:e vice ordförande
fp

Maria Wallhager

(efter P-E Rosencrantz)

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Beslutsärenden
§ 145
Förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landsting (förslag 60)
LS 0201-0020
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att anta förslag till ny investeringsprocess för Stockholms läns landstings samtliga
förvaltningar och bolag, exklusive trafikbolagen.
§ 146
Ombyggnad av Sachsska Barnsjukhuset för barn- och ungdomspsykiatri
(förslag 61)
LS 0203-0125
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna investering i ombyggnad och upprustning av Sachsska Barnsjukhuset för
barn- och ungdomspsykiatriska divisionen inom en total ram på 139 000 000 kronor.

§ 147
Ansökan om förlängning av SOCSAM-försöket i Haninge kommun (förslag 62)
LS 0205-0225
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ansöka hos regeringen om en förlängning av försöksperioden för SOCSAM i Haninge
kommun t o m den 31 december 2003 under förutsättning att riksdagen fattar beslut i frågan
att delegera beslut om struktur, metod och målgrupper för SOCSAM i Haninge
kommun till sjukvårdsstyrelsen för sydöstra sjukvårdsområdet.

§ 148
Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter
Stockholm (förslag 63)
LS 0205-0237
I ärendet yttrade sig Åke Askensten och landstingsrådet Ralph Lédel.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet
Ordföranden ställde propositioner om avslag på respektive bifall till återremissyrkandet
och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna principer för kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter
Stockholm enligt landstingskontorets förslag
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att överföra 2 000 000 000 kronor från Landstingsfastigheter Stockholms eget kapital till
lån den 1 januari 2003
att utforma låne- och räntevillkor för Landstingsfastigheter Stockholm i enlighet med vad
som anges i landstingskontorets tjänsteutlåtande.
RESERVATION
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för återremissyrkandet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 149
Ändring av stadgar för Stiftelsen Stockholms Museispårvägar (förslag 64)
LS 0205-0256
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, Carl-Johan Ihrfors samt Sten Erson Wester.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna av landstingskontoret redovisat förslag till ändring av stiftelsens stadgar.

§ 150
Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende övertagande av
Busslinks leasingavtal (förslag 65)
LS 0206-0311
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Jan Strömdahl, Sten Erson
Wester, Bengt Cedrenius, landstingsråden Ralph Lédel och Elwe Nilsson, Eie Herlitz,
Roland von Malmborg samt Urban Ryadal.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) avslag på landstingsstyrelsens förslag
3) återremiss av ärendet
4) avslag på återremissyrkandet
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
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Ordföranden ställde propositioner om avslag på respektive bifall till återremissyrkandet
och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Härefter ställde ordföranden propositioner om bifall till respektive avslag på
landstingsstyrelsens förslag och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB
Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning, om/när AB Storstockholms
Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om finansiering avseende ca 850
begagnade bussar
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.
RESERVATIONER
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
återremissyrkandet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 151
Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende nya pendeltågsvagnar (förslag 66)
LS 0206-0313
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att för AB Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning teckna erforderlig
proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) när AB Storstockholms Lokaltrafik
och/eller koncernbolag ingår avtal om finansiering, innefattande svensk och amerikansk
finansiering avseende 55 st nya pendeltågsvagnar
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 152
Motion 2001:37 av Johan Sjölander (s) om hämtning och lämning på dagis för
färdtjänstresenärer (förslag 67)
LS 0111-0632
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Hans-Erik
Malmros samt Pelle Börjesson.
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YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till mp-ersättarens särskilda uttalande 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.
RESERVATIONER
S- och v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för mp-uttalandet i
landstingsstyrelsen.

§ 153
Motion 2001:23 av Marie-Louise Sellin m fl (s) samt 2001:29 och 31 av Sunhild
Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad behandling och prevention av
benskörhet ”osteoporos” (förslag 68)
LS 0105-0319, LS 0109-0481 och LS 0109-0483
I ärendet yttrade sig Marie-Louise Sellin, Sunhild Dietrich-Larsson, landstingsrådet Stig
Nyman, Birgitta Sevefjord, Inga-Britt Backlund, Birgitta Rydberg, Janet Mackegård,
Boel Carlsson samt Per-Erik Kull.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till motionerna
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
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Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionerna besvarade.
RESERVATIONER
S-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för s-reservationen i
landstingsstyrelsen.
V- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionerna.

