PROTOKOLL
2005-03-08

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 22 mars 2005

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 40
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.

§ 41
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 24 februari 2005 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 28 februari och den 1 mars 2005 i de tidningar
där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 4 mars 2005 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 42
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 22 mars 2005.
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Anmälningsärenden
§ 43
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till
ny ledamot i valkrets N efter Joakim Edhborg (s) inkalla Christina
Fjellström (s) och till ny ersättare efter Christina Fjellström utse Edith
Nocetti (s) samt till ny ledamot i valkrets 3 efter Annika Sandström (m)
inkalla Elisabeth Wennerholm (m) och till ny ersättare efter Elisabeth
Wennerholm utse Caroline Wallensten (m)
LS 0501-0041, 0093
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 44
Förlängning av försöket med den nya ordningen för interpellationer, frågor
och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden (förslag 18)
LS 0310-2550
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att förlänga det pågående försöket med den nya ordningen för interpellationer,
frågor och beslutsärenden fram till dess fullmäktige behandlat det slutliga förslaget
från fullmäktigeberedningen.

§ 45
Principer för utseende av styrelseledamöter i landstingsägda aktiebolag samt
ändring av reglemente (förslag 19)
LS 0412-2195
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att genom ägardirektiv uppdra till moderbolagens styrelser att instruera ombuden
vid bolagsstämmor med bolag i vilka landstinget indirekt innehar samtliga aktier
att fatta erforderliga beslut om ändring i bolagsordningarna med den innebörden
att landstingsfullmäktige skall utse samtliga styrelseledamöter,
att verka för att överenskommelse träffas med delägare i sådana bolag, som landstinget indirekt äger tillsammans med annan, om sådan ändring av bolagsordningen
att landstingsfullmäktige skall utse det antal styrelseledamöter varom överenskommelse har träffats
att reglementet för styrelse och nämnder 33 § 1. skall ha följande ändrade lydelse
(kursiverat): 1. att nominera ledamöter till styrelserna för landstingets samtliga
produktionsenheter inklusive de aktiebolag där landstinget direkt innehar samtliga
aktier, med undantag för SL, WÅAB och Locum AB och till styrelserna i aktiebolag där landstinget indirekt innehar samtliga aktier, varvid samråd skall ske
med moderbolagens styrelser.
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§ 46
Ändring av årsarvode för kulturnämndens presidium (förslag 20)
LS 0412-2360
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa årsarvoden till kultur- och utbildningsnämndens presidium enligt
arvodesberedningens förslag
att godkänna förändring av nuvarande gruppindelning av förtroendeuppdrag innebärande att kultur- och utbildnings nämnden överförs från grupp III till en ny
grupp IIIA.
Det antecknades att ledamöterna i kulturnämndens presidium inte deltog i fullmäktiges beslut.

§ 47
Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems
och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring av
reglemente (förslag 21)
LS 0412-2364
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz och Chris Heister,
Andres Käärik, landstingsråden Be ngt Cedrenius och Stig Nyman, Anders
Lönnberg, Gunilla Helmerson, Olov Lindquist, Kerstin Pettersson, Christina
Berlin, landstingsrådet Inger Ros samt Boris von Uexküll.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och 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 sammanföra den landstingsdrivna primärvårdsverksamheten i Södertälje,
Salems och Nykvarns kommuner med den akutsomatiska vården, den geriatriska
vården och den vuxenpsykiatriska sluten- och öppenvården vid Södertälje sjukhus
till en ny gemensam vårdorganisation från och med den 1 april 2005
att ändra i reglementet för landstingsstyrelsen och nämnder.
RESERVATION
M- och fp- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
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§ 48
Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB (förslag 22)
LS 0412-2385
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB.
Det antecknades att m- och fp-ledamöterna ej deltog i fullmäktiges beslut med
hänvisning till det gemensamma särskilda uttalandet i landstingsstyrelsen.

§ 49
Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2005 (förslag 23)
LS 0412-2403
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att lägga anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar 2005 till handlingarna.
Det antecknades att m- och fp-ledamöterna ej deltog i fullmäktiges beslut med
hänvisning till det gemensamma särskilda uttalandet i landstingsstyrelsen.

