PROTOKOLL
2004-09-14

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 14 september avseende § 248, i övrigt den 28 september
2004

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 238
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
anteckna des enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 239
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 2 september 2004 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 6 och 7 september 2004 i de tidningar där enligt
fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 10 september 2004 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 240
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 28 september 2004.
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Anmälningsärenden
§ 241
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till
ny ersättare i valkrets 3 efter Jenny Salaj (s) utse Henry Mähl (s)
LS 0406-1146
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 242
Försök med ny ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid
fullmäktiges sammanträden (förslag 72)
LS 0310-2550
I ärendet yttrade sig Conny Andersson, landstingsråden Chris Heister och Birgitta
Rydberg, Olov Lindquist, landstingsråden Stig Nyman och Ingela Nylund Watz
samt Måns Almqvist.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla förslag till försöksverksamhet för interpellationer, frågor och beslutsärenden
att fastställa förslag till förändrad lydelse av landstingsfullmäktiges arbetsordning.

§ 243
Specifika ägardirektiv för Locum AB (förslag 73)
LS 0402-0330
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa specifika ägardirektiv för Locum AB i enlighet med ägarutskottets
förslag.
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Locum AB rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv
att uppdra åt Locum AB att under 2004 framlägga förslag till vilka av landstingets
fastigheter och externt inhyrda lokaler som skall anses som strategiska.
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§ 244
Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB
(förslag 74)
LS 0402-0332
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Chris Heister, Lars Joakim Lundquist samt
landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB
enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Ambulanssjukvården i
Stockholm AB rösta för fullmäktiges beslut om specifika ägardirektiv.
Till protokollet antecknades särskilt uttalande av m- ledamöterna, likalydande med
uttalandet i landstingsstyrelsen, se förslaget sid 2.

§ 245
Redovisningsperiod 2004 för Stockholms läns sjukvårdsområde (förslag 75)
LS 0403-0646
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt Stockholms läns sjukvårdsområde att upprätta månads-, delårs- och
årsbokslut omfattande perioden från och med den 1 januari 2004 till och med den
31 december 2004.

§ 246
Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigbehandlade
(förslag 76)
LS 0406-1150
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avskriva motion 1996:10 av Dick Erixon (c) om sjukvårdsstyrelsernas roll
att avskriva motion 1998:2 av Ove Lundgren (c) om utveckling av högkostnadsskyddet för pensionärer utan ATP eller mycket låg ATP- inkomst.
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§ 247
Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Stockholms Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustri föreningen (förslag 77)
LS 0406-1198
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Christer G
Wennerholm, Birgitta Rydberg, Stig Nyman och Maria Wallhager.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska
Institutet (KI), Stockholms Läkarförening samt Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