§ 154
Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om medicinsk rehabilitering –
extern rehabilitering (förslag 69)
LS 0111-0630
I ärendet yttrade sig Marie-Louise Sellin, landstingsrådet Stig Nyman, Brit Rundberg,
landstingsrådet Inger Ros, Bengt Cedrenius, Janet Mackegård samt Anna Kopp.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) 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-. v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 155
Motion 2001:28 av Sunhild Dietrich-Larsson m fl (mp) om förbättrad tillgång till
kognitiva terapier (förslag 70)
LS 0109-0480
I ärendet yttrade sig Sunhild Dietrich-Larsson, Herta Fischer, Birgitta Rydberg, Leif
Kennerberg, Alejandro Fuentes samt Säde Pekurinen.
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YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) 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
V- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Valärenden
§ 156
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 71)
LS 0111-0643, 0205-0236, 0208-0334, 0348
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Hans Håkansson (m) från uppdragen som
ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets NO samt ersättare i Nordöstra sjukvårdsstyrelsen och för Torbjörn Ekström (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Leasing AB Garnis.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Revisionens budgetberedning intill utgången av 2002
Ledamot
fp

Anders Noréus

(efter P-E Rosencrantz)

Sparbanksstiftelsen Första t o m 2003-06-30
Huvudman
fp

Göran Qvennerstedt (efter P-E Rosencrantz)
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Leasing AB Garnis
(-)

Hans-Olov Lundborg (efter T Ekström)
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ledamot i styrelsen för Norrtälje sjukhus AB, (-)
en ledamot i styrelsen för Medicarrier AB, (-)
en personlig ersättare i Viltvårdsnämnd efter P-E Rosencrantz (fp)
en ersättare i Nordöstra sjukvårdsstyrelsen, efter H Håkansson (m)

Besvarande av frågor
§ 157
Bordlagd fråga av Eie Herlitz (mp) om standarden i de nya pendeltågen
LS 0205-0213
Eie Herlitz har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet för
trafikfrågor:
”I ett tidigare sammanhang har landstingsrådet Elwe Nilsson uttalat sig i dessa ordalag.
”Det går inte längre att bara fösa in folk i vagnarna. ”Hög bekvämlighet skall locka fler
bilister”. ”Pendeltågen skall ha näst intill regionaltågsstandard”.
Med anledning av detta vill jag fråga Elwe Nilsson:
Kommer verkligen pendeltågsvagnarna att ges en så spartansk och obekväm interiörmässig standard som visats på datoranimerade bilder i press och TV?”
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 14 maj och den 18 juni 2002.
Frågan besvarades av landstingsrådet Elwe Nilsson. Vidare yttrade sig Eie Herlitz.

§ 158
Fråga av Anna Berger Kettner (s) om Swebus trafik i Nacka/Värmdö och
Botkyrka/Huddinge
LS 0209-0367
Anna Berger Kettner har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
landstingsrådet för trafikfrågor:
”Busstrafiken på de två ovanstående garagen togs efter upphandling över av Swebus för
en tid sedan. Sedan dess har den inte fungerat. Detta har drabbat de boende och
personalen hårt. Swebus försäkrade inför övergången till vintertidtabell att problemen nu
var utklarade. Istället vidtog rent kaos. SL har den 23 augusti i brev givit Swebus 30
dagars på sig att få ordning på trafiken, annars sägs kontraktet upp. Hittills finns inga
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tecken på att det blivit bättre. När Landstingsfullmäktige möts är det 12 dagar kvar av
tidsfristen.
Jag vill därför fråga trafiklandstingsrådet:
Tänker du som ansvarigt landstingsråd ge SL i uppdrag att upprätta en plan för hur man
ska agera om Swebus den 23 september inte uppfyllt kraven på en fungerande trafik?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Elwe Nilsson. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Anna Berger Kettner.

