PROTOKOLL
2003-03-11

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 25 mars 2003

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 56
Inledning
Ordföranden förklarade 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.

§ 57
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 27 februari 2003 till fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på
landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 4 mars 2003 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 7 mars 2003 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 58
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice
ordföranden.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 25 mars 2003.
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§ 59
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny
ledamot i valkrets SO efter Pia Lindberg (s) inkalla Jonas Hellberg (s), dels till
ny ersättare efter Jonas Hellberg (s) utse Anders Norman (s), dels till ny
ledamot i valkrets SV efter Mats Pertoft (mp) inkalla Håkan Apelkrona (mp),
dels till ny ersättare efter Håkan Apelkrona (mp) utse Ewa Konradsson (mp),
dels till ny ersättare i valkrets III efter Christian Fischerström (m) utse CarlJohan Ljungberg (m), dels till ny ersättare i valkrets I efter Marianne DahlinRosberg (fp) utse Alexander MacNally (fp)
LS 0212-0543, 0565, 0574, 0302-0713
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 60
Anmälan av Stockholms läns landstings skrivelse, med syfte att få till stånd en
förändring av utjämningssystemet, vilken överlämnats vid uppvaktningen av
regeringen i enlighet med landstingfullmäktiges beslut
LS 0301-0401
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 61
Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting (förslag 12)
LS 0208-0345
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta informationssäkerhetspolicy för landstinget
att nu gällande IT-säkerhetspolicy skall upphöra att gälla.

§ 62
Rapport om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet
inom barnsjukvården (förslag 13)
LS 0301-0002
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Christer G Wennerholm, Birgitta
Rydberg och Stig Nyman, Monica Karlsson, Boel Carlsson, Filippa Reinfeldt, Christina
Tallberg, landstingsråden Anna Berger Kettner och Maria Wallhager, Anita Hagelbeck,
landstingsrådet Inger Ros, Lena-Maj Anding, Cecilia Carpelan, Janet Mackegård samt
landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat enligt m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 75 jaröster, 72 nej-röster, samt att 2 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga rapporten om uppföljning av 15-punktsprogrammet om förbättrad tillgänglighet
inom barnsjukvården till handlingarna.
RESERVATION
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemesamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 63
Förslag till hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting (förslag 14)
LS 0205-0220
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, landstingsråden Christer G Wennerholm, och
Stig Nyman samt Juan Carlos Cebrian.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag, med följande tilläggsatt-sats: ”att kontinuerligt
följa upp hur landstingets hjälpmedelspolicy och regelverk fungerar”
2) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas utdelade förslag, bilaga 3 samt även bifall till
tilläggsatt-satsen under 1)
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat enligt m-, fp- och kd-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 75 jaröster, 72 nej-röster, samt att 2 ledamöter varit frånvarande.
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Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag med föreslagen tilläggsatt-sats
att godkänna förslag till hjälpmedelspolicy
att policyansvaret för hjälpmedelsfrågor skall föras över till hälso- och sjukvårdsutskottet
att att kontinuerligt följa upp hur landstingets hjälpmedelspolicy och regelverk fungerar.
RESERVATION
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut avseende de två
första att-satserna till förmån för det gemensamma utdelade förslaget.

§ 64
Motion 2002:2 av Olof Pontusson (s) om genomförande av barnkonventionen
(förslag 15)
LS 0204-0180
I ärendet yttrade sig Olof Pontusson, landstingsrådet Ingela Nylund Watz samt
Margareta Herthelius.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.

§ 65
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 16)
LS 0211-0534, 0302-0553, 0555, 0605, 0659, 0664, 0713, 0740, 0741, 0747,
0765, 0811, 0884, 0887, 0888
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Peter Bylund (mp) från uppdraget som
ledamot och 1:e ordförande i SL:s södra regionstyrelse.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
SL:s Södra regionstyrelse intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Bordlägges

(efter P Bylund)
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1:e vice ordförande
mp

Bordlägges

(efter P Bylund)

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 1 intill utgången av 2006
Ledamöter
fp

Bordlägges

(efter G Roos)

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 intill utgången av 2006
Ledamöter
fp

