PROTOKOLL
2004-03-09

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 23 mars 2004

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 57
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
anteckna des i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
Härefter delade landstingsrådet Lars Dahlberg och ordföranden ut landstingets
pris för arbete mot främlingsfientlighet till Annerstaskolan i Huddinge
representerad av Anna Collins Gustafsson, Emerichfonden representerad av
Emerich Roth samt till författaren Gellert Tamas.

§ 58
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 26 februari 2004 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 2 mars 2004 i tidningarna på sätt
fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 5 mars 2004 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 59
Justering
Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden.
Protokollet skall justeras tisdagen den 23 mars 2004.
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Beslutsärenden
§ 60
Justering av investeringsbudget 2004 avseende Karolinska Universitetssjukhuset, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus AB och landstingsstyrelsen samt
anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2004
(förslag 18)
LS 0312-3094
I ärendet yttrade sig Lennart Rohdin, landstingsråden Chris Heister, Ingela
Nylund Watz, Stig Nyman och Birgitta Rydberg, Olov Lindquist, landstingsråden
Bengt Cedrenius och Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av första att-satsen i landstingsstyrelsens förslag avseende Norrtäljeoch Södertälje sjukhus med följande motivering ”en konsekvensanalys krävs av
besparingsförslag för 2004”
3) avslag på återremissyrkandet
4) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
74 ja-röster, 26 nej-röster, att 45 ledamöter avstått och att 4 ledamöter varit
frånva rande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att avslå återremissyrkandet.
Härefter ställde ordföranden proposition om bifall till yrkandena under 1) och 4)
ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar 2004 till handlingarna
att godkänna justering av Karolinska Universitetssjukhusets investeringsbudget
för 2004 enligt bilagan
att godkänna justering av 2004 års investeringsbudgetar för Södertälje sjukhus,
Norrtälje sjukhus AB samt landstingsstyrelsen enligt bilagan.
M-ledamöterna deltog inte i beslutet.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut i första hand till förmån
för återremissyrkandet och i andra hand till förmån för fp-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen.
SÄRSKILT UTTALANDE
Särskilt uttalande inlämnades av m- ledamöterna, bilaga 3

§ 61
Stiftelsernas årsredovisningar 2001 och 2002 (förslag 19)
LS 0204-0182, LS 0304-1576
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisningarna 2002 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna
Clara, Stockholms Museispårvägar, Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen
i Stockholms län, Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin,
Centrum för bioteknik i Huddinge, Centrum för Oral biologi, Centrum för Nutrition och toxikologi i Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Stockholm Information Service, Stockholms läns äldrecentrum samt Vira Bruk
att godkänna årsredovisningarna 2001 och bevilja ansvarsfrihet för stiftelserna
Clara, Stockholms Museispårvägar, Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen
i Stockholms län, Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin,
Centrum för bioteknik i Huddinge, Centrum för Oral biologi, Centrum för Nutrition och toxikologi i Huddinge, Centrum för Strukturbiokemi, Stockholm Information Service, Stockholms läns äldrecentrum samt Vira Bruk.

§ 62
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (förslag 20)
LS 0108-0422
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
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YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet med följande motivering ”det krävs en närmare granskning av reglementet innan beslut fattas”
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet ovan och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 63
IT-policy för samtliga verksamheter inom Stockholms läns landsting (förslag 21)
LS 0310-2623
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa IT-policy för Stockholms läns landsting.

§ 64
Inrättande av styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 22)
LS 0401-0244
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Chris Heister, Andres Käärik, landstingsrådet
Stig Nyman, Anders Lönnberg samt Måns Almqvist.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att inrätta en styrelse för Stockholms läns sjukvårdsområde fr o m den 1 april
2004 bestående av högst sju ledamöter
att välja högst sju ledamöter till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
att anta förslag till ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och landstingets
nämnder
att revisionsuppgiften för sjukvårdsområdet hänförs till revisionsområde 2.
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Fullmäktige valde härefter enligt ägarutskottets nomineringsförslag
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde intill utgången av 2006
Ledamöter
-

Anders S Danielson
Gunnela Hahn
Toivo Heinsoo
Sussi Kvart

-

Irja Lindroth
Jan Olov Sundström
Bordlades

Ordförande

Vice ordförande

-

-

Bordlades

Bordlades

§ 65
Avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvård, Regionalt ALF-avtal (förslag 23)
LS 0402-0270
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Birgitta Rydberg och
Stig Nyman, Lena-Maj Anding samt landstingsrådet Christer G Wennerholm
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet om
samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvård (Regionalt ALF-avtal).