§ 248
Landstingets handikapprogram 2004-2006 (förslag 78)
LS 0302-0728
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Bengt Cedrenius, Christina Tallberg, landstingsråden Birgitta Rydberg och Stig Nyman, Lena-Maj Anding, Gunilla
Thorsson, Åke Askensten samt Marie Ljungberg Schött.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till av mp- ledamöterna framlagt tilläggsförslag innebärande att handlingsplanen sid 9, 4:e stycket skall kompletteras med ”Färdtjänsten ska också
kunna ersätta färd med egen bil eller cykel samt gående, d v s att hela resan ska
kunna fungera från port till port.”
Ordföranden ställde först propositioner om bifall respektive avslag till mp- ledamöternas tilläggsförslag och fann att fullmäktige bifallit förslaget.
Ordföranden ställde sedan proposition om bifall till landstingsstyrelsens förslag
och fann att fullmäktige bifallit förslaget.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag samt enligt framlagt
tilläggsförslag från mp- ledamöterna.
att godkänna förslag till landstingets handikapprogram 2004 - 2006
att handlingsplanen sid 9, 4:e stycket skall kompletteras med ”Färdtjänsten ska
också kunna ersätta färd med egen bil eller cykel samt gående, d v s att hela resan
ska kunna fungera från port till port.”
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 249
Modell för samverkan mellan Stockholms landsting och länets handikapporganisationer (förslag 79)
LS 0312-2997
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Bengt Cedrenius, Christina Tallberg, Marie
Ljungberg Schött, landstingsråden Birgitta Rydberg och Stig Nyman, Lena-Maj
Anding, Curt Linderoth, Ulla Dahl, Olov Lindquist samt Juan Carlos Cebrian.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) återremiss av ärendet med följande motivering ”Ärendet återremitteras i syfte
att erbjuda föredragande landstingsråd möjlighet att samråda med oppositionspartierna innan beslut fattas av landstingsfullmäktige”
3) avslag på återremissyrkandet
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
Votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition:
Den som bifaller landstingstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Röstar minst en tredjedel av ledamöterna nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 71
ja-röster, 70 nej-röster och att 8 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att
minst en tredjedel av ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet med motiveringen ”Ärendet återremitteras i syfte att
erbjuda föredragande landstingsråd möjlighet att samråda med oppositionspartierna innan beslut fattas av landstingsfullmäktige”
RESERVATION
S-, v- och mp- ledamöterna reserverade sig till förmån för landstingsstyrelsens
förslag.
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§ 250
Ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar (förslag 80)
LS 0309-2381
I ärendet yttrade sig landstingsråden Inger Ros, Christer G Wennerholm och
Birgitta Rydberg, Pia Lidwall, Olov Lindquist, Håkan Emsgård, landstingsrådet
Lars Dahlberg samt Andres Käärik.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
4) bifall till kd- ledamotens 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 godkänna föreslagen ersättningsmodell för husläkarmottagningar med höjd
andel besöksersättning
att införa ersättningsmodellen successivt i hela landstinget. Införandet skall ske
från och med den 1 januari 2005 i samband med omförhandling eller förnyelse
av avtal
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att fortsätta detaljutformningen av
ersättningsmodellen
att anpassa detaljutformningen av modellen i avtal så att finansieringen ryms
inom beslutade ramar och att totalkostnadskontroll bibehålls
att uppföljning och utvärdering av ersättningsmodellens systemeffekter, ur såväl
patientsynpunkt som avseende ekonomiska och andra effekter, genomförs efter
införandet och återrapporteras till hälso- och sjukvårdsutskottet.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen.
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Besvarande av frågor
§ 251
Bordlagd fråga av Margareta Blombäck (fp) om högriskpatienter från
Stockho lms län
LS 0405-0958
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 11 maj och den 8 juni
2004.
Margareta Blombäck har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Patienter som väntar på operation vid Akademiska Universitetssjuk huset i
Uppsala får uppge om de nyligen vårdats på sjukhus i Stockholm. Akademiska
sjukhuset har vidtagit extra säkerhetsåtgärder eftersom man är rädd för spridning
av motståndskraftiga bakterier efter larmrapporter från akutsjukhusen i
Stockholm. Sjukhusen i Stockholm betraktas således som ett högriskobjekt i dessa
sammanhang.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s) följande:
Tycker du att det är tillfredställande att patienter som vårdats på akutsjukhus i
Stockholms län betraktas som högriskpatienter för smittspridning i andra delar av
landet?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Margareta
Blombäck.

§ 252
Fråga av Stig Nyman (kd) om S:t Görans sjukhus m m
LS 0409-1694
Stig Nyman har till ordföranden i landstingsstyrelsen ställt följande fråga:
För närvarande finns ingen stopplag, som skulle förhindra en förlängning av samarbetsavtalet med Capio AB om driften av S:t Görans sjukhus. Risken för att en
ny stopplag införs från årsskiftet är överhängande. Den nya lagen kan komma att
förhindra fortsatt kostnadseffektivt och utvecklande samarbete med en internationellt erkänd och uppskattad privatägd partner.
Den här hösten skulle kunna nyttjas för överläggningar i syfte att förlänga avtalet
för tiden efter den 1 januari 2006. Jag är övertygad om att ett initiativ i den riktningen skulle kunna innebära en bred politisk uppslutning.
Min fråga till Landstingsstyrelsens ordförande, finanslandstingsrådet Ingela
Nylund Watz är:
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Är du beredd att und er hösten ta initiativ till överläggningar med Capio AB som
syftar till en förlängning av samarbetsavtalet om S:t Görans sjukhus?
Frågan besvarades av ordföranden i landstingsstyrelsen Ingela Nylund Watz.
Vidare yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman.