Bordlägges

(efter A Rodin)

Skattenämnden för Processkontoret, revisionskontor 1 och 2 samt projektkontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
v

Bordlägges

(efter M Rashid)

Skattenämnden för företagsskattekontor 4 intill utgången av 2006
Ledamöter
fp

Bordlägges

(efter M Dahlin-Rosberg)

Skattenämnden för företagsskattekontor 5 intill utgången av 2006
Ledamöter
s
m

Bordlägges
Bordlägges

(efter I Arell)
(efter B Eriksson)

Skattenämnden för skattekontor Haninge intill utgången av 2006
Ledamot
s

Christina Andersson (efter P Palmerlund)
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Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
s
mp
mp
m
fp

Roland Hellberg
Bordlägges
Bordlägges
Carl Erik Hedlund
Bordlägges

(efter G Molander)
(efter A Hassinen-Ellefsen)
(efter V Willner)
(efter U Molin)
(efter A M Kessler)

Kammarrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
kd

Birgitta Flensburg

(efter M Ayoub)

Bordlagda val

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 intill utgången av 2006
Ledamot
fp

Bordlägges

(efter S Ohm)

Styrelsen för Karolinska sjukhuset intill utgången av 2003
-

Kaj Green
Lisbeth Gustafsson

Revisionens budgetberedning för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
Bordlägges
mp Håkan Apelkrona

Stiftelsen Centrum för Bioteknik för tiden 2003-2006
Ledamot
-

Björn Wennström
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Ersättare
Christer Höög
(efter B Wennström)
Stiftelsen Centrum för Strukturbiokemi för tiden 2003-2006
Ledamot
Gunther Schneider
Ersättare
-

(efter B Danholt)

Rune Fransson

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för tiden 2003-2006
Ersättare
mp Ralph Salvesen

Övervakningsnämnden Stockholm Söder för tiden 2003-2006
Ersättare
v

Anita Persson

Övervakningsnämnden Stockholm Norr för tiden 2003-2006
Ledamöter
s

Bordlägges

Förbundsstyrelsen för Socsam i Haninge för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Bordlägges

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 1 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
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Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s Bordlägges
v Bordlägges
fp Bordlägges

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 3 för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Bordlägges

Skattenämnden för skattekontor Spånga för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
v
m
m

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

Skattenämnden för Norrtälje för tiden 2003-2006
Ledamöter
v

Bordlägges

Skattenämnden för Södertälje för tiden 2003-2006
Ledamöter
s

Inga Lill Emanuelsson

Skattenämnden för Företagsskattekontor 3 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
fp

Bordlägges
Bordlägges
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Skattenämnden för Företagsskattekontor 4 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
v

Bordlägges
Bordlägges

Skattenämnden för Företagsskattekontor 5 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
v
v
fp

Lars Lindström
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

Skattenämnden för Företagsskattekontor 6 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s
s
s

Eva Westerlund
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

Skattenämnden för Företagsskattekontor 7 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s

Rigmor Hollsten

Skattenämnden för skattekontor Riks revisionskontor Riks och koncernrevisionskontoret för tiden 2003-2006
Ledamöter
v
v
v
v
mp
fp

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
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Skattenämnden för Processkontoret revisionskontor 1 och 2 samt projektkontoret för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
v
fp

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

Länsrätt för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s
s
s
s
s

Olof Pontusson
Sten Johansson
Zeki Bisso
Jan Ersson
Bordlägges
Birgitta Rönnblad
Ing-Britt Eklund-Hammar

Svea Hovrätt för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s
s

Bertil Pierre
Anas Abdullah
Siv Eklund
Bordlägges

Fastighetsdomstol för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s
s
s
s
s
s
s
v

Anas Abdullah
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
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Bordlägges

Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2003 t o m ordinarie bolagsstämma
2004
Revisorsersättare
fp

Bordlägges
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Landstingets donationsfonder för tiden 2003-2006
Revisorsersättare
kd

Rolf Blom

Stockholms läns allmänna försäkringskassa för granskning av räkenskaper och
förvaltning för år 2003
Revisorsersättare
fp