§ 66
Bordlagd motion 2003:29 av Lars B Strand (fp) om inrättande av en servicelinje i Årsta (förslag 81)
LS 0303-1154
Motionen bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 9 december 2003 samt
den 10 februari 2004.
I ärendet yttrade sig Lars B Strand, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Boris
von Uexküll samt Sten Erson Wester.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till fp- och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 67
Motion 2001:33 av Boel Carlsson (s) om försöksetablering av Äldrevårdscentraler (förslag 24)
LS 0111-0627
I ärendet yttrade sig Boel Carlsson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Tullia von
Sydow, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Curt Linderoth, Anders Gustâv, Jan
Stefansson samt Juan Carlos Cebrian.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.

§ 68
Motion 2003:16 av Andres Käärik m fl (fp) om information om gratis influensa- och pneumokockvaccinering för äldre (förslag 25)
LS 0302-0730
I ärendet yttrade sig Andres Käärik och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.

§ 69
Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med läns styrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkortstillstånd (förslag 26)
LS 0303-1150
I ärendet yttrade sig Anna-Lena Östman och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.

§ 70
Motion 2003:28 av Birgitta Rydberg och Jan Liliemark (fp) om en fullvärdig
äldrevårdscentral vid Seniorstaden Hallen i Solna (förslag 27)
LS 0303-1152
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord och
Christer G Wennerholm, Kerstin Ljunggren, Jan Stefansson, Curt Linderoth,
Tullia von Sydow, Boel Carlsson, Anders Gustâv samt Lena-Maj Anding.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz och Jan
Stefansson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen med följande justering ”att tillsammans med Solna Stad
inrätta en äldrevårdcentral i Solna”
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att
fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bifalla motionen med följande justering ” att tillsammans med Solna Stad
inrätta en äldrevårdcentral i Solna”.

§ 71
Motion 2002:16 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om att utreda
samverkan mellan olika trafikformer i landsbygdstrafiken (förslag 28)
LS 02100431
I ärendet yttrade sig Sten Erson Wester, landstingsrådet Anna Berger Kettner,
Lennart Rohdin, Jan Stefansson, Jan Strömdahl, Gertrud Brorsson samt Ulf Uebel.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman och Hans-Erik Malmros.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet med följande motivering ”så förhandlingar kan tas upp
mellan opposition och majoritet”
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Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet ovan och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

§ 72
Motion 2003:59 av Andres Käärik m fl (fp) om bemanning av T-banestation
Hägerstensåsen (förslag 29)
LS 0309-2410
I ärendet yttrade sig Andres Käärik, landstingsrådet Anna Berger Kettner, HansErik Malmros, landstingsrådet Maria Wallhager, Jan Strömdahl samt Sten Erson
Wester.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- ledamöternas reservation 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.
RESERVATION
M- fp- och kd- ledamöterna reserverade sig gemensamt mot fullmäktiges beslut till
förmån för dels m- och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen och dels
fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen.

Valärenden
§ 73
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 30)
LS 0302-0555, 0303-1036, 0307-2210, 0311-2808, 0312-3051, 0401-0047, 0238,
0244, 0402-0278, 0352, 0353, 0355, 0375, 0404, 0403-0554, 0555
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
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Skattenämnden för skattekontor Spånga intill utgången av 2006
Ledamot
m

Anna-Lena Corell

(efter Torsten Sjögren)

Styrelsen för Södersjukhuset AB t o m ordinarie bolagsstämma 2004
(nominering av ägarutskottet)
Ledamot
-

Anna-Stina Nordmark

(efter Ulrika Francke)

Ordförande
-

Anna-Stina Nordmark

(efter Ulrika Francke)

Styrelsen för Norrtälje sjukhus AB t o m ordinarie bolagsstämma
2004 (nominering av ägarutskottet)
Ledamot
-

Christel Wiman

(efter Rolf Holmberg)

Ordförande
-

Christel Wiman

(efter Rolf Holmberg)

Ambulanssjukvården i Stockholm AB t o m ordinarie bolags stämma 2004
(nominering av ägarutskottet)
Ledamot
-

