PROTOKOLL
2005-04-12

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 26 april 2005

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 75
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.

§ 76
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 31 mars 2005 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 4 april 2005 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 8 april 2005 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 77
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 26 april 2005.
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Anmälningsärenden
§ 78
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till
ny ledamot i valkrets II efter Åsa Malmström (fp) inkalla Maria Piotrowski
Halkiewicz (fp) och till ny ersättare utse Eva Meyer Orsén (fp)
LS 0502-0287
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 79
Anmälan av patientnämndens årsrapport 2004
I ärendet yttrade sig Christina Tallberg och Elisabeth Dingertz.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 80
Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2004 för Stockholms läns lands ting och bolag (förslag 36)
LS 0409-1748
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister, Birgitta
Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Bengt Cedrenius och Lars Dahlberg,
Lars Åstrand, Margaretha Herthelius, landstingsråden Inger Ros och Christer G
Wennerholm, Olov Lindquist, Anders Lönnberg, Jan Olov Sundström, Cecilia
Carpelan, landstingsrådet Dag Larsson, Lena-Maj Anding, Margareta Cederfelt,
landstingsrådet Anna Berger Kettner, Hans-Erik Malmros, Åke Askensten,
Kerstin Pettersson, John Glas samt Jan Strömdahl.
Härefter beslutade fullmäktige enligt ordförandens förslag att bordlägga beslutshanteringen i ärendet tills ärende om revisionsberättelser behandlats.

§ 81
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2004 (förslag 35)
LS 0503-0559
Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler.
I ärendet yttrade sig revisorerna Kenneth Strömberg och Georg Jönsson, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, revisorerna Karl-Axel Boström och Ulf Uebel,
Åke Askensten samt Jan Wattsgård.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
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att bevilja ansvarfrihet för landstingsstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser i
revisorsgrupperna I - III för verksamheten år 2004.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser
och bolag inom revisorsgrupp I, II och III under år 2004 deltog ej i behandlingen
och beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.
Karl-Axel Boström meddelade att han ej deltog i fullmäktiges beslut under denna
punkt.

§ 82
Beslut i ärendet om årsredovisning år 2004 för Stockholms läns landsting och
bolag (förslag 36)
LS 0409-1748
Under den tidigare överläggningen i ärendet under § 80 framställdes följande
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 fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2004
att godkänna återapporteringen av fullmäktiges uppdrag givna i 2004 års budget
enligt bilaga
att resultatenheternas resultat disponeras i enlighet med bilagan
att fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2004 års verksamhet
till kronor 3 819 900 000
att uppdra åt landstingets ombud vid AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställs med
det tillskott som beslutas av landstingsfullmäktige
att besluta om återbetalning av 118 000 000 kronor i villkorat aktieägartillskott
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att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2004 års
verksamhet

att Landstingsfastigheter Stockholm tillföres ett lokalt kapital på 49 733 642
kronor, motsvarande bokfört värde för övertagen konst från Koncernfinansiering
att uppdra åt landstingets ombud vid Landstingshuset i Stockholm AB:s bolagsstämma samt dess dotterbolag under förutsättning av revisorernas tillstyrkande att
rösta för
att de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositioner i enlighet med bilaga godkännes
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2004 årsverksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilagda förteckning skall lämna villkorade aktieägartillskott om totalt 47 457 000 kronor till berörda bolag utgörande
högst 30 procent av vinsten för 2004 utöver fastställt avkastningskrav
att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB om
totalt 22 431 000 kronor (för täckande av återbetalning av vinstmedel till berörda
bolag).
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
sina respektive reservationer i landstingsstyrelsen.
Karl-Axel Boström meddelade att han ej deltog i fullmäktiges beslut under denna
punkt.