Bordlägges

Stockholms läns hemslöjdsföre ning för granskning av räkenskaper och förvaltning
för år 2003
Revisorsersättare
fp

Bordlägges

Stiftelsen Vira Bruk för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2003
Revisorsersättare
fp

Bordlägges

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för granskning av räkenskaper och förvaltning
för år 2003
Revisorsersättare
fp

Bordlägges

Stockholms läns Museum för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2003
Revisorsersättare
m

Barbro Pettersson
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§ 66
Nominering av ledamöter till Mälardalsrådets utskott (förslag 17)
LS 0301-0415
I ärendet yttrade sig Urban Ryadal.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att antalet ledamöter i utskotten skall ändras från högst tre till högst fem i vardera
utskott.
Fullmäktige beslutade i övrigt enligt valberedningens förslag att bordlägga nomineringen
till utskotten.

Nya motioner
§ 67
Anmälan av motioner
LS 0303-1147--1155
Nr 2003:22 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om information om ultraljudsundersökning för
tidig upptäckt av höftledsdislokation
Nr 2003:23 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från
barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin
Nr 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens
trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort eller få körkortstillstånd
Nr 2003:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om nya metoder för fosterdiagnostik av
Downs syndrom
Nr 2003:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ersättningssystem som understödjer
vårdutvecklingen
Nr 2003:27 av Olov Lindquist (fp) om neonatalvård vid Södertälje sjukhus
Nr 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp) om en fullvärdig äldrevårdcentral
vid Seniorstaden Hallen i Solna
Nr 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta
Nr 2003:30 av Maria Wallhager (fp) om sittplatsgaranti i buss på motorväg
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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§ 68
Bordlagd fråga av Birgitta Rydberg (fp) om behov av ökad ekonomisk hjälp
från staten till Stockholms läns landsting
LS 0301-0378
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 11 februari 2003
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
I tidningen Metro den 24 januari 2003 uttalar finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz
att staten måste betala mer till Stockholms läns landsting. Det gäller statsbidrag för
forskning och utbildning inom sjukvården och för utbyggnaden av kollektivtrafiken.
Dessutom framgår av artikeln att skatteutjämningssystemet kanske ska ses över.
När (s) var opposition för några månader sedan fanns det ingen anledning att be staten
om hjälp enligt Nylund Watz. Stockholms läns landstings ekonomiska problem berodde
enbart på den borgerliga majoritetens vanskötsel. Skatteutjämningssystem och
statsbidrag fanns det ingen anledning att ifrågasätta. När (s) tillträdde skulle man sanera
ekonomin på egen hand – göra sin hemläxa under något år – och först därefter ta upp
en diskussion med staten om de långsiktiga behovet av förändringar av
skatteutjämningssystem, statsbidrag m.m.
Med anledning av detta vill jag fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz följande:
Har landstingets ekonomi försämrats så drastiskt den senaste månaden att finanslandstingsrådet måste begära höjt statsbidrag?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Birgitta Rydberg.

§ 69
Bordlagd fråga av Andres Käärik (fp) om information före principiellt viktiga
beslut
LS 0302-0621
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 11 februari 2003
Andres Käärik har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
När den socialdemokratiska majoriteten tillträde utlovade man att samråd skulle ske
med oppositionen före större förändringar av t ex landstingets organisation. Så har dock
inte skett hittills. Vid den pågående och genomgripande förändringen av landstingets
organisation har den politiska oppositionen i huvudsak fått läsa i tidningen vad som är på
gång. Ärenden har sänts ut sent. Informationen inför besluten har varit obefintlig. Inga
samråd har förekommit.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz följande:
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Kommer den politiska oppositionen i fortsättningen att få information i god tid före
principiellt viktiga beslut?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Andres
Käärik.

§ 70
Fråga av Maria Wallhager (fp) om porrfilmer på hotellrum
LS 0303-1072
Maria Wallhager har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Enligt uppgifter i pressen har flera företag, myndigheter och organisationer föreslagits
införa ett system där man inte bokar rum på hotell som har TV-kanaler eller videofilmer
med porr. Det finns en förteckning över hotell som inte har dessa filmer. Jag tycker att
landstinget borde tillämpa sådana regler när hotellrum beställs i samband med
tjänsteuppdrag.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz följande:
Kommer du att införa regler om att hotellrum som inte tillhandahåller porrfilmer i första
hand ska bokas i samband med tjänsteuppdrag?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Maria Wallhager.