Leif Widmark

Ordförande
-

Lars- Erik Strömberg

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndemän
fp

Kjell Westring

(efter Krister Johansson)
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Skattenämnden för Storföretagsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
s
s
s
s
s
s
s
s
kd
kd

Ebla Younan
Siv Kimbré
Lars Gredefelt
Kjell Anders Hietala
Sigge Berg
Egil Johansson
Lars Starkerud
Yvonne Wessman
Mikael Löwenhielm
Jarl Fransson

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2004
Revisor

Revisorsersättare

s

fp

Kenneth Strömberg

Britta Gunnarsson

Stiftelsen Vetenskapsstaden intill utgången av 2006
Ledamot
-

Sören Olofsson

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ledamot i Stiftelsen Centrum för Nutrition och Toxikologi efter Thorbjörn
Ekström (-)
tre nämndemän i länsrätten, efter Marcus Sundberg (fp), Caroline Ifvarsson (fp),
Gun-Britt Oscarsson (fp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Haninge, efter Christina
Andersson (s)
en ledamot i skattenämnden vid företagsskattekontor 1 efter Mujde Rashid (v)
en ledamot i skattenämnden för företagsskattekontor 3 efter Gunnar
Blomberg (fp)
fjorton ledamöter i skattenämnden för Storföretagsskattekontoret, 1 (s), 2 (v),
1 (mp), 6 (m) samt 4 (fp)
en nämndeman i Svea Ho vrätt efter Ingemar Björklund (v)
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Nya motioner
§ 74
Anmälan av motioner
LS 0403-0567-- 0571, 0403-0573, 0574
Nr 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer
Nr 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor
Nr 2004:12 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ett regionalt resursteam för döva
Nr 2004:13 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om effekter av införandet av avgifter för
gynekologisk screening m m
Nr 2004:14 av Monica Karlsson m fl (kd) om resurs-/ kompetenscentrum för livsstilsfrågor
Nr 2004:15 av Åke Holmström m fl (kd) om åldersgräns för ungdomsrabatt på
Waxholmsbolaget
Nr 2004:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av ett program och en handlingsplan för anställda som utsatts för våld
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av frågor
§ 75
Bordlagd fråga av Christer G Wennerholm (m) om patientsekretess
LS 0309-2354
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 9 september, den 7 oktober,
den 25-26 november 2003 samt den 10 februari 2004.
Christer G Wennerholm har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Vikten av att patienterna känner förtroende för sjukvårdens förmåga att värna om
integriteten kan inte nog betonas. Att inte känsliga uppgifter som rör människor
läcker ut är avgörande för tilltron till sjukvården.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Tänker Du vidta åtgärder för att inte personal anställd av, eller på annat sätt knuten till, Stockholms läns landsting bryter mot sekretessreglerna?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Christer G Wennerholm.
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§ 76
Bordlagd fråga av Lars B Strand (fp) om möjligheterna för invånarna i
Hökarängen att välja husläkare
LS 0402-0305
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 februari 2004.
Lars B Strand har till landstingsrådet för primärvårdsfrågor ställt följande fråga:
Husläkarmottagningen i Hökarängen kommer att läggas ned. En äldrevårdscentral
för personer över 65 år kommer att starta istället. Det innebär att de som bor i området och är under 65 år måste söka sig till andra husläkarmottagningar. Jag har
fått information om att den näraliggande Gubbängens nya vårdcentral inte kan ta
emot personer som bor i Hökarängen.
Jag vill därför fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd följande:
Kan personer under 65 år och som bor i Hökarängen erbjudas en fast husläkarkontakt i framtiden?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Lars B Strand.

§ 77
Bordlagd fråga av Rolf Bromme (fp) om Hörcentralen på Löwenströmska
sjukhuset
LS 0402-0308
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 februari 2004.
Rolf Bromme har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Hörcentralen på Löwenströmska Sjukhuset sköter hörselmätning och hörapparatsutprovning för ”rutinpatienter” (ej svåra, multihandikappade m fl) i närområdet
Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna. Hörcentralen är en del av Hörselkliniken vid Karolinska sjukhuset (numera KUS) och Danderyds sjukhus. Det har
kommit till min och andras kännedom att Hörcentralen på Löwenströmska Sjukhuset ska läggas ned som ett led i landstingsmajoritetens besparingsåtgärder.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros (s):
Anser du att en nedläggning av Hörcentralen på Löwenströmska Sjukhuset är en
nödvändig och lämplig åtgärd i besparingssyfte?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yt trade sig Rolf Bromme.
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§ 78
Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om fortsatt samarbete med S:t Görans
sjukhus AB
LS 0403-0521
Lars Joakim Lundquist har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande
fråga:
Avtalet mellan S:t Görans sjukhus och Stockholms läns landsting går ut den 31
december 2006. Den socialdemokratiska regeringen hotar med lagstiftning mot
vinstdrivande privata akutsjukhus.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Är det majoritetens avsikt att överföra S:t Görans sjukhus AB till landstingsdrift?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig Lars
Joakim Lundquist.