§ 253
Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om nattstängning av barnakuten på
Danderyds sjukhus
LS 0409-1695
Filippa Reinfeldt har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Landstingsstyrelsen har nyligen fattat beslut om att föreslå en stängning av
barnakuten på Danderyds sjukhus nattetid (kl 22-08).
Det är en stor trygghet för föräldrar när deras barn blir sjuka att veta att barnakuten på Danderyds sjukhus alltid har öppet. Telefonrådgivningen som också är
öppen dygnet runt kan bedöma om det går att vänta till nästa dag och undvika ett
akutbesök på natten. Blir barnet sämre på natten går det att åka in till barnakuten.
Många av de barn som kommer in på kvällen har andningssvårigheter som krupp
eller astma vilka behöver behandlas under en längre tid. Om de inte är färdigbehandlade kl 22.00 måste de transporteras med ambulans till Astrid Lindgrens
barnsjukhus.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Anser du som ansvarigt landstingsråd att förslaget att nattstänga barnakuten på
Danderyds sjukhus förbättrar barnsjukvården?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Filippa Reinfeldt.
I ordningsfråga yttrade sig Filippa Reinfeldt och landstingsrådet Birgitta
Sevefjord.

§ 254
Fråga av Olle Reichenberg (m) om sjukvårdsberedningarnas roll
LS 0409-1658
Olle Reichenberg har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Vid landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 24 augus ti beslutade majoriteten (s, v, mp) i ett extraärende att föreslå att Barnakuten vid Danderyds sjukhus
skall stängas nattetid, och samma dag kunde man läsa rubriken ”Nedläggning
hotar Danderyds barnakut” i tidningarna. Detta hade inte med ett ord nämnts vid
Geografisk sjukvårdsberedning Nords möte den 19 augusti, trots att majoriteten
då måste ha kunnat lämna denna viktiga information. I en interpellationsdebatt vid
landstingsfullmäktiges sammanträde i maj 2004 sade sjukvårdslandstingsrådet
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Inger Ros bl a följande om sjukvårdsberedningarna och den nya organisationen:
”Den är bra och utvecklande för demokratin.”
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros (s):
Är det rimligt att förtroendevalda i sjukvårdsberedningarna undanhålls information som är av mycket stort intresse för de invånare de representerar?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Olle
Reichenberg.

§ 255
Fråga av Monica Karlsson (kd) om tillgänglig närsjukvård för invånarna i
Sorunda
LS 0409-1699
Monica Karlsson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Efter nedläggningen av vårdcentralen i Sorunda är följande den verklighet som
Sorundaborna konfronterats med.
Äldre som kommer några minuter för sent på grund av långa bussresor avvisas.
Föräldrar utan körkort får tillbringa bortåt en timme på buss med febriga barn.
Gravida kvinnor får inte adekvat rådgivning när de ringer sjukvården i
Nynäshamn.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ans varigt landstingsråd följande:
Anser du att Sorundabornas förväntningar på en tillgänglig närsjukvård är orimliga?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Monica
Karlsson.

§ 256
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om avgiften för gynekologiska hälsokontroller
LS 0409-1647
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Landstingets Hälso- och sjukvårdsutskott har beslutat att ta bort subventionen av
gynekologiska hälsokontroller fr o m den 1 oktober i år. Beslutet innebär att ett
besök hos gynekologen, där kvinnan samtidigt gör en provtagning mot livmoderhalscancer, kan komma att kosta 700 kr.
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Syftet sägs vara att minska antalet onödiga gynekologbesök. De flesta går inte till
gynekologen för skojs skull. Anledningen till att avgiften har varit låg tidigare är
just att få kvinnor att göra dessa undersökningar. Det hjälper även i kampen mot
sexuellt överförbara sjukdomar, som ökat kraftigt på senare år.
Den kraftiga avgiftshöjningen kommer att leda till en minskning av både besök
och provtagningar. Följden blir ett antal cancerfall som upptäcks senare och de
blir svårare att förebygga.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Är det rimligt och hälsofrämjande att landstinget tar 700 kr i avgift för besök hos
gynekolog?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Gunilla Helmerson.