§ 71
Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om situationen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
LS 0303-1086
Filippa Reinfeldt har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Ledningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus har beslutat att kraftigt reducera den
planerade vården. Det innebär att planerade operationer och undersökningar skjuts på
framtiden.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Kommer du som övergripande beställaransvarig för sjukvården i länet att vidta åtgärder
för att de vårdbehövande barnen får operation eller behandling i tid?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Filippa
Reinfeldt.
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§ 72
Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om köer till anorexivården
LS 0303-1084
Filippa Reinfeldt har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Allt yngre flickor och pojkar söker vård för ätstörningsproblem. Köerna till vårdmottagningarna ökar så att vårdgarantins löfte om hjälp inom tre månader inte längre kan
hållas. De allra yngsta har särskilt behov av snabb och adekvat vård, då annars
tillståndet kan bli livshotande. Under förra mandatperioden utökades vården i takt med
det ökade behovet så att vårdgarantin kunde hållas.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros:
Avser sjukvårdslandstingsrådet att ta initiativ till att utöka beställningarna av ätstörningsvård så att vårdbehoven kan tillgodoses?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Filippa
Reinfeldt.

§ 73
Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om rehabiliteringsgarantin
LS 0303-1082
Marie Ljungberg Schött har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Vårdguidens information om rehabiliteringsgaranti lyder enligt följande: ”Garantin för den
typ av rehabilitering landstinget ansvarar för håller på att byggas upp. Nu finns garanti
för patienter med multipel skleros/MS, Parkinsons sjukdom och reumatoid artrit. För att
den ska gälla måste en särskilt utsedd specialistläkare godkänna din rehabiliteringsplan.
Garantin innebär fyra veckors rehabilitering minst en gång vartannat år.”
Enligt uppgift från de neurologiskt handikappade är det alldeles för komplicerat att få
ansökan prövad och att byråkratin kring ansökningarna har blivit ett hinder för att få
tillgång till nödvändig rehabilitering.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros.
Avser Du som sjukvårdslandstingsråd att vidtaga åtgärder för att underlätta för
neurologiskt sjuka och handikappade att få rehabilitering enligt vårdgarantin?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Marie Ljungberg
Schött.
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§ 74
Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom ätstörningsvården
LS 0303-1077
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Förra mandatperioden infördes en vårdgaranti för ätstörningsvård. Det är i första hand
yngre kvinnor som behöver denna vård. Nu kommer signaler att vårdgarantin inte kan
upprätthållas inom området.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros – som övergripande ansvarig för
vårdgarantin – följande;
Kan vårdgarantin att upprätthållas inom ätstörningsvården?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Birgitta Rydberg.

§ 75
Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om minskad valfrihet för patienterna inom
sjukvården
LS 0303-1076
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Jag är oroad för att valfriheten inom sjukvården kommer att minska. Ett exempel är en
tidningsartikel i Länstidningen den 20 februari 2003 av vilken det framgår att majoriteten
vill minska valfriheten inom förlossningsvården. I artikeln framförs att föräldrarna inte fritt
kommer att få välja var barnet ska födas och inte vem som ska få sköta eftervården.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros – inom ramen för hennes
övergripande ansvar för sjukvården – följande:
Kommer valfriheten rent allmänt att begränsas inom vården?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Birgitta Rydberg.

§ 76
Fråga av Andres Käärik (fp) om det finns tillräckligt med strålbehandlingskapacitet för palliativ behandling
LS 0303-1073
Andres Käärik har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
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Strålbehandlingskapaciteten har varit otillräcklig inom Stockholms läns landsting. Främst
har det varit brist på palliativ (lindrande) strålbehandling. Personalbrist anges som
främsta orsak.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande;
Finns det idag tillräcklig kapacitet för palliativ strålbehandling?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Andres Käärik.