§ 79
Fråga av Cecilia Carpelan (fp) om risk för turbulens på Karolinska Universitets sjukhuset
LS 0403-0520
Cecilia Carpelan har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
”Turbulens var bara förnamnet” säger chefläkaren på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Eva Haglind i sista numret av ”Trycket” från Huddinge Universitetssjukhus. Hon syftar på sammanslagningen av Sahlgrenska, Östra och Mölndals
sjukhus som påbörjades 1997. ”Sjukhusdirektörer avlöste varandra” kan man
vidare läsa i artikeln. Inte förrän ”efter sju år fann Sahlgrenska formen” är Eva
Haglinds slutomdöme om sammanslagningen.
Jag vill med hänvisning till ovanstående uppgifter fråga finanslandstingsrådet
Ingela Nylund-Watz:
Kan du lova personal, patienter och skattebetalare att det inte kommer att ta sju år
innan det nya Karolinska Universitetssjukhuset ”funnit formen”?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
Cecilia Carpelan.

§ 80
Fråga av Margareta Cederfelt (m) om landstingets stöd till unga filmare
LS 0403-0522
Margareta Cederfelt har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Den politiska majoriteten i Stockholms läns landsting har sedan 2003 höjt skatten, prioriterat bort kärnverksamhet vilket inneburit stängning av vårdenheter,
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uppsägning av vårdavtal, omfattande besparingsbeting på flera av länets akutsjukhus. Alla förändringarna har genomförts under parollen landstinget måste spara
pengar, ekonomin är dålig.
Samtidigt finns det andra verksamheter som expanderar, verksamheter för vilka
andra aktörer finns, dels den fria marknaden men också kommuner och stat.
I senaste upplagan av personaltidningen Sting finns en omfattande artikel angående att landstinget stödjer unga filmare.
Försvarare av Stockholms läns landstings bidrag till filmverksamhet kan säkert
motivera detta med att bidraget är litet och kultur viktigt.
Den andra aspekten är att symbolvärdet av att prioritera bort landstingets kärnverksamhet som vård i tid inte skall underskattas.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finanslandstingsrådet:
Anser Du att det för stockholmarna är en bra prioritering att välja bort vård i tid
samtidigt som nya verksamheter inom andra områden än kärnverksamheten,
exempelvis filmverksamhet får ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
Margareta Cederfelt.

§ 81
Fråga av Stig Nyman (kd) om nationella handlingsplanen och SLL
LS 0403-0533
Stig Nyman har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Häromdagen hade centern och socialdemokraterna presskonferens om utvärdering
av de första åren med nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården. Det
var socialministern Lars Engqvist, s, och riksdagsledamoten Kenneth Johansson,
c, som presenterade utvärderingen.
Planen är inne på sitt fjärde år och det sägs att landstingen får särskilda medel för
genomförandet. ”Men i fortsättningen krävs det större insatser inom tre områden,”
sa presentatörerna. Ett av de områden det gällde var tillgången på allmänläkare,
landstingen måste anstränga sig mer. Ett annat område var att alltför lite hänt när
det gäller alternativa driftformer i primärvården.
Min fråga till ansvarigt landstingsråd är:
Anser du att den pågående nedrustningen av primärvården i SLL och andra åtgärder i spåren av den politik som landstingets socialistiska majoritet bedriver och
planerar att bedriva rimmar väl med den nationella handlingsplanen?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet
Stig Nyman.
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§ 82
Fråga från Pia Lidwall (kd) om kostnadseffektiv ideell verksamhet
LS 0403-0535
Pia Lidwall har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Landstingets uppdrag är att erbjuda god vård som motsvarar vårdbehovet för
länets invånare på ett för skattebetalarna kostnadseffektivt sätt. Hur detta görs bäst
går inte enkelt att fastslå men genom att jämföra olika enheter kan vi få ett visst
grepp om olika metoders och verksamheters framgång. För mag- och tarmsjukdomar bedrivs idag vård såväl i landstinge ts regi som på fristående enheter. En av
dessa är Mag- tarmcentrum vid Ersta sjukhus. Ersta som är en ideell organisation
erbjuder idag en god vård, till en kostnads som är lägre än vid landstingets egna
enheter. Samtidigt som de har full täckning för alla delar av vårdbehovet hos de
berörda patientgrupperna håller de mycket korta såväl vårdtider som väntetider.
Mot bakgrund av detta är min fråga till finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz;
Vill du tillvarata den kostnadseffektivitet som kan fås av sjuk vård driven av
ideella verksamheter, typ Ersta?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Pia Lidwall.