§ 257
Fråga av Anita Hagelbeck (fp) om utrymme för förebyggande insatser ino m
BUP 2005
LS 0409-1696
Anita Hagelbeck har till landstingsrådet för psykiatrifrågor ställt följande fråga:
En översyn pågår av den barn- och ungdomspsykiatriska vården inom landstinget.
Översynen benämns BUP 2005. En viktig del av vården för BUP är att förebygga
psykisk ohälsa hos barn. Det är angeläget att det förebyggande arbetet får en central roll i den nya organisationen.
Jag vill därför fråga det ansvariga sjukvårdslandstingsrådet följande:
Kommer det finnas tillräckligt utrymme för förebyggande insatser av psykisk
ohälsa hos barn i den nya organisationen BUP 2005?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Anita
Hagelbeck.

§ 258
Fråga av Monica Karlsson (kd) om vård för barn med tvångssyndrom
LS 0409-1700
Monica Karlsson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I ärendet Uppdrag och organisation av BUP-verksamheten år 2005 kan vi läsa
följande:
Det ska finnas ett utbud av specialiserad öppenvård som ska ha särskild kompetens och som kan stödja lokala BUP- mottagningar alternativt ta över komplicerade ärenden. Det kan därför behöva finnas specialiserade team för samma målgrupper som det finns subspecialisering på lokal BUP-mottagning.
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Därför är det med bestörtning som jag fått veta att den mellanvårdsform/ Ocdteamet som funnits för barn och ungdomar med tvångssyndrom har lagts ner och
inte kommer att återupptas.
Kommer du att agera för att återinföra verksamheten med OCD-team?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Monica Karlsson.

§ 259
Fråga av Margareta Åkerberg (kd) om åldersgränser i vården
LS 0409-1703
Margareta Åkerberg har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Det har under sommaren framkommit att vissa barn under sommaren får problem
att hitta rätt i vården på grund av att de olika klinikerna har olika åldersgränser för
barn. När Sachsska och Huddinge turas om med stängning under sommaren blir
detta uppenbart. Inte heller Södersjukhuset tar emot dessa barn eftersom de har
ytterligare en åldersbegränsning.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
Är det inte rimligt att de olika barnklinikerna har samma åldersgräns?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Margareta Åkerberg.

§ 260
Fråga av Lars B Strand (fp) om vård och behandlingsinsatser för vissa
kroppsbyggare
LS 0409-1697
Lars B Strand har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Jag har i en motion tagit upp att det behövs vård och behandlingsinsatser för vissa
kroppsbyggare. Motionen besvarades i juni i år av sjukvårdslandstingsrådet
Birgitta Sevefjord (v) som framhöll att hon ville fundera närmare på hur dessa
behandlingsinsatser skulle utformas.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord följande:
Har du bestämt hur behandlingsinsatserna för vissa kroppsbyggare bör utformas?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Lars B
Strand.
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§ 261
Fråga av Gunilla Helmerson (m) om könsneutral samtalsterapi
LS 0409-1698
Gunilla Helmerson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande
fråga:
Tidskriften Situation Sthlm har uppmärksammat svårigheten för homosexuella
kvinnor att få samtalsterapi. Motsvarande terapi för homosexuella män är väl
utbyggd hos Psykhälsan på Södersjukhuset.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s):
Är du beredd att vidta åtgärder för att i detta sammanhang hindra könsdiskrimineringen av kvinnor?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig
Gunilla Helmerson.