Besvarande av frågor
§ 83
Frågor
LS 0504-0642--0653
1) Från Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Inger Ros: Har patienternas valfrihet inom akutsjukvården begränsats?
2) Från John Glas (fp) till landstingsrådet Anna Berger Kettner: Kommer du att
medverka till att de nya pendeltågen redan i höst sätts in på sträckan Nynäshamn –
Västerhaninge - Kungsängen?
3) Från Stig Nyman (kd) till ordföranden i allmänna utskottet Dag Larsson: Anser
du att knappt tre timmar i överläggning om 3 S i Allmänna utskottet de två senaste
åren och en timmes samtal med vart och ett av oppositionspartierna på ett bra sätt
motsvarar rimliga krav på deltagande i beslutsprocessen och en ambitiös strävan
att nå bred överenskommelse?
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4) Från Gunilla Helmerson (m) till landstingsrådet Inger Ros: Anser du det rimligt
att föräldrar får en räkning från landstinget nästan ett år efter besök på en röntgenavdelning?
5) Från Margaretha Herthelius (fp) till ordföranden i ägarutskottet Anders
Lönnberg: Kommer du att vidta några åtgärder för att lösa konflikten på kvartersakuten S:t Erik?
6) Från Åke Holmström (kd) till landstingsrådet Anna Berger Kettner: Kommer
de nya bussar som köps in för trängselförsöket att vara utrustade med utvändiga
högtalare?
7) Från Margareta Cederfelt (m)till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Kommer
sjukvårdslandstingsrådet att arbeta för att kvinnor och män skall ha möjlighet att
få lika effektiva läkemedelsbehandlingar inom sjukvården i Stockholms läns
landsting?
8) Från Stefan Lindberg (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Är du beredd att ta
initiativ till att ytterligare beställningar av ortopedisk vård, särskilt knä- och höftledsoperatio ner, görs från Ortopediska Huset innan denna aktör försvinner från
marknaden?
9) Från Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Anser du att
nedläggningen av Fakta har stimulerat den politiska debatten i aktuella landstingsfrågor som numera sägs ska äga rum via landstingsledninge ns nyhetsbrev?
10) Från Lennart Rohdin (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Kommer primärvården i Nynäshamn att förstärkas med en husläkare i år?
11) Från Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Tycker du att det är
en fungerande valfrihet att patienterna på Rosenlunds Vårdcentral fördelas på
husläkare efter födelsedatum?
12) Från Lars B Strand (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Blir det någon
mottagning för dem som missbrukar anabola steroider och liknande preparat?
Frågorna antecknades som besvarade.

Beslutsärenden
§ 84
Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing
(förslag 37)
LS 0412-2210
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Rydberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens fö rslag
2) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
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Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på
45 000 000 000 kronor
att uppdra åt AB SLL Internfinans att verkställa nödvändig upplåning inom denna
ram.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktige s beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 85
Borgensförbindelse om finansiering av etanolbussar (förslag 38)
LS 0502-0236
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik (och/eller annat bolag inom dess
koncern, nedan koncernbolag) och AB Stockholms läns landstings Internfinans
att i samråd upphandla och välja förmånligaste form av finansiering avseende
etano lbussar
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB
Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning när AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om finansiering avseende
etanolbussar inom en totalram om 380 000 000 kronor
att teckna erforderlig proprieborgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB
Storstockholms Lokaltrafiks och/eller koncernbolags räkning om
AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller koncernbolag ingår avtal om internationell refinansiering avseende etanolbussar
att ingen borgensavgift därvid skall utgå.

§ 86
Anmälan till fullmäktige om motioner vilka ej är färdigberedda (förslag 39)
LS 0502-0357
I ärendet yttrade sig Olov Lindquist.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avskriva motion 2002:7 av Bengt Cedrenius (mp) om insemination av
lesbiska kvinnor.
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§ 87
Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 40)
LS 0502-0359
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive
placeringspolicy för pensionsmedel.

§ 88
Omfördelning av medel i investeringsbudget om PET/CT vid Karolinska
Universitetssjukhuset 2005 och 2006 (förslag 41)
LS 0501-0085
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna omdisponering av 30 000 000 kronor från objektet Dosplaneringssystem till ospecificerade objekt i 2005 års investeringsplan för Karolinska
Universitetssjukhuset
att avslå hemställan om omfördelning av investeringsmedel 16 000 000 kronor
från 2006 till 2005 års investeringsbudget för Karolinska Universitetssjukhuset.

§ 89
Fastställande av slutlig ram för SOCSAM i Haninge kommun (förslag 42)
LS 0501-0050
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa den slutliga finansiella ramen för SOCSAM i Haninge år 2004 till
1 133 862 000 kronor.

