PROTOKOLL
2004-12-14

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 14 december beträffande §§ 333, 334, 337 och 338, i övrigt
tisdagen den 21 december 2004

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 326
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.

§ 327
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 2 december 2004 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 6 och 7 december 2004 i de tidningar där enligt
fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 10 december 2004 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 328
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 21 december 2004.
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Efter förslag från ordföranden beslutade fullmäktige att p g a bland annat sen utsändning av ärendena på tilläggslistan, och med anledning av ett vid dagens sammanträde framlagt tilläggsförslag i ärendet under § 340, ajournera sig innan
besvarande av frågor, för att ledamöterna skulle kunna ta del av ärendena.
Fullmäktige beslutade vidare att direkt efter behandlingen av frågorna behandla
§§ 337, 338, 339 och 340.

§ 329
Presentation av arbetet med läkemedelsstrategin
Fullmäktige medgav att ordföranden i LÄKSAK Lars L Gustafsson och Bengt
Blomberg från avdelningen för Strategi och utvecklingsfrågor vid Beställarkontor
Vård fick hålla en föredragning i ämnet.

Beslutsärenden
§ 330
Danderyds sjukhus förvärv av Prima Liv i Danderyd AB (förslag 105)
LS 04081497
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister, Birgitta
Rydberg, Stig Nyman och Bengt Cedrenius, Måns Almqvist samt Carl-Anders
Ifvarsson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) avslag till landstingsstyrelsens förslag
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna Danderyd sjukhus AB:s förvärv av Prima Liv i Danderyd AB
att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att utforma bolags ordning för
Prima Liv i Danderyd AB
att uppdra åt styrelsen för Danderyds sjukhus AB att till landstingsstyrelsens
ägarut skott anmäla ny bolagsordning för Prima Liv i Danderyd AB
att utse revisorsgrupp 2 till lekmannarevisorer i Prima Liv i Danderyd AB.
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RESERVATION
M- och fp- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
Särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen antecknades
av kd- ledamöterna.

§ 331
Förslag till landstingets krisledningsorganisation (förslag 106)
LS 0409-1633
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att tillsätta ett krisledningsutskott under landstingsstyrelsen med uppgift enligt lag
(2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
att anta förslag till ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och nämnder
att anta landstingets plan för hantering av extraordinära händelser och uppdra till
alla förvaltningar att utarbeta lokala riktlinjer för verksamheten under sådana händelser
att som ägardirektiv för bolagen fastställa landstingets plan för hantering av
extraordinära händelser och uppdra till dessa bolag att utarbeta lokala riktlinjer för
verksamheten under sådana händelser
att såväl förvaltningschefer som VD i landstingsägda bolag i de frågor som avser
utskottets uppgifter är underställda landstingsdirektören i dennes egenskap av
koncernchef
att krigsutskottet skall upphöra.

§ 332
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive
placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 107)
LS 0409-1680
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa uppdatering av finanspolicy för landstinget inklusive placeringspolicy för pensionsmedel.