§ 262
Fråga av Åke Holmström (kd) om utbildning av busschaufförer
LS 0409-1701
Åke Holmström har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
I samband med att vintertidtabellen började gälla fick SL:s resenärer erfara att ett
antal busslinjer drabbades av besparingar och indragningar, vilket naturligtvis har
varit besvärligt för många. På den andra sidan ratten har många busschaufförer
fått det bistra beskedet att de är överflödiga och de har blivit permitterade. Samtidigt slår också bromsen till när det gäller nyutbildning av busschaufförer. Men vi
vet att krafter utanför landstingets maktsfär förbereder trängselskatter och SL
planerar för fullt för att möta denna framtida situation vilket bland annat kommer
att kräva ett stort antal nya bussar som rimligtvis måste ha nya busschaufförer.
Ekvationen ser ansträngd ut.
Mot denna bakgrund vill jag fråga trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner följande:
Anser du att SL:s hantering av busstrafiken leder till att SL framstår som en
attraktiv, seriös och långsiktig arbetsgivare som kan locka tillräckligt många
arbetssökande att vilja bli busschaufförer?
Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner. Vidare yttrade sig
Åke Holmström
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§ 263
Fråga av Sten Erson-Wester (kd) om trängselbussarna
LS 0409-1702
Sten Erson Wester har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
Om trängselskatterna blir verklighet till slut så planerar SL att bygga ut sin trafik
kraftigt. Främst gäller det ett antal nya busslinjer som ska gå från länets kommuner in till olika målpunkter i Stockholms innerstad. Dessvärre kommer det inte att
vara de mest miljövänliga bussarna på marknaden vi får se. Risken för att dessa
trängselbussar kommer att generera märkbara miljöproblem i form av buller och
utsläpp av diverse ohälsosamma ämnen är uppenbar. Idag kan vi i tidningar läsa
om att barnens lungor riskerar livslånga skador på grund av avgaser enligt nya
amerikanska rön.
Mot denna bakgrund vill jag fråga trafiklandstingsrådet Anna Berger Kettner följande:
Har SL beräknat vilka miljöeffekter den ökade busstrafiken kommer att få för
invånarna i Stockholms innerstad?
Frågan besvarades av landstingsrådet Anna Berger Kettner. Vidare yttrade sig
Sten Erson Wester.

Beslutsärenden
§ 264
Hanteringsordning för förnyade avtal om primärvård (förslag 81)
LS 0403-0638
I ärendet yttrade sig Lars Joakim Lundquist, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Pia
Lidwall samt landstingsråden Inger Ros och Stig Nyman
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- 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 fastställa den av hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade hanteringsordningen
vid förlängning av avtal inom primärvården.
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RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 265
Förslag till övergripande uppföljningsmodell för hälso- och sjukvården i
Stockholms läns landsting (förslag 82)
LS 0404-0819
I ärendet yttrade sig landstingsråden Inger Ros, Christer G Wennerholm och Stig
Nyman, Cecilia Carpelan, Pia Lidwall samt Lena-Maj Anding.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna föreslagen modell som grund för den övergripande uppföljningen av
hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

§ 266
Motion 2003:36 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om balans i landstingets budget
(förslag 83)
LS 0304-1615
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Ingela Nylund Watz, Chris
Heister, Stig Nyman och Christer G Wennerholm samt Måns Almqvist.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i la ndstingsstyrelsen med instämmande
av kd- ledamöterna
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.

2004-09-14
RESERVATIONER
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för mreservationen i landstingsstyrelsen
Fp-ledamöterna reserverade sig mo t fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

§ 267
Motion 2003:70 av Staffan Sjödén (m) om åtgärdsprogram med anledning av
att Europeiska unionen utvidgas från den 1 maj 2004 (förslag 84)
LS 0311-2936
I ärendet yttrade sig Staffan Sjödén, landstingsråden Ingela Nylund Watz och Dag
Larsson samt Anders Gustâv.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 268
Motion 1998:33 av Hans Westling (fp) om handikappanpassning av Lands tingshuset (förslag 85)
LS 9810-0806
I ärendet yttrade sig Gunilla Thorsson, landstingsråden Christer G Wennerholm,
Dag Larsson och Stig Nyman samt Birgitta Henricson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- 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.
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RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 269
Motion 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) om att uppmuntra läkare
under specialistutbildning till utlandspraktik (förslag 86)
LS 0306-1886
I ärendet yttrade sig Bo Lantz, Jan Liliemark, landstingsrådet Lars Dahlberg samt
Margaretha Herthelius.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till kd- ledamotens 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
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 270
Motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya Djurgårdsfärjor (förslag 87)
LS 9710-0891
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 271
Motion 2002:18 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om införande
av studeranderabatt för högskolestuderande i SL-trafiken (förslag 88)
LS 0210-0434
I ärendet yttrade sig Sten Erson Wester, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Jan
Strömdahl, landstingsrådet Maria Wallhager samt Jan Stefansson.