§ 77
Fråga av Cecilia Carpelan (fp) om ett nationellt husläkarsystem
LS 0303-1078
Cecilia Carpelan har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
En grupp inom distriktsläkarföreningen (Protos-gruppen) har tagit fram ett förslag till ett
husläkarsystem för hela landet. Förslaget bygger på en nationell lagstiftning, listning,
klara regler för ekonomisk ersättning, mångfald av vårdgivare och fri etablering.
Distriktsköterskan har en viktig uppgift i systemet.
Jag vill fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Kommer du att verka för att Protos-gruppens förslag genomförs i Stockholms läns
landsting?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Cecilia Carpelan.

§ 78
Fråga av Pia Lidwall (kd) om 0-7-90 regeln
LS 0303-1083
Pia Lidwall har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Den borgerliga majoriteten arbetade under förra mandatperioden mycket intensivt med
att minska köerna till vård och behandlingar genom beslutet om en vårdgaranti. Arbetet
var framgångsrikt mycket tack vare vårdgarantikansliets centrala funktion och deras
möjlighet att flytta patienter till andra vårdgivare. Andra framgångsfaktorer är också att
Stockholms läns landsting har unika möjligheter att korta köer med hjälp av många
privata vårdgivare.
För den enskilda patienten och dess anhöriga innebär väntan på vård och behandling att
man förlänger lidandet i onödan men det drabbar också samhället genom ökade
kostnader.
I valrörelsen drevs vårdgarantidebatten hårt mellan partierna. Socialdemokraterna
lovade att den s.k. 0-7-90 regeln skulle införas i hela landet.
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Den nya majoriteten har i sin egen budget 2003 ambitioner att utveckla vårdgarantin. I
budgeten står att ”tillgängligheten ska öka” samt ”Målsättningen är att den sk 0-7-90
regeln ska uppfyllas under mandatperioden.”
Men där står också: ”Förutsättningen för detta är att statliga medel kan tillföras inom
ramen för en nationell satsning”.
De diskussioner som förs på Landstingsförbundet ger vid handen att det inte blir några
medel som kommer från statligt håll. Landstingsförbundet kommer inte att teckna avtal
om en vårdgaranti med mindre än att landstingen får medel för det. Några pengar är inte
att vänta från staten är beskedet bl.a. från Lars Isaksson, Landstingsförbundet
ordförande.
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros
(s):
Har majoriteten nu gett upp ambitionerna att utveckla vårdgarantin enligt den s.k. 0-790-regeln i vårt landsting?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Pia Lidwall.

§ 79
Fråga av Stig Nyman (kd) om indragen tandvård för barn
LS 0303-1079
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 80
Fråga av Hans-Erik Malmros (m) om bristen på information till färdtjänstens
kunder
LS 0303-1080
Hans-Erik Malmros har till ordföranden i färdtjänstnämnden ställt följande fråga:
För att erbjuda större flexibilitet i det dagliga livet och stimulera till en bättre service
handlade färdtjänstnämnden förra året upp taxameterförsedda färdtjänstbussar. Det
innebär att färdtjänstens kunder som reser med färdtjänstbuss kan välja mellan att ringa
till färdtjänstens beställningscentral eller direkt till tre av de bolag som kör för
färdtjänsten.
En självklar förutsättning för att kunderna skall kunna nyttja den ökade flexibiliteten och
förbättrade servicen är att de får information om den nya valfriheten. Trots att avtalet
började gälla den 1 februari har kunderna ännu inte fått någon information om hur de
kan välja och vilka telefonnummer de kan ringa.
Mot den bakgrunden vill jag med landstingsfullmäktiges medgivande fråga färdtjänstnämndens ordförande följande:
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Kommer färdtjänstens kunder att få information om den nya valfriheten?
Frågan besvarades av ordföranden i färdtjänstnämnden Johan Sjölander. Vidare yttrade
sig Hans-Erik Malmros.