Motioner
§ 50
Bordlagd motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på
vatten inom Södertälje kommun (förslag 7)
LS 0306-1883
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 februari 2005.
I ärendet yttrade sig Olov Lindquist och landstingsrådet Inger Ros.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
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RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 51
Motion 2000:51 av Bengt Cedrenius och Mats Pertoft (mp) om policy för
etisk upphandling (förslag 24)
LS 0012-0763
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Bengt Cedrenius, Margareta Cederfelt,
Lennart Rohdin samt landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och 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 uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till lokala policybestämmelser för landstingets upphandlingar utifrån de eventuella förändringar av
Lagen om offentlig upphandling som för närvarande utreds
att i övrigt anse motionen besvarad.
RESERVATION
M- och fp- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 52
Motion 2002:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om folkomröstning angående
trängselavgifter (förslag 25)
LS 0211-0485
I ärendet yttrade sig landstings råden Maria Wallhager och Ingela Nylund Watz,
Åke Askensten, Lars-Erik Salminen, Jan Strömdahl, Benkt Kullgard, Andres
Käärik, Gertrud Brorsson samt landstingsrådet Christer G Wennerholm.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen

5

6

2005-03-08

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej.
Vinner nej har fullmäktige beslutat bifalla motionen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
119 ja-röster, 27 nej-röster, och att 3 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
M- och kd-ledamöterna motiverade sitt ställningstagande med hänvisning till den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 53
Motion 2003:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om öppna frågestunder i lands tingsfullmäktige (förslag 26)
LS 0302-0725
I ärendet yttrade sig landstings rådet Birgitta Rydberg.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens beslut.
att anse motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen från Beredningen för
översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning.

§ 54
Motion 2004:9 av Stig Nyman m fl (kd) om prioriteringsprinciper för lands tingets hälso- och sjukvård (förslag 27)
LS 0402-0347
I ärendet yttrade sig landstingsråden Stig Nyman, Inger Ros och Christer G
Wennerholm, Jan Liliemark, Måns Almqvist samt Åke Askensten.
YRKANDEN
1) bifa ll till landstingsstyrelsens förslag
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2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till motionen
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.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m- reservationen i landstingsstyrelsen.
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Fullmäktige ajournerade sig härefter i väntan på frågestundens början kl 13.00.

Besvarande av frågor
§ 55
Frågor
LS 0503-0449--0457, 0459
Från Lena Cronvall Morén (m) till landstingsrådet Inger Ros: Anser sjukvårdslandstingsrådet att det är rimligt att den enskilde numera kan få betala upp emot
40.000 kr för en operation av åderbråck?
Från Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Anser du att operationer
som kräver slutenvård ska betraktas som högspecialiserad vård?
Från Stig Nyman (kd) till ordföranden i ägarutskottet Anders Lönnberg: Anser du
att dina uttalanden om framtiden för Norrtälje sjukhus ligger i linje med landstingets senaste budgetbeslut?
Från Gunilla Helmerson (m) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Kan sjukvårdslandstingsrådet garantera att vårdgarantin kommer att gälla barnen i operationskö vid Astrid Lindgrens barnsjukhus?
Från Lennart Rohdin (fp) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Är du beredd
att verka för att lämplig landstingsverksamhet flyttas och förläggs till Nynäshamns kommun?
Från Åke Holmström (kd) till landstingsrådet Anna Berger Kettner: Kommer de
nya bussar som köps in för trängselförsöket att vara utrustade med alkolås?
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Från Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Vart
skall de apatiska flyktingbarnen ta vägen efter Eugeniaklinikens stängning vid
halvårsskiftet?
Från Rolf Bromme (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Är du nu villig att för
landstingsfullmäktige berätta hur det förhåller sig om besparingarna på 40 Mkr
inom den privata vården?
Från Pia Lidwall (kd) till landstingsrådet Lars Dahlberg: Är det rimligt att vårdpersonalen på Karolinska universitetssjukhuset genom lönesänkning och brist på
tillit betalar priset för de nedskärningar som görs 2005?
Från Olle Reichenberg (m) till landstingsrådet Inger Ros: Avser sjukvårdslandstingsrådet vidta några åtgärder för att tillse att sjukvårdsberedningarna informeras
i god tid om planerade förändringar av central betydelse inom verksamhetsområdet?
Frågorna antecknades som besvarade.