§ 333
Justering av eget kapital för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 108)
LS 0410-1868
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att tillskjuta Karolinska Universitetssjukhuset eget kapital så att det skall uppgå
till 900 000 000 kronor per den 1 januari 2004.
Särskilt uttalande antecknades av m-, fp- och kd- ledamöterna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 334
Modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 109)
LS 0312-2997
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, Marie Ljungberg Schött, landstingsrådet
Stig Nyman, Gunilla Thorsson, Birgitta Henricson, Christina Tallberg samt Lars
Joakim Lundquist.
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 anta den modell för landstingets samverkan med hand ikapporganisationerna i
Stockholms län som redovisas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att uppdra åt nämnder och styrelser att införa samve rkansmodellen från 1 januari
2005
att sammanträdesarvoden respektive ersättning till sakkunniga för uppdrag inom
ramen för samverkan utgår enligt förslag samt finansieras inom ramen för respektive förvaltning/bolag
att ge särskilt kanslibidrag årligen till handikapporganisationerna enligt förslag
att samverkansmodellen efter två år skall utvärderas av landstinget tillsammans
med berörda hand ikapporganisationer.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
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Särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen antecknades
av m- ledamöterna.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 335
Bordlagd motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken
(förslag 98)
LS 0210-0439
I ärendet yttrade sig Sten Erson Wester, landstingsrådet Maria Wallhager, HansErik Malmros, landstingsrådet Anna Berger Kettne r, Åke Askensten, Gertrud
Brorsson, Kerstin Pettersson, Åke Holmström, Jan Strömdahl samt Urban Ryadal.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
3) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas tilläggsförslag i landstingsstyrelsen
4) avslag till yrkandet under 3) ovan
5) bifall med instämmande av v- och mp- ledamöterna till av landstingsrådet Anna
Berger Kettner framlagt tilläggsyrkande innebärande ”att landstingsstyrelsen
skriver till justitieministern och polisstyrelsens ordförande för att beskriva behovet av både utökade polisresurser och utvecklade arbetsformer för trygghetsarbetet
i kollektivtrafiken samt inbjuda till möte i frågan”
6) avslag till yrkandet under 5) ovan
Ordföranden ställde först propositioner om bifall till yrkandena under 1) och 2)
ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att bifalla landstingsstyrelsens förslag.
RESERVATION
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Härefter ställde ordföranden propositioner om avslag respektive bifall till yrkandet under 3) ovan och fann att fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat bifalla m-, fp och kd- ledamöternas i landstingsstyrelsen
framförda tilläggsförslag
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Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade
73 ja-röster, 72 nej-röster samt att 4 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå yrkandet under 3) ovan.
Till sist ställde ordföranden propositioner om bifall respektive avslag till yrkandet
under 5) ovan och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag och enligt landstingsrådet Anna Berger Kettners framlagda tilläggsförslag
att anse motionen besvarad
att landstingsstyrelsen skriver till justitieministern och polisstyrelsens ordförande
för att beskriva behovet av både utökade polisresurser och utvecklade arbetsformer för trygghetsarbetet i kollektivtrafiken samt inbjuda till möte i frågan.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
det gemensamma tilläggsyrkandet i landstingsstyrelsen.

Besvarande av frågor
§ 336
Frågor
LS 0412-2287--2290, 2295, 2296, 2298--2300
1) Från Filippa Reinfeldt (m) till landstingsrådet Inger Ros: Är du som ansvarigt
landstingsråd beredd att ompröva beslutet om nattstängning av barnakuten vid
Danderyds sjukhus?
2) Från Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Tycker du att det är
ansvarsfullt att partiellt stänga akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset för 34 000 patienter utan att det finns några faktiska vårdalternativ?
3) Från Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Inger Ros: Är du förvånad över det
faktum att de privata vårdcentralerna har bättre tillgänglighet?
4) Från Wolfgang Ramstedt (s) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Är du beredd att föra in krav på svenska kollektivavtal när det gäller landstingets upphandlingar?
5) Från Boris von Uexküll (m) till landstingsrådet Inger Ros: Kommer landstingsrådet att ta initiativ till att det kontraproduktiva remisstvånget upphävs under nästa
år?
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6) Från Cecilia Carpelan (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Kommer du att vidta
några åtgärder för att minska de långa väntetiderna till vård vid Överviktsenheten
på Universitetssjukhuset i Huddinge?
7) Från Pia Lidwall (kd) till landstingsrådet Lars Dahlberg: Är det rimligt att
vårdpersonalen genom lönesänkning betalar priset för de nedskärningar som görs
2005?
8) Från Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Inger Ros: Gäller det nyligen beslutade avtalet mellan hälso- och sjukvårdsutskottet och Karolinska
Universitetssjukhuset avseende den sjukhusanslutna hemsjukvården för barn vid
Astrid Lindgrens barnsjukhus?
9) Från Olov Lindquist (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Tänker du vidta några
åtgärder för att förbättra tillgängligheten hos landstingsdrivna husläkarmottagningar?
Frågorna antecknades som besvarade.

Beslutsärenden
§ 337
Förvärv av spåranläggning från Stiftelsen Stockholms Museispårvägar
(förslag 116)
LS 0401-0008
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna AB Storstockholms Lokaltrafiks förvärv av Stiftelsen Stockholms
Museispårvägars anläggningar till en köpeskilling om 10 500 000 kronor
att förvärvet skall ske inom ramen för AB Storstockholms Lokaltrafiks investeringsbudget
att godkänna villkorligt träffat överlåtelseavtal mellan Stiftelsen Stockholms
Museispårvägar och AB Storstockholms Lokaltrafik genom beslut som vinner
laga kraft.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 338
Nytt färdtjänstavtal mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner
(förslag 118)
LS 0411-1993
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till nytt avtal om färdtjänst mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner att gälla fr.o.m.1 januari 2005.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 339
Genomförande av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS
2001) – lägesrapport 2004 (förslag 117)
LS 0406-1361
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 340
Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafiks räkning för nya bussar
med anledning av eventuellt försök med trängselskatt (förslag 104)
LS 0405-0949
Ärendet återemitterades vid fullmäktiges möte den 12 oktober 2004.
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 341
Motion 2001:41 av Åke Askensten m fl (mp) om förhandlingar med
regeringen/riksdagen om kompensation för vårdkostnader (förslag 110)
LS 0112-0695
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, landstingsråden Birgitta Rydberg och Ingela
Nylund Watz.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkand ena 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 mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 342
Motion 2003:53 av Andres Käärik m fl (fp) om att bättre ta tillvara sjuk vårdens behov vid högskoleutbildningar (förslag 111)
LS 0309-2402
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
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§ 343
Motion 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en
kampanj för att minska snuskonsumtionen (förslag 112)
LS 0306-1887
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 344
Motion 2003:64 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om riskbedömning av patienter
inom psykiatrin (förslag 113)
LS 0310-2605
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 345
Motion 2004:11 av Margareta Cederfelt (m) om tandreglering på lika villkor
(förslag 114)
LS 0403-0568
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

Valärenden
§ 346
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 115)
LS 0405-0916, 0408-1533, 0409-1761, 0410-1913, 1948, 1959, 1965, 0411-2082,
2179
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

Kulturnämnden intill utgången av 2006
Ledamot
s

Stefan Johansson

(efter Reijo Lintunen)

Ersättare
s

Christina Fjellström (efter Stefan Johansson)

Ordning för ersättares inträde mellan de för socialdemokraterna, vänsterpartiet
och miljöpartiet valda ersättarna:
För ledamöterna Parkdal, Nilsson och Johansson inträder ersättarna Sladic,
Nilsson, Fjellström, von Hofsten och von Malmborg; För ledamoten Wattsgård
inträder ersättarna von Hofsten, von Malmborg, Sladic, Nilsson och Fjellström;
För ledamoten Larsson inträder ersättarna von Malmborg, von Hofsten, Sladic,
Nilsson och Fjellström.
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Skattenämnden för företagsskattekontor 4 intill utgången av 2006
Ledamot
fp

David Bauner

(efter Fredrik Hjelmqvist)

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 intill utgången av 2006
Ersättare
fp

Carl Thunberg

(efter Elisabet Abelson)

Presidier i vissa landstingsägda bolag intill utgången av 2005
AB Storstockholms Lokaltrafik
Berger Kettner Anna (s)
Ordförande
Brorsson Gertrud (mp)
1:e vice ordförande
Wallhager Maria (fp)
2:e vice ordförande
SL:s centrala regionstyrelse
Ryadal Urban (s)
Askensten Åke (mp)
Broberg Charlotte (m)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

SL:s norra regionstyrelse
Gyllenhammar Madeleine (v)
Sundman Björn (s)
Kärnerud David (kd)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