§ 81
Fråga av Hans-Erik Malmros (m) om synskadades möjlighet att ta del av SL:s
nya hemsida
LS 0303-1081
Hans-Erik Malmros har till ordföranden i AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse ställt
följande fråga:
SL har sedan några veckor tillbaka en ny utformning av sin hemsida. Den är snygg och
funktionsduglig för oss seende, men för alla gravt synskadade är det värre. Enligt uppgift
från Synskadades riksförbund så fungerar den mycket dåligt, de har mycket svårt att få
fram något användbart.
Det finns standarder för tillgänglighet och mycket information om hur man åstadkommer
detta, men det verkar inte som om SL:s nya hemsida är utformad med ledning av dessa.
I den förra majoriteten var vi noga med att utforma både landstingets hemsida och
vårdguiden, så att dessa blev tillgängliga även för synskadade. Det borde vara en
självklarhet att SL:s hemsida också var det.
Mot den bakgrunden vill jag med landstingsfullmäktiges medgivande fråga ordförande i
SL:s styrelse följande:
Är du beredd att vidta åtgärder för att bättre anpassa SL:s hemsida till synskadades
behov?
Frågan besvarades av ordföranden i AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse Anna
Berger Kettner. Vidare yttrade sig Hans-Erik Malmros.

§ 82
Fråga av Andres Käärik (fp) om långa väntetider vid akutmottagningen på
Astrid Lindgrens barnsjukhus
LS 0303-1074
Andres Käärik har till ordföranden i ägarutskottet ställt följande fråga:
Det är långa väntetider vid akutmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. För att
klara av situationen har bl a planerade operationer ställts in. Barn skickas även till
Uppsala för behandling.
Jag vill därför fråga ägarutskottets ordförande Anders Lönnberg följande:
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Kommer du att vidta några åtgärder för att förbättra situationen?
Frågan besvarades av ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg. Vidare yttrade sig
Andres Käärik.

Besvarande av interpellationer
§ 83
Bordlagd interpellation 2003:2 av Stig Nyman (kd) om den stora upphandlingen
LS 0301-0035
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den 14
januari 2003 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 11 februari 2003.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig landstingsråden Stig Nyman och Ingela Nylund Watz.

§ 84
Interpellation 2003:9 av Birgitta Rydberg (fp) om ökningen av antalet anmälda
fall av syfilis
LS 0301-0379
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord samt Håkan Jörnehed.

§ 85
Interpellation 2003:10 av John Glas (fp) om medel till AB Storstockholms
Lokaltrafik inför eventuellt försök med trängselavgifter
LS 0302-0612
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den 11
februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig John Glas, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Michael Stjernström, Hans-Erik
Malmros, Åke Askensten, Jan Strömdahl, landstingsråden Maria Wallhager och Bengt
Cedrenius.
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§ 86
Interpellation 2003:11 av Cecilia Carpelan (fp) om att rökavvänjning ska ingå i
vårdgarantin
LS 0302-0613
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Cecilia
Carpelan, landstingsrådet Inger Ros samt Lena-Maj Anding.

§ 87
Interpellation 2003:12 av Birgitta Rydberg (fp) om mobiltelefoner på akutsjukhus
LS 0302-0614
Interpellationen är ställd till ordföranden i ägarutskottet. Fullmäktige beslutade den 11
februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg hänvisade till det skriftliga svaret. I
ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg och Anders Lönnberg.

§ 88
Interpellation 2003:13 av Birgitta Rydberg (fp) om hygienartiklar till patienter
på akutsjukhus
LS 0302-0615
Interpellationen är ställd till ordföranden i ägarutskottet. Fullmäktige beslutade den 11
februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg hänvisade till det skriftliga svaret. I
ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg, Anders Lönnberg samt Kerstin
Pettersson.

§ 89
Interpellation 2003:14 av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel
under sommaren 2003
LS 0302-0616
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Andres Käärik och landstingsrådet Inger Ros.

§ 90
Interpellation 2003:15 av Birgitta Rydberg (fp) om välfungerande rehabilitering av neurologiskt sjuka
LS 0302-0620
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros.

§ 91
Interpellation 2003:16 av Jan Liliemark (fp) om hur (s) ska minska läkemedelskostnaderna i Stockholms läns landsting
LS 0302-0622
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Jan
Liliemark, landstingsrådet Inger Ros samt Lena-Maj Anding.