§ 83
Fråga av Rune Wikström (m) om ambulanshelikopter sommartid
LS 0403-0528
Rune Wikström har till landstingsrådet för sjuk vårdsfrågor ställt följande fråga:
Den extra ambulanshelikopter som tjänstgör under sommarmånaderna är en
garant för en tillförlitlig ambulanstransport i hela länet – däribland i skärgården.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Kan Du garantera skärgårdsbornas patientsäkerhet i sommar?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Rune
Wikström.

§ 84
Fråga av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren
2004
LS 0403-0530
Andres Käärik har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Under försommaren år 2002 bedrevs ett projekt med akutläkare, som ryckte ut
med motorcykel. Syftet var att läkaren snabbt skulle kunna ta sig fram i storstadstrafiken och innerstaden för att ge kvalificerad vård på skadeplatsen.
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Jag tycker att resultatet av försöksverksamheten är lyckat och att verksamheten
bör bedrivas även under sommaren i år. Jag har tidigare ställt en fråga om detta
och sjukvårdslandstingsrådet svarade då bl a att det inte fanns någon lämplig MC
på marknaden som kunde användas för detta uppdrag.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) följande:
Kommer akutläkaren på motorcykel att finnas tillgänglig som en viktig akutvårdsresurs under sommaren 2004?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Andres
Käärik.

§ 85
Fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om mångfaldsarbetet inom primärvården
LS 0403-0523
Marie Ljungberg Schött har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården antogs november 2000 av
riksdagen. Lars Engqvist har uttryckt oro över att det finns områden där arbetet
inte går tillräckligt snabbt och där det behövs åtgärder för att skynda på utvecklingen. En av bristerna som utpekas är mångfalden. Alternativa driftsformer privata, kooperativ eller ideellt drivna inom primärvården -skulle enligt handlingsplanen stimuleras. Trots att flera landsting i sina lokala handlingsplaner anger
en tydlig inriktning och vilja att öka antalet alternativa driftsformer har alltför litet
hänt. I Stockholms läns landsting har utvecklingen under mandatperioden snarare
varit minskad mångfald inom primärvården.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Delar du statsrådets oro för att mångfaldsarbetet inom primärvården inte går tillräckligt snabbt?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Marie
Ljungberg Schött.

§ 86
Fråga av Andres Käärik (fp) om det finns utbildning för sjukhusläkare till
allmänläkare
LS 0403-0531
Andres Käärik har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Nyligen lade majoriteten ner den särskilda utbildningen för sjukhusläkare till allmänläkare. Efter särskild kompletteringsutbildning kunde sjukhusläkaren få
specialistkompetens i allmänmedicin. Allmänmedicin Stockholm bedrev utbild-
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ningen. När KS och HS slås samman, kommer läkare att friställas. Landstingsledningen föreslår att dessa läkare ska bli husläkare genom särskild utbildning.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) följande:
Kommer den nedlagda utbildningen för sjukhusläkare till allmänläkare att återupptas?
Frågan besvarades av landstingsrådet Lars Dahlberg. Vidare yttrade sig Andres
Käärik.