§ 159
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om effekter av konkurrensutsättning
LS 0209-0359
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 160
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om klagan till Europadomstolen för de
mänskliga rättigheterna
LS 0209-0360
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 161
Fråga av Brit Rundberg (v) om hur satsningen på privatsjukvård drabbat de
svårast sjuka
LS 0209-0361
Brit Rundberg har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet
för finansfrågor:
”En debattartikel i SvD av en hjärtspecialist –tillika moderat - på Karolinska, har visat
hur de borgerliga partiernas satsning på privata alternativ lett till att hjärtkliniken på KS
trots utrustning, lokaler, personal och kunskap, inte utnyttjas fullt ut eftersom de inte har
fått tillräckligt med beställningar. Sådana har i stället gått till privata alternativ.
Jag vill fråga landstingsrådet Ralph Lédel följande:
Instämmer du i hjärtspecialistens slutsats att det politiska beslutet om begränsad offentlig
vård drabbar de svårt sjuka alla värst?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Ralph Lédel. Vidare yttrade sig Brit Rundberg.
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§ 162
Fråga av Herta Fischer (v) om psykoterapiutbildningens fortbestånd
LS 0209-0363
Herta Fischer har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till landstingsrådet
för sjukvårdsfrågor:
”Stockholms läns landstings psykoterapiutbildning riskerar att läggas ned på grund av
otillräckliga intäkter. Den nuvarande borgerliga majoriteten organiserade om
verksamheten 1999 till att vara enbart intäktsfinansierad och de centrala anslagen togs
bort.
Idag vet vi att det behövs mer inte mindre utbildad sjukvårdspersonal, inte minst inom
psykiatrin.
Jag vill fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd:
Är Du beredd att garantera psykoterapiutbildningens fortbestånd i Stockholms läns
landsting?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Stig Nyman. Vidare yttrade sig Herta Fischer.

§ 163
Fråga av Marie-Louise Sellin (s) om flygbladsutdelning vid Danderyds sjukhus
LS 0209-0362
Marie-Louise Sellin har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
landstingsrådet för sjukvårdsfrågor:
”Enligt uppgift har folkpartiet delat ut flygblad utanför Danderyds sjukhus med rubriken
”Danderyds sjukhus nedläggningshotat?”
I flygbladet påstås att socialdemokraterna planerar att lägga ned Danderyds sjukhus.
Detta påstående grundar sig på en utredning av hela akutsjukvårdens struktur som
gjordes av tjänstemännen 1996.
Flygbladets utformning gör att man som oinvigd kan tro att detta handlar om nu aktuella
besparingar i det fall att socialdemokraterna skulle få makten i Stockholms läns
landsting. Detta kallar jag för falsk marknadsföring och att förleda de anställda och
befolkningen.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga folkpartiets gruppledare i landstinget,
Andres Käärik
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Anser du att det är rätt och riktigt att föra de anställda och befolkningen i närområdena
bakom ljuset för att kamma hem egna poäng i en valrörelse?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Andres Käärik. Vidare yttrade sig Marie-Louise
Sellin.

§ 164
Fråga av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om samverkansavtal mellan
landstinget och ABC Livshälsan
LS 0209-0364
Sunhild Dietrich-Larsson har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
landstingsrådet för sjukvårdsfrågor:
”ABC Livshälsan är namnet på en nyöppnad alternativ läkarmottagning i Stockholm.
Där finns utöver skolmedicinsk kompetens även kunskaper i komplementärmedicinska
metoder av olika slag. Detta är precis vad befolkningen i vårt län efterfrågar och
patientrycket är stort. Det finns också ett stort intresse för ABC Livshälsan inom Svensk
Läkarförening för Komplementär Medicin. Tyvärr kan man bara ha kliniken öppen en
dag i veckan på grund av att inget samverkansavtal tecknats ännu med landstinget, trots
förhandlingar under lång tid. Man vill tvinga in de utövande läkarna i primärvården och
erbjuda en halvtid för alternativen.
Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
Är Du beredd att se till att denna verksamhet som arbetar för en förbättrad folkhälsa
snarast får ett avtal med landstinget?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Stig Nyman. Vidare yttrade sig Sunhild DietrichLarsson.

§ 165
Fråga av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om patientinformation om handikapphjälpmedel
LS 0209-0365
Sunhild Dietrich-Larsson har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
landstingsrådet för sjukvårdsfrågor:
”Ett öppet brev i tidningen Landstingsvärlden 24/02 påtalar att både landsting och
kommuner brister när det gäller att informera de handikappade om vad som finns i
hjälpmedelväg. Det framkommer även att de handikappades riksförbund är ett av flera
förbund som har upptäckt att de som hjälpmedlen är avsedda för inte får ta del av mer
än en liten del av utbudet, på grund av bristande patientinformation.
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Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
Är Du beredd att se till att denna information kommer de handikappade till del i
samarbete med kommunerna?”
Frågan besvarades av landstingsrådet Stig Nyman. Vidare yttrade sig Sunhild DietrichLarsson.