2004-09-14
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till kd- ledamotens 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
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 272
Motion 2003:10 av Marie Ljungberg Schött (m) om åtgärder för att öka
antalet organdonationer (förslag 89)
LS 0301-0128
I ärendet yttrade sig Marie Ljungberg Schött, landstingsråden Stig Nyman och
Inger Ros samt Lena-Maj Anding.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- 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 bifalla motionens första, andra och fjärde att-satser
att avslå motionens tredje att-sats.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
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§ 273
Motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer (förslag 90)
LS 0403-0567
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

Valärenden
§ 274
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 91)
LS 0302-0555, 0402-0278, 0403-0656, 0405-0916, 0406-1236, 1256, 1301, 1307,
1333, 1340, 1341, 1342, 0407-1405, 0408-1509, 1530, 1533, 1548, 1570, 1572,
0409-1664
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Dick Dernhagen (mp) från uppdragen som ersättare i fullmäktige, valkrets NO och ersättare i SL:s norra regionstyrelse, för Gabrielle Gjerswold (mp) från uppdragen som ledamot i mälardalsrådet
samt ledamot i mälardalsrådets planerings- och trafikutskott, för Mats Ifvarsson
(fp) från uppdragen som ledamot i revisorskollegiet, revisor i revisorsgrupp II,
revisorsersättare i revisorsgrupp III samt ledamot i övervakningsnämnden,
Stockholm söder, för Lotten von Hofsten (v) från uppdraget som ledamot i mälardalsrådets planerings- och trafikutskott samt för Åsa Westlund (s) från uppdragen
som ersättare i fullmäktige, va lkrets SO, ersättare i regionplane- och trafiknämnden samt från uppdraget som ersättare i styrelsen för Socsam i Haninge.

Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
SL:s norra regionstyrelse intill utgången av 2006
Ersättare
mp

Agnetha Boström (efter Dick Dernhagen)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Miljöpartiet, Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet valda ersättarna:
För ledamoten Lundgren inträder ersättarna Boström, Rydh, Olofsson, Jonsson
och Hansson; för ledamöterna Sundman, Pontusson och Saxelin inträder
ersättarna Olofsson, Jonsson, Hansson Rydh och Boström; För ledamoten
Gyllenhammar inträder ersättarna Rydh, Boström, Olofsson, Jonsson och
Hansson.

Regionplane - och trafiknämnden intill utgången av 2006
Ersättare
s

Staffan Holmberg

(efter Åsa Westlund)

2004-09-14
Ordning för ersättare inträde mellan de för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet valda ersättarna
För ledamöterna Larsson, Jonsson, Markstedt, Johansson och Hansen inträder
ersättarna Andersson, Nordström, Upmark, Nylund Watz, Holmberg, Larsson och
Skånberg; För ledamoten Strömdahl inträder ersättarna Larsson, Skånberg,
Andersson, Nordström, Upmark, Nylund Watz och Holmberg; För ledamoten
Dannstedt Brantning inträder ersättarna Skånberg, Larsson, Andersson,
Nordström, Upmark, Nylund Watz och Holmberg.

Socsam i Haninge intill utgången av 2006
Ersättare
s

Carl Melin

(efter Åsa Westlund)

Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott intill utgången av 2006
Ledamot
v

Inger Persson

(efter Lotten vo n Hofsten)

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndeman
m

Lars Ekblad

(efter Ulla Tiedeman)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
en ledamot i revisorskollegiet efter Mats Ifvarsson (fp)
en revisor i revisorsgrupp II efter Mats Ifvarsson (fp)
en revisorsersättare i revisorsgrupp III efter Mats Ifvarsson (fp)
en ledamot i mälardalsrådet efter Gabrielle Gjerswold (mp)
en ledamot i mälardalsrådets planerings- och trafikutskott efter Gabrielle
Gjerswold (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 efter Elisabet Abelson
(fp)
en ledamot i skattenämnden vid Företagsskattekontor 1 efter Mujde Rashid (v)
två ledamöter i skattenämnden för Storföretagsskattekontoret (v)
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tre ledamöter i skattenämnden för Utlandsskattekontoret 2 (v) samt efter Manuel
Marshall (kd)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Haninge efter Jan Hansson (v)
en ledamot i övervakningsnämnden, Stockholm söder efter Mats Ifvarsson (fp)
en nämndeman i svea hovrätt efter Catarina Artic-Johnsson (s)
sex nämndemän i länsrätten efter Klas Ek (v), Annika Haglund (v), Eduardo
Henry Villanueva-Contreras (v), Jan Birgersson (m), Evert Ericson (fp) och Mats
Ifvarsson (fp)