§ 87
Fråga av Christer G Wennerholm (m) om stängda operationssalar på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus
LS 0403-0527
Fullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

§ 88
Fråga av Birgitta Rydberg (fp) om väntetider för barnkirurgiska ingrepp
LS 0403-0529
Birgitta Rydberg har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Det har de senaste dagarna visat sig att Astrid Lindgrens barnsjukhus på grund av
anställningsstoppet inte kunnat anställa personal för att hålla nere väntetiderna för
barnkirurgi. Det rapporteras om mycket lång väntetid för operation av ljumskbråck på nyfödda pojkar där risk finns för att tarmar kläms i bråcket. Det har skapat stor oro hos föräldrar.
Jag vill därför fråga ansvarigt landstingsråd:
Kommer du att snarast se till att väntetider för barnkirurgi kortas?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg.

§ 89
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om barnens rätt att få operation inom rimlig tid
LS 0403-0526
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Hösten 1998 väntade 1500 barn i operationskö för att få en bråckoperation. Under
den borgerliga mandatperioden 1999-2002 infördes en vårdgaranti som även omfattade barn. Vårdgarantin innebar en rättighet att få en medicinskt motiverad operation eller behandling utförd inom tre månader. Landstinget var behjälpligt i de
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fall där vårdgivaren inte kunde erbjuda vård i tid. Vård erbjöds i landstinget eller
hos fristående vårdgivare.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Avser du som ansvarigt landstingsråd vidta åtgärder för att barn som är i behov av
operation och behandling får det inom rimlig tid?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Gunilla Helmerson.

§ 90
Fråga från Pia Lidwall (kd) om väntetiderna inom barnsjukvården
LS 0403-0537
Pia Lidwall har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I Dagens Nyheter den 28 februari i år berättas om en nyfödd gosse med pungbråck. Trots att hans tillstånd kunde konstateras redan vid förlossningen planeras
ingen operation utan beskedet till föräldrarna blir att komma in akut när ”han blir
blå i ansiktet och börjar kräkas”. Den 4 mars berättar Radio Stockholm om en
flicka på några månader med ljumskbråck som av medicinskt väl motiverade skäl
borde opereras inom ett par veckor från diagnos, men som nu väntat i åtta veckor.
När beslutet togs att stoppa vårdgarantin betonade företrädare för landstingsmajoriteten, att det var för att hindra att lindriga åkommor gick före större och mer omfattande behov. Detta påstods trots att inga som helst belägg för att så skett kunde
visas. Några direkta förändringar inför vårdgarantins återupplivning 2005 tycks
inte heller vara på gång. Det mest bestående intrycket av avbrottet är således ett år
av garanterad osäkerhet för patienterna.
Mot denna bakgrund vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Är syftet med vårdgarantistoppet uppnått genom att nyfödda inte får vård förrän
deras behov är så akut att de är blåa i ansiktet och kräks?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Pia
Lidwall.

§ 91
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om gynekologiska hälsokontroller
LS 0403-0525
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Majoriteten i Stockholms läns landsting har fr o m 1 september 2003 infört en avgift för gynekologiska hälsokontroller på 140 kr. Resultatet har blivit att det skett
en minskning av andelen kvinnor som kommer till under-sökning då de kallas till
gynekologiska hälsokontroller.
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Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Kommer du att ompröva beslutet om en avgift för gynekologiska hälsokontroller?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Gunilla Helmerson.

§ 92
Fråga av Margareta Cederfelt (m) om tandvård som del av sjukvård
LS 0403-0524
Margareta Cederfelt har till ordföranden för Medicinsk programberedning 3 med
ansvar för Habilitering, tandvård m m ställt följande fråga:
I ett pressmeddelande från den 20 februari 2004 uttalar Lena-Maj Anding (mp) att
tandvården skall annekteras av sjukvården – åtminstone på sikt. Detta trots att
tandvården kan visa upp en annan effektivitet och en bättre köstatistik än sjukvården. En annektering av tandvården skulle dessutom kosta omkring 17 mdkr.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ordföranden i
programberedningen för tandvård, Lena-Maj Anding:
Finns det finansiellt utrymme för att finansiera Din målsättning om ett enhetligt
ersättningssystem för sjukvå rd och tandvård?
Frågan besvarades av ordföranden i Medicinsk programberedning 3, Lena-Maj
Anding. Vidare yttrade sig Margareta Cederfelt.