§ 56
Motion 2003:23 av Gunilla Thorsson m fl (fp) om ökad flexibilitet vid övergång från barn/ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin (förslag 29)
LS 0303-1148
I ärendet yttrade sig Gunilla Thorsson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord,
Christina Andersson, Anita Hagelbeck samt Pia Lidwall.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
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 mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
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§ 57
Motion 2004:21 av Christer G Wennerholm m fl (m) om ranking inom sjukvården (förslag 28)
LS 0404-0808
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm, Inger Ros och
Birgitta Rydberg, Anders Lönnberg, Margareta Åkerberg, Brit Rundberg samt
Margareta Cederfelt.
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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

Information
§ 58
Landstingets jämställdhetsarbete
Med anledning av att den 8 mars är den internationella kvinnodagen hölls information om landstingets jämställdhetsarbete av Birgitta Evengård, jämställdhetsansvarig i Stockholms läns landsting.

§ 59
Motion 2003:66 av Christer G Wennerholm och Torbjörn Rosdahl (m) om
gemensamt psykiatriskt huvudmannaskap (förslag 30)
LS 0310-2607
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm, Birgitta Sevefjord,
Birgitta Rydberg och Stig Nyman samt Torbjörn Rosdahl.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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2) bifall till motionen
3) bifall till kd- ledamotens reservation i landstingsstyrelsen med instämmande av
fp- ledamöterna beträffande att-satsen
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.
RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kdreservationen i landstingsstyrelsen med instämmande av fp- ledamöterna
beträffande att-satsen i reservationen.

§ 60
Motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars depressionstillstånd (förslag 31)
LS 0312-0342
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

Valärenden
§ 61
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 33 och 34)
LS 0408-1533, 0410-1959, 0412-2228, 0501-0092, 0502-0278, 0321
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Åsa Malmström (fp) från uppdragen
som ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 2 och ledamot i regionplane- och
trafiknämnden
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Skattenämnden för skattekontor 1 intill utgången av 2006
Ledamöter
m
m
m
fp
fp

Karl Berlin
Johan Steenhoff- Eriksen
Gerd Wrede
Ali Sadeghvaziri
Ingrid Grafström
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Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndemän
s
kd
kd

Qaisar Kazmi
Elionor Rydén
Berith Jansson

(efter Iris Gustafsson)
(efter Horst Melzer)
(efter Gunnar Eriksson)

Skattenämnden för skattekontor Haninge intill utgången av 2006
(numera skattenämnden för skattekontor 2)
Ledamot
v

Inga- Lill Franzén (efter Jan Hansson)

Mälardalstrafik AB från ordinarie bolagsstämma 2005 t o m ordinarie bolagsstämma 2006
Ledamöter

Ersättare

s
m

s Staffan Holmberg
fp Maria Wallhager

Anna Berger Kettner
Hans-Erik Malmros

Revisor

Revisorsersättare

s

fp Ulf Uebel

Göran Dahlstrand

Almi Företagspartner i Stockholms län AB från ordinarie bolagsstämma 2005 t
o m ordinarie bolagsstämma 2006
Ledamöter
s
s
m
fp

Staffan Holmberg
Sylvia Lindgren
Elwe Nilsson
Hans Iwan Bratt

Revisor
s

Niklas Rengen

Revisorsersättare
m Barbro Pettersson

Almi Stockholm Investeringsfond AB från ordinarie bolagsstämma 2005 t o m
ordinarie bolagsstämma 2006
Ledamöter
s
m

Staffan Ho lmberg
Elwe Nilsson
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Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ledamot i regionplane- och trafiknämnden, efter Åsa Malmström (fp)
fem ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1, 4 (s) och 1 (v)

§ 62
Motion 2003:75 av Lena Huss (fp) om resurscenter för behandling av hypokondri (förslag 32)
LS 0312-3043
I ärendet yttrade sig Lena Huss och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
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
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