Nya motioner
§ 275
Anmälan av motioner
LS 0409-1724--1726, 1728
Nr 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om förebyggande
av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom
Nr 2004:33 av Bo Lagerquist m fl (fp) om inrättande av ett forskningscenter inom
området transportfordon och logistik
Nr 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för
anställda att orka arbeta kvar längre
Nr 2004:35 av Carl-Anders Ifvarsson m fl (fp) om en processorienterad styrning
av sjukvården
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 276
Interpellation 2004:42 av Bo Lagerquist (fp) om chefstillägg till chefer som avgått
LS 0406-1186
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 juni 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Bo Lagerquist och landstingsrådet Lars Dahlberg.
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§ 277
Bordlagd interpellation 2004:34 av Margareta Blombäck (fp) om vården
inom primärvården är jämställd
LS 0405-0973
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 11 maj 2004 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 juni 2004.
Svar på Interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Margareta Blombäck och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 278
Bordlagd interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens resurser
LS 0405-0975
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 279
Anmälan av interpellationer
LS 0409-1685, 1687--1693
Nr 2004:46 av Hans-Erik Malmros (m) om neddragningarna i kollektivtrafiken
Nr 2004:47 av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig upphandlings
(NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med Metro
Nr 2004:48 av Olov Lindquist (fp) om pendeltågstrafik till Hölö
Nr 2004:49 av Birgitta Rydberg (fp) om hur många husläkare det finns i
Stockholms län
Nr 2004:50 av Pia Lidwall (kd) om landstingets strategi att tillgodose vårdbehoven vid Stockholms stads nedläggning av servicehus
Nr 2004:51 av Cecilia Carpelan (fp) om rätt att remittera patienter till kurator
inom primärvården
2004:52 av Anita Hagelbeck (fp) om bristen på personal inom barnsjukvården
Nr 2004:53 av Stig Nyman (kd) om den psykiatriska vårdpolitiken i Stockholms
läns landsting
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
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Besvarande av interpellationer
§ 280
Interpellation 2004:38 av Staffan Sjödén (m) om oklarheter om landstingets
konstnämnd disponerar cirka fyra miljoner kronor för inköp av ”lös konst”
LS 0406-1182
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den 8 juni 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vid are
yttrade sig Staffan Sjödén och landstingsrådet Ingela Nylund Watz.

§ 281
Interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in anbudsgivare
från de nya medlemsstaterna i EU
LS 0406-1183
Fullmäktige beslutade att bordlägga interpellationen.

§ 282
Interpellation 2004:40 av Karin Ekdahl Wästberg (fp) om samordning av etidskrifter och databaser inom sjukvården
LS 0406-1184
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den 8 juni 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Karin Ekdahl Wästberg och landstingsrådet Ingela Nylund Watz.

§ 283
Interpellation 2004:41 av Stig Nyman (kd) om konsekvenser för Stockholms
läns landsting med anledning av förslag till nytt balanskrav m m
LS 0406-1185
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 juni 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Stig Nyman och Ingela Nylund Watz.
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§ 284
Interpellation 2004:43 av Margaretha Herthelius (fp) om barnkonventionen
avspeglas i vården
LS 0406-1187
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 juni 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Margaretha Herthelius, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt
Margareta Åkerberg.

§ 285
Interpellation 2004:44 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om framtiden för
melanomdagarna
LS 0406-1188
Interpellationen är ställde till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 juni 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.

§ 286
Interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska bli tillgängliga för synskadade
LS 0406-1189
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.00.
Vid protokollet

Peter Freme
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