§ 166
Fråga av Marie-Louise Sellin (s) om Färdtjänsten i länets ytterområden
LS 0209-0366
Marie-Louise Sellin har med ordförandens medgivande ställt följande fråga till
ordföranden i Färdtjänstnämnden:
”Sedan 1 maj 2002 ska alla färdtjänstkunder ringa ett gemensamt telefonnummer för
beställning av bil. Detta telefonnummer gäller oavsett var i länet man bor. Om inte bilen
kommer ska man ringa ett annat 0200-nummer. Enligt den informationsbroschyr som
skickades ut i samband med förändringen sägs att ”Genom denna förändring förenklar
Färdtjänsten för flertalet resenärer, eftersom man inte behöver hålla reda på fler än två
telefonnummer.”
Det är möjligt att det för färdtjänstkunder i Stockholms innestad och närområden har
blivit bättre. Dessvärre är situationen inte densamma för färdtjänstkunderna i Norrtälje
kommun och vad jag förstått även i flera andra ytterkommuner.
Det är näst intill omöjligt att beställa en bil om man inte har gatuadress och gatunummer.
Det måste vara ett väl känt faktum att på landsbygden är gatuadresser inte en given
företeelse.
Färdtjänsten ska vara ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de
människor som är beroende av denna service. Färdtjänsten ska kunna nyttjas på lika
villkor i hela länet, oavsett om man har gatuadress eller ej.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Färdtjänstnämndens
ordförande Hans-Erik Malmros
Tänker du göra något åt denna brist i systemet?”
Frågan besvarades av ordföranden i Färdtjänstnämnden Hans-Erik Malmros. Vidare
yttrade sig Marie-Louise Sellin.

Nya motioner
§ 167
Anmälan av motioner
LS 0209-0375--0380
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Nr 2002:07 av Bengt Cedrenius (mp) om insemination av lesbiska kvinnor
Nr 2002:08 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget
Nr 2002:09 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om kostterapier som hjälp för
hyperaktiva barn
Nr 2002:10 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) och Roland von Malmborg (mp) om
åtgärder för att minska långtidssjukskrivningar
Nr 2002:11 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy för exponering av elektriska fält
Nr 2002:12 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om en långsiktig strategi för en utveckling av
landstingets folkhälsoarbete
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 168
Bordlagd interpellation 2002:7 av Lena-Maj Anding (mp) om uppföljning av
patienter i öppenvård
LS 0205-0216
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för primärvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 14 maj 2002 att interpellationen fick ställas. interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2002.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Andres Käärik hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Lena-Maj Anding, landstingsrådet Andres Käärik samt Kerstin Pettersson.

§ 169
Bordlagd interpellation 2002:6 av Åke Askensten (mp) om ökad användning av
PVC trots avvecklingsbeslut
LS 0205-0215
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige beslutade den 14
maj 2002 att interpellationen fick ställas. interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 18 juni 2002.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Ralph Lédel hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Åke
Askensten och landstingsrådet Ralph Lédel.
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§ 170
Bordlagd interpellation 2002:8 av Inger Persson (v) om att ompröva tidigare
fattat beslut om ansvaret för vård- och behandlingsresor för färdtjänstberättigade
LS 0205-0217
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 14 maj 2002 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2002.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Inger Persson, landstingsrådet Stig Nyman, Pelle Börjesson, Jan Bergvall samt Brit
Rundberg.

§ 171
Interpellation 2002:9 av Herta Fischer (v) om insatser för att behålla och
rekrytera sjukvårdspersonal
LS 0206-0286
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 18 juni 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Herta Fischer, landstingsrådet Stig Nyman, Sunhild Dietrich-Larsson, Lena-Maj
Anding, Jan Olov Sundström, Kerstin Pettersson, Mats Skoglund, Bengt Cedrenius,
Kristina Söderlund samt landstingsrådet Folke Schött.

§ 172
Interpellation 2002:10 av Lena-Maj Anding (mp) om översyn och uppföljning av
ätstörningsvården i Stockholms läns landsting
LS 0206-0287
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 18 juni 2002 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Andres Käärik hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Lena-Maj Anding, landstingsrådet Andres Käärik samt Filippa Reinfeldt.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 15.45.
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Vid protokollet

Ulf Lagerström
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