§ 90
Avsättning för kompetens - och motivationshöjande åtgärder för 2005
(förslag 43)
LS 0502-0361
I ärendet yttrade sig Bo Lagerquist och landstingsrådet Lars Dahlberg.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avsätta medel för kompetens- och motivationshöjande åtgärder inom ramen för
2005 års buget till ett belopp av 25 000 000 kronor.
att finansiering skall ske inom ramen för beslutad budget för Koncernfinansiering
att tilldela samtliga förvaltningar/bolag medel ur denna avsättning i relation till
förvaltningens/bolagens totala antal årsanställda
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att uppdra åt landstingsstyrelsen/landstingsstyrelsens förvaltning att utfärda närmare riktlinjer och kriterier kring ändamål och återrapportering i landstingets
ekonomihandbok.
att uppdra åt landstingsstyrelsen/landstingsstyrelsens förvaltning att senast den 30
september 2005 lämna förslag på långsiktig incitamentsstruktur för landstingskoncernens verksamheter.

§ 91
Avtal med Capio AB om fortsatt köp av vårdtjänster vid S:t Görans sjukhus
(förslag 55)
LS 0409-1635
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G Wennerholm, Birgitta Rydberg,
Stig Nyman, Ingela Nylund Watz och Bengt Cedrenius.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna överenskommelserna med Capio AB och Capio S:t Görans sjukhus
AB avseende principöverenskommelse/inriktningsdokument, vårdavtal för perioden 2005-2012/2009, avtalen om lokaler samt options avtalet/aktieöverlåtelseavtalet.
Det antecknades att m- och fp-ledamöterna ej deltog i fullmäktiges beslut och
hänvisade som röstförklaring till den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 92
Principöverenskommelse om finansiering m m av Citybanan (förslag 56)
LS 0503-0488
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Chris Heister och Stig Nyman
samt John Glas.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna principöverenskommelse mellan Banverket, Stockholms läns landsting och Stockholms kommun om finansiering av Citybanan
att inom landstinget tillsätta en politisk referensgrupp om 6 ledamöter för att följa
det fortsatta arbetet.
Fullmäktige valde härefter enligt landstingsstyrelsens nomineringsförslag
Referensgruppen för Citybanan
Ledamöter
s

Dag Larsson

2005-04-12
v
mp
m
fp
kd

Brit Rundberg
Bengt Cedrenius
Jan Olov Sundström
Maria Wallhager
Stig Nyman

Särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen antecknades
av m-, fp- och kd-ledamöterna.

Motioner
§ 93
Bordlagd motion 2003:74 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att ta tillvara kunskaper från Ericastiftelsen om ungdomars depressionstillstånd
(förslag 31)
LS 0312-0342
Motionen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 mars 2005.
I ärendet yttrade sig Margaretha Herthelius, Gunilla Thorsson samt 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
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 94
Motion 2003:77 av Maria Wallhager m fl (fp) om utjämningssystemets effekter på tillväxten och utvecklingsfrågorna i Stockholmregionen (förslag 44)
LS 0312-3045
I ärendet yttrade sig Bo Lagerquist, landstingsrådet Dag Larsson samt Lars-Erik
Salminen.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att undersöka förutsättningarna, för en
objektiv heltäckande undersökning av den samlade statliga nivåns påverkan på tillväxten och välfärden i Stockholms län.
att därmed anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 95
Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården (förslag 45)
LS 0305-1697
I ärendet yttrade sig Bo Johansson, Håkan Jörnehed samt landstingsrådet Lars
Dahlberg.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 96
Motion 2004:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om inrättande av program och
handlingsplan för anställda som utsatts för våld (förslag 46)
LS 0403-0574
I ärendet yttrade sig Pia Lidwall, landstingsrådet Lars Dahlberg, Margaretha
Herthelius, Åke Holmström, Sonia Lunnergård samt Gunilla Roxby-Cromvall.
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 bifalla motionens 2:a att-sats
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att uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram riktlinjer för hur landstingets chefer
kan stödja de våldsutsatta kvinnorna
att i övrigt anse motionen besvarad.
RESERVATION
Kd- och fp- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.