SL:s södra regionstyrelse
Lyngå Christina (s)
Svanström Barbro (mp)
Glas John (fp)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Locum AB
Larsson Dag (s)
Marklund Stig (mp)
Freimuth Mikael (m)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Waxholms Ångfartygs AB
Berger Kettner Anna (s)
Strandman Camilla (mp)
Sundström Jan Olov (m)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

SLL Internfinans AB
Nylund Watz Ingela (s)
Heister Chris (m)

Ordförande
Vice ordförande
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Presidier i Novumstiftelserna intill utgången av 2005
Stiftelsen Centrum för Bioteknik
Bergstedt Tord (-)
Ordförande
Stiftelsen Centrum för Nutrition och Toxikologi
Bergstedt Tord (-)
Ordförande
Stiftelsen Centrum för Oral Biologi
Ekholm Lars (-)
Ordförande
Lagerström Ulf (-)
Vice ordförande
Stiftelsen Centrum för Strukturbiokemi
Bergstedt Tord (-)
Ordförande

Revisorer i vissa utomstående organ för granskning av räkenskaper
och förvaltning för år 2005
Stockholms läns allmänna försäkringskassa
Strömberg Kenneth (s)
Revisor
Nilsson Lars-Göran (m)
Revisor
Hammarsjö Göran (s)
Revisorsersättare
Bergstig Lars (fp)
Revisorsersättare
Stiftelsen Vira bruk
Dahlstrand Göran (s)
Rosberg Lars-Erik (fp)

Revisor
Revisorsersättare

Stockholms läns hemslöjdsförening
Blomqvist Siv (s)
Revisor
Berkesten Lars (fp)
Revisorsersättare
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Strömberg Kenneth (s)
Revisor
Gunnarsson Britta (fp)
Revisorsersättare

Fullmäktige beslutade att bordlägga följande val.
två nämndemän i svea hovrätt efter Pia Zetterberg (mp) och efter Ove Hahn (m)
en ledamot i skattenämnden vid företagsskattekontor 1 efter Clarence Bohlin (mp)
en ledamot i skattenämnden för företagsskattekontor 5 efter Rune Falgert (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Haninge efter Jan Hansson (v)
en nämndeman i länsrätten efter Gunnar Eriksson (kd)

11

12

2004-12-14

Härefter valde fullmäktige enligt ägarutskottets förslag
Styrelsen för Södertälje sjukhus fr o m 1 januari 2005 t o m 31 december 2005
Ledamöter
-

Lena Östman
Olof Edhag
Ulf Henricsson
Annika Sandström
Tjia Torpe

Ordförande
Lena Östman

Styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset fr o m 1 januari 2005 t o m 31
december 2005
Ledamöter
-

Kurt Norberg
Marianne Nivert
Sicci Aghili
Lisbeth Gustafsson
Fredrik Hillelson
Bengt Jönsson
Hans Wigzell

Ordförande
-

Kurt Norberg

Vice ordförande
-

Marianne Nivert

Det antecknades att m- och fp-ledamöterna ej deltog i beslutet om val av styrelse
för Karolinska Universitetssjukhuset.

Nya motioner
§ 347
Anmälan av motioner
LS 0412-2302-- 2305
Nr 2004:42 av Titti Adlercreutz och Mats Larsson (fp) om inrättande av rullande
vårdcentraler i Stockholms län
Nr 2004:43 Birgitta Rydberg m fl (fp) om web-plats för bättre
läkemedelsanvänd ning
Nr 2004:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om hållbar tillväxt i Stockholmsregionen

2004-12-14
Nr 2004:45 av Kent-Rune Sjöholm och Åke Holmström (kd) om SLL tar initiativ
till en utredning avseende ny järnvägsförbindelse från Lidingö till Ropsten med
1971-års bilbro som ”plattform”
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 348
Bordlagd interpellation 2004:47 av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för
offentlig upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks
avtal med Metro
LS 0409-1687
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 12 oktober 2004.
Svar på Interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Staffan Sjödén, landstingsrådet Anna Berger Kettner samt Ulf Uebel.

§ 349
Interpellation 2004:54 av Lars -Joakim Lundquist (m) om varför landstinget
får sälja privat vård men inte privatägda S:t Görans sjukhus
LS 0410-1856
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige beslutade den 12 oktober att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Ingela Nylund Watz hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Lars Joakim Lundquist, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Fredrik
Kronberg samt landstingsrådet Christer G Wennerholm.

§ 350
Interpellation 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i
Stockholms läns landsting
LS 0410-1857
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 351
Interpellation 2004:56 av Birgitta Rydberg (fp) om rehabilitering för
cancerpatienter
LS 0410-1858
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 12 oktober 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros samt Lena-Maj Anding.

§ 352
Interpellation 2004:57 av Andres Käärik (fp) om ersättning för intensivvård
LS 0410-1861
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 12 oktober 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Carl-Anders Ifvarsson och landstingsrådet Inger Ros.

§ 353
Interpellation 2004:58 av Pia Lidwall (kd) om ojämlik vård
LS 0410-1863
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 12 oktober 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Pia Lidwall, landstingsrådet Inger Ros, Jan Liliemark, Teresia Ekekihl samt
Herta Fischer.

§ 354
Interpellation 2004:59 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om beredskap vid
akutsjukhusen för att hantera NBC-händelser
LS 0410-1864
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 12 oktober 2004 att interpellationen fick ställas.

2004-12-14
Svar på Interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Carl-Anders Ifvarsson och landstingsrådet Inger Ros.

§ 355
Interpellation 2004:60 av Pia Lidwall (kd) om vården som högriskverksamhet
LS 0410-1865
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 12 oktober 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Pia Lidwall och landstingsrådet Inger Ros.

§ 356
Interpellation 2004:61 av Bo Lagerquist (fp) om brister i arbetsmiljön inom
den psykiatriska vården
LS 0410-1859
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 12 oktober 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Bo Lagerquist och landstingsrådet Lars Dahlberg.

§ 357
Interpellation 2004:62 av Inga-Britt Backlund (kd) om tandvård för hemlösa
LS 0410-1860
Interpellationen är ställd till ordföranden i medicinsk programberedning 3.
Fullmäktige beslutade den 12 oktober 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 11.
Lena-Maj Anding hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Inga-Britt
Backlund och Lena-Maj Anding,
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§ 358
Interpellation 2004:63 av Lars -Joakim Lundquist (m) om flyttningen av
Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till
Östermalms vårdcentral
LS 0410-1862
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 359
Interpellation 2004:64 av Aram El Khoury (kd) om prövning av systemet
med SMS och elektronisk post för att kalla blodgivare inom Stockholms läns
landsting i en akut större krissituation
LS 0411-2107
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 24 november 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Aram El Khoury och landstingsrådet Inger Ros.

§ 360
Interpellation 2004:65 av Lennart Kalderén (m) om vårdcentralers tillgänglighet
LS 0411-2106
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 24 november 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lennart Kalderén, landstingsrådet Inger Ros, Lena Cronvall- Morén, Teresia
Ekekihl, Lars Åstrand, Lotta Lindblad-Söderman, Fredrik Kronberg, Lars Joakim
Lundquist samt Kerstin Pettersson.

Nya interpellationer
§ 361
Anmälan av interpellationer
LS 0412-2238--2243
Nr 2004:66 av Boris von Uexküll (m) om smärtlindring i livets slutskede
Nr 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja husläkare i Hässelby
Nr 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården

2004-12-14
Nr 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands
Nr 2004:70 av Jan Liliemark (fp) om nytt ersättningssystem för husläkarmottagningar
Nr 2004:71 av Stig Nyman (kd) om planering och finansiering av läkarnas fortbildning
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.40.
Vid protokollet

Peter Freme
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