§ 92
Interpellation 2003:17 av Cecilia Carpelan (fp) om mer pengar till psykiatrin
LS 0302-0623
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige beslutade den
11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Cecilia Carpelan och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 93
Interpellation 2003:18 av Andres Käärik (fp) om varför primärvården inte
längre byggs ut
LS 0302-0624
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Interpellationen är ställd till landstingsrådet för primärvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 15.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Andres Käärik, landstingsrådet Inger Ros, Boel Carlsson, landstingsrådet Stig Nyman
Juan Carlos Cebrian samt Anders Lönnberg.

§ 94
Interpellation 2003:19 av Marie Ljungberg Schött (m) om förlossningsvården
LS 0302-0630
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 16.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Marie Ljungberg Schött, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Mia Birgersson,
landstingsråden Stig Nyman och Christer G Wennerholm.

§ 95
Interpellation 2003:20 av Margareta Cederfelt (m) om sexuellt överförbara
sjukdomar
LS 0302-0632
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 96
Interpellation 2003:21 av Lars Joakim Lundquist (m) om framtiden för
privatpraktiserande gynekologer
LS 0302-0634
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 17.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Lars Joakim Lundquist, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Marianne Watz samt
Håkan Jörnehed.

§ 97
Interpellation 2003:22 av Christer G Wennerholm (m) om vårdens behov av
inhyrda läkare
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LS 0302-0644
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige beslutade den
11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 18.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
landstingsråden Christer G Wennerholm och Lars Dahlberg.

§ 98
Interpellation 2003:23 av Christer G Wennerholm (m) om överföringen av
kostnader för sjukskrivningar på offentliga arbetsgivare
LS 0302-0638
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige beslutade den
11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 19.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
landstingsråden Chris Heister och Lars Dahlberg.

§ 99
Interpellation 2003:25 av Stig Nyman (kd) om koordinatorfunktion för att ta
hand om möjliga organdonatorer och deras anhöriga
LS 0302-0643
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 11 februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 20.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
landstingsråden Stig Nyman och Inger Ros.

§ 100
Interpellation 2003:24 av Michael Stjernström (kd) om trafiklands tingsrådets
syn på hur trängselavgifter kommer att påverka Storstockholms Lokaltrafik
AB
LS 0302-0642
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 11
februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 21.
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Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet
yttrade sig Michael Stjernström, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Hans-Erik
Malmros, Charlotte Broberg, Jan Strömdahl, landstingsrådet Maria Wallhager samt
Urban Ryadal.
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§ 101
Interpellation 2003:26 av Birgitta Rydberg (fp) om hotande nedmontering av
specialisttandvården vid Eastmaninstitutet
LS 0302-0645
Interpellationen är ställd till ordföranden i ägarutskottet. Fullmäktige beslutade den 11
februari 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 22.
Ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg hänvisade till det skriftliga svaret. I
ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg, Anders Lönnberg samt Lena-Maj
Anding.

Nya interpellationer
§ 102
Anmälan av interpellationer
LS 0303-1087--1096
Nr 2003:27 av Pia Lidwall (kd) om utveckling av vården av de demenssjuka
Nr 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska forskningen bör inriktas
mer mot kvinnors hälsa och att kliniska läkemedelsprövningar ska ha en mer
balanserad könsfördelning
Nr 2003:29 av Lars B Strand (fp) om samverkan med kommunerna
Nr 2003:30 av Birgitta Rydberg (fp) om stängningen av Stenhamra vårdcentral
Nr 2003:31 av Birgitta Rydberg (fp) om brist på välutbildad personal inom barnsjukvården
Nr 2003:32 av Andres Käärik (fp) om dålig kännedom hos allmänheten om vårdgarantin och valfriheten inom vården
Nr 2003:33 av Andres Käärik (fp) om ST-läkare i allmänmedicin
Nr 2003:34 av Bo Johansson (fp) om bussförbindelse till Närakuten vid Löwenströmska sjukhuset
Nr 2003:35 av Olov Lindquist (fp) om varför inte Djurgårdslinjen förlängs till Centralen
Nr 2003:36 av Christer G Wennerholm (m) om hotet mot sjukvården i Stockholms län
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.40.
Vid protokollet

Peter Freme