Nya motioner
§ 63
Anmälan av motioner
LS 0503-0461--0463
Nr 2005:09 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en ungdomscentral på
försök i Stockholms stad
Nr 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna
Nr 2005:11 av Olov Lindquist (fp) om linjenummer i SL-trafiken
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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Besvarande av interpellationer
§ 64
Bordlagd interpellation 2004:67 av Andres Käärik (fp) om rätt att välja
husläkare i Hässelby
LS 0412-2239
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 december att interpellationen fick ställas. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 februari 2005.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Andres Käärik och landstingsrådet Inger Ros.

§ 65
Bordlagd interpellation 2004:68 av Olov Lindquist (fp) om närsjukvården
LS 0412-2240
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 december att interpellationen fick ställas. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 februari 2005.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Olov Lindquist, landstingsrådet Inger Ros samt Andres Käärik.

§ 66
Bordlagd interpellation 2004:69 av Olov Lindquist (fp) om sjukvård utomlands
LS 0412-2241
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 december att interpellationen fick ställas. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 februari 2005.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Olov Lindquist och landstingsrådet Inger Ros.
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§ 67
Interpellation 2005:1 av Andres Käärik (fp) om mer pengar till sjukvården
genom samverkan med försäkringskassan
LS 0502-0225
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 februari 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Andres Käärik och landstingsrådet Lars Dahlberg.

§ 68
Interpellation 2005:2 av Stig Nyman (kd) om tidplan för genomförandet av
strukturförändringar m m med anledning av Närsjukvårds - och 3 S-utredningarna
LS 0502-0227
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för finansfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 februari 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Dag Larsson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Stig Nyman, Dag Larsson, Chris Heister och Birgitta
Rydberg.

§ 69
Interpellation 2005:3 av Birgitta Rydberg (fp) om fler behandlingar av
stress- och psykosomatiska tillstånd vid vårdcentraler
LS 0502-0229
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 februari 2005 att interpellationen fick ställas..
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros.

§ 70
Interpellation 2005:4 av Olov Lindquist (fp) om behovet av fler husläkarteam för bättre tillgänglighet i primärvården
LS 0502-0226
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 februari 2005 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Olov Lindquist, landstingsrådet Lars Dahlberg samt Andres Käärik.

§ 71
Interpellation 2005:5 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra tid för
patientarbete och minska tid för administration
LS 0502-0228
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 72
Interpellation 2005:6 av Lars Åstrand (m) om barnläkarmottagningen i
Märsta
LS 0502-0230
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 februari 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Lars Åstrand och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 73
Interpellation 2005:7 av Gunilla Thorsson (fp) om vård av äldre med psykiska problem
LS 0502-0231
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 februari 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Gunilla Thorsson och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

Nya interpellationer
§ 74
Anmälan av interpellationer
LS 0503-0404--0422
Nr 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystem
Nr 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till vissa husläkare i
Stockholms läns landsting
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Nr 2005:10 av Marianne Watz (m) om utarbetandet av säkra rutiner för patientens hemtransport samt överförande av medicinsk information och planering
Nr 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på närsjukhus
Nr 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala staden
Nr 2005:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om postpolio och prioriteringar i
Stockholms läns landsting
Nr 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolio
Nr 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet
Nr 2005:16 av Lennart Rohdin (fp) om behovet av fler utbildningsplatser för
intensivvårdssjuksköterskor
Nr 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården
Nr 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland
barn och ungdomar
Nr 2005:19 av Lennart Rohdin (fp) om medicinsk utvärdering av den indragna
sommarhelikoptern
Nr 2005:20 av Lars B Strand (fp) om operation av åderbråck
Nr 2005:21 av Margaretha Åkerberg (kd) om ögonbottenscreening
Nr 2005:22 av Janne Stefanson (kd) om stängning av akutmottagning på
Karolinska
Nr 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska flyktingbarnen”
Nr 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper
Nr 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor
Nr 2005:26 av Sonia Lunnergård (kd) om centralisering av barnläkarmottagningar
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 17.50.
Vid protokollet

Peter Freme
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