§ 97
Motion 2003:71 av Aram El Khoury (kd) om att förse alla tunnelbane - och
pendeltågstationer inom Stockholms län med sifferkoder (förslag 47)
LS 0311-2937
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 98
Motion 2001:32 av Sören Falk (s) om redovisning av hälsokonsekvensbe skrivningar (förslag 48)
LS 0110-0563
I ärendet yttrade sig Cecilia Carpelan och landstingsrådet Inger Ros.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 99
Motion 2004:1 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om förebyggande av kranskärlssjukdomar (förslag 49)
LS 0402-0338
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros samt LenaMaj Anding.
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
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att avslå motionens första att-sats
att anse motionens andra att-sats besvarad.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

§ 100
Motion 2003:49 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till föräldrar för att förbättra barns psykiska hälsa (förslag 50)
LS 0306-1884
I ärendet yttrade sig Cecilia Carpelan och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens beslut
att anse motionen besvarad.

§ 101
Motion 2004:2 av Andres Käärik m fl (fp) om stöd till äldre våldsutsatta
kvinnor (förslag 51)
LS 0402-0339
I ärendet yttrade sig Anita Hagelbeck, Margaretha Herthelius, Gunilla RoxbyCromvall samt Marie Ljungberg Schött.
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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§ 102
Motion 2004:7 av Pia Lidwall m fl (kd) om genusmedicinsk anpassning av
läkemedelsanvändning (förslag 52)
LS 0402-0345
I ärendet yttrade sig Pia Lidwall, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt
Margareta Randwall.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.

§ 103
Motion 2004:14 av Monica Karlsson m fl (kd) om resurs -/kompetenscentrum
för livsstilsfrågor (förslag 53)
LS 0403-0571
I ärendet yttrade sig Monica Karlsson, landstingsråden Birgitta Sevefjord och
Birgitta Rydberg samt Torbjörn Rosdahl.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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- och fp- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
motionen.
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Valärenden
§ 104
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 54)
LS 0502-0287, 0321, 0365, 0366, 0503-0520
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Skattenämnden för skattekontor 1 intill utgången av 2006
s
s
s

Herman Brundin
Jan Boman
Anita Mörkenstam

Skattenämnden för skattekontor 2 intill utgången av 2006
Ledamot
m

Christer Stenberg

(efter Bo Bornehäger)

Regionplane - och trafiknämnden intill utgången av 2006
Ledamot
fp

Bo Lagerquist

(efter Åsa Malmström)

Ersättare
fp

Karin Ekdahl Wästberg

(efter Bo Lagerquist)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Folkpartiet, Moderaterna och
Kristdemokraterna valda ersättarna:
För ledamöterna Berlin och Lagerquist inträder ersättarna Wallhager, Ekdahl
Wästberg, Erson-Wester, Lärnestad, Kalderén och Lindén; För ledamöterna
Gustâv, Langby och Ling-Vannerus inträder ersättarna Lärnestad, Kalderén,
Lindén, Erson-Wester, Wallhager och Ekdahl Wästberg; För ledamoten Lidwall
inträder ersättarna Erson-Wester, Lärnestad, Kalderén, Lindén, Wallhager och
Ekdahl Wästberg.

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val
en nämndeman i länsrätten efter Inger Svalstedt (s)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor 1, 1 (s) och 1(v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 3 efter Joakim Edhborg (s)
en nämndeman i fastighetsdomstolen efter Joakim Ed hborg (s)
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Nya motioner
§ 105
Anmälan av motioner
LS 0504-0666--0667, 0504-0669--0671
Nr 2005:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för vårdanställda
Nr 2005:13 av Lena Huss (fp) om effektiviteten och prissättningen inom folktandvården
Nr 2005:14 av Pia Lidwall m fl (kd) om stöd till anhöriga
Nr 2005:15 av Pia Lidwall m fl (kd) om att utforma vården med äldres behov i
centrum
Nr 2005:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om akutteam för äldre med vårdbehov
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 106
Bordlagd interpellation 2005:5 av Carl -Anders Ifvarsson (fp) om att frigöra
tid för patientarbete och minska tid för administration
LS 0502-0228
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 februari 2005 att interpellationen fick ställas. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 mars 2005.
Svar på interpellationen, se bilaga 2.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Carl-Anders Ifvarsson, landstingsrådet Lars Dahlberg, Margareta Blombäck
samt Boris von Uexküll.
§ 107
Interpellation 2005:8 av Maria Wallