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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts
Föredragande: landstingsstyrelsens ordförande Ingela Nylund Watz

Ärendet
En förteckning har upprättats 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 22 april 2003.

Bilaga
Förteckning
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Bilaga
Förteckning
ROTEL I

Finansfrågor
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 1998:12 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

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

LS 9910-0548

Motion 1999:33 av Herta Fischer och Jan Wattsgård (v) om LS 9911-0615
landstingets konstinnehav
Samverkan mellan Katastrofmedicinskt Centrum vid
Södersjukhuset och bolag genom delägarskap i nybildat
bolag

LS 0001-0011

Begäran om SLL-borgen

LS 0006-0399

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

LS 0006-0424

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

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

LS 0102-0087

Motion 2001:11 av Håkan Jörnehed (v) om att landstingets LS 0103-0169
anställda skall få utökade möjligheter till fysisk aktivitet
och att personalen 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 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl om
möjligheterna att erbjuda vård till patienter som betalas
med försäkringar eller annan privat finansiering

LS 0104-0220

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

LS 0106-0357

Stockholms läns museums ut redning om Länsmuseets
LS 0111-0595
eventuella övertagande av huvudmannaskap för
Länshemslöjdskonsulenterna och Medicinhistoriska museet
Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att
landstinget ska köpa miljömärkt el

LS 0112-0693

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

LS 0112-0695

Uppdrag att tillsätta en utredning med syfte att undersöka
möjligheterna att skapa ett nytt universitetssjukhus
(Prövning av pågående och planerade investeringar inom
sjukvården)

LS 0201-0049
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Motion 2002:03 av Janet Mackegård m fl (s) om
arbetsmiljön och jämställdheten inom hälso- och
sjukvården

LS 0205-0230

Ägardirektiv för landstingsägda, producerande aktiebolag
exkl akutsjukhusen

LS 0206-0280

Motion 2002:04 av Inger Persson m fl (v) om utredning av
nya former för dialog mellan medborgarna och de
folkvalda i landstinget

LS 0206-0303

Motion 2002:08 av Lena-Maj Anding m fl (mp)om äldre
personal inom landstinget

LS 0209-0376

Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich-Larsson och Roland
von Malmborg (mp) om åtgärder för att minska
långtidssjukskrivningar

LS 0209-0378

Årsredovisning 2002 för Stockholms läns landsting och
dess bolag

LS 0209-0403

Motion 2002:13 av Carl-Johan Ihrfors (m) om öve rsyn av
stiftelsestadgar

LS 0210-0424
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ROTEL II

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

LS 0102-0086

Motion 2001:16 av Saime Bilici och Susanna Brolin (v) om LS 0104-0221
att landstinget ska utöka sitt samarbete för att minska
rökningen, i synnerhet bland de grupper där rökning är
vanligast
Motion 2001:24 av Marie-Louise Sellin (s) om
primärvårdens tillgänglighet

LS 0105-0320

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

Huvudmannaskapet för oral kirurgi i Stockholms län

LS 0205-0222

Motion 2002:07 av Bengt Cedrenius (mp) om insemination LS 0209-0375
av lesbiska kvinnor
Motion 2002:09 av Sunhild Dietrich-Larsson (mp) om
kostterapier som hjälp för hyperaktiva barn

LS 0209-0377

Motion 2002:11 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy
för exponering av elektriska fält

LS 0209-0379

Motion 2002:12 av Le na-Maj Anding m fl (mp) om en
långsiktig strategi för en utveckling av landstingets
folkhälsoarbete

LS 0209-0380

Motion 2002:25 av Margareta Cederfelt (m) om
stockholmarnas rätt till vård inom EU

LS 0211-0531
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Motion 2002:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om en ny
LS 0212-0567
kvinnoklinik på S:t Görans sjukhus med förlossningsavdelning
Motion 2002:27 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om en ny
strålbehandlingsklinik

LS 0212-0568

Motion 2002:28 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om stöd till
minneshandikappade genom ett fördubblat antal demensutredningar

LS 0212-0569

Motion 2002:29 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om gratis
influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta

LS 0212-0570
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ROTEL III

Trafik- och planeringsfrågor
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 2002:01 av Gertrud Brorsson (mp) om förlängning
av Nockebybanan till Drottningholm

LS 0202-0107

Motion 2002:05 av Åke Askensten m fl (mp) om en
spårvägslinje mellan västra Kungsholmen och Ropsten

LS 0206-0304

Motion 2002:06 av Åke Askensten m fl (mp) om bättre
information till SL:s resenärer

LS 0206-0305

Motion 2002:14 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson
(kd) om att utreda spårvägstrafik på de mest belastade
delarna av stomnätet i Stockholms innerstad

LS 0210-0427

Motion 2002:15 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson
(kd) om att SL-upplysningen får dygnet-runt-öppet

LS 0210-0428

Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson
(kd) om att utreda samverkan mellan olika trafikformer i
landsbygdstrafiken

LS 0210-0431

Motion 2002:17 av Sten Erson-Wester (kd) om
LS 0210-0433
förlängning av Djurgårdslinjen till Centralen och införande
av ordinarie trafik
Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson
(kd) om införande av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken

LS 0210-0434

Motion 2002:19 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson
(kd) om införande av nattrafik för pendeltågen

LS 0210-0435
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Motion 2002:20 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson
(kd) om utredning av en spårvägsring runt Stockholm

LS 0210-0436

Motion 2002:21 av Sten Erson-Wester (kd) om
tillgänglighetspaket med bl a linjenätskarta för
funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet

LS 0210-0437

Motion 2002:22 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson LS 0210-0438
(kd) om kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar och
landstingets deltagande i projektet
Sjöbussen
Motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade
LS 0210-0439
trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för
kollektivtrafiken
Motion 2002:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om
folkomröstning angående trängselavgifter

LS 0211-0485