Besvarande av interpellationer
§ 93
Bordlagd interpellation 2003:82 av Christina Andersson (fp) om problem
med tillgängligheten i Norrtälje primärvård
LS 0309-2375
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 7 oktober, den 25-26 november,
den 9 december 2003 samt den 10 februari 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Christina Andersson, landstingsrådet Inger Ros samt Marie-Louise Sellin.
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§ 94
Bordlagd interpellation 2003:98 av Filippa Reinfeldt (m) om det märkliga i
att spara på sjukvården och satsa på fler politiska uppdrag
LS 0312-3010
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 februari 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Filippa Reinfeldt, landstingsrådet Ingela Nylund Watz samt Lars
Joakim Lundquist.

§ 95
Bordlagd interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om framtiden för
Södertälje sjukhus
LS 0312-3011
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 februari 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Olov Lindquist, landstingsråden Ingela Nylund Watz och Dag Larsson.

§ 96
Interpellation 2004:1 av Christer G Wennerholm (m) om europeisk vårdgaranti
LS 0402-0312
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 97
Interpellation 2004:2 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja vård i hela
landet
LS 0402-0313
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret.
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§ 98
Interpellation 2004:3 av Olov Lindquist (fp) om införande av trygghetskvitto
i hela länet
LS 0402-0314
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Olov Lindquist och landstingsrådet Inger Ros.

§ 99
Interpellation 2004:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om ökad administrativ
belastning för vårdpersonal
LS 0402-0315
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Carl-Anders Ifvarsson och landstingsrådet Inger Ros.

§ 100
Interpellation 2004:5 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att välja
husläkare för invånarna i Hökarängen
LS 0402-0316
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Gunilla Thorsson, landstingsrådet Inger Ros, Juan Carlos Cebrian, Andres
Käärik, Lars B Strand samt Marie Ljungberg Schött.

§ 101
Interpellation 2004:6 av Stig Nyman (kd) om Äldreforskning NordVäst m m
LS 0402-0317
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 11.
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Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Stig Nyman och Inger Ros samt Marianne Ramström.

§ 102
Interpellation 2004:7 av Inga-Britt Backlund (kd) om vårdansvar och vårdbehov
LS 0402-0318
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Inga-Britt Backlund, landstingsrådet Inger Ros samt Lars Joakim Lundquist.

§ 103
Interpellation 2004:8 av Lars Joakim Lundquist (m) om uppsägning av
privata husläkaravtal på Östermalm och nyanställning av landstingsanställda husläkare på Östermalm
LS 0402-0319
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lars Joakim Lundquist, landstingsrådet Inger Ros samt Håkan Jörnehed.

§ 104
Interpellation 2004:9 av Margaretha Herthelius (fp) om att locka tillbaka
vårdpersonal till vården
LS 0402-0320
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 105
Interpellation 2004:10 av Stig Nyman (kd) om nedläggning av projekt för att
få fler läkare till primärvården
LS 0402-0321
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 februari 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 14.
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Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Stig Nyman och Lars Dahlberg.

§ 106
Interpellation 2004:11 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet vid
bussfärder
LS 0402-0322
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 107
Anmälan av interpellationer
LS 0403-0532, 0534, 0536, 0538-- 0548
Nr 2004:12 av Michael Stjernström (kd) om miljövänlig kollektivtrafik på
Stockholms inre vattenvägar
Nr 2004:13 av Hans-Erik Malmros (m) om hur mycket trängselskatten kostar för
färdtjänsten
Nr 2004:14 av Elisabeth Dingertz (m) om missnöjda patienter
Nr 2004:15 av Pia Helleday (m) om Vårdguiden på telefon
Nr 2004:16 av Birgitta Rydberg (fp) om effekter av att särskilt boende omvandlas
till eget boende
Nr 2004:17 av Andres Käärik (fp) om indragna akutbilar
Nr 2004:18 av Lennart Rohdin (fp) om indragning av den extra ambulanshelikoptern under sommaren
Nr 2004:19 av Margaretha Herthelius (fp) om bristande samverkan, som medför
att barn inte får psykiatrisk vård
Nr 2004:20 av Rolf Bromme (fp) om hur många personer som fått del av reha biliteringsgarantin
Nr 2004:21 av Pia Lidwall (kd) om Ersta sjukhus
Nr 2004:22 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrin
Nr 2004:23 av Christer G Wennerholm (m) om fortsatt avtal med S:t Görans
sjukhus AB
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Nr 2004:24 av Stig Nyman (kd) om sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset till Karolinska Universitetssjukhuset
Nr 2004:25 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten för de geografiska och
medicinska beredningarna
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 21.42
Vid protokollet

Peter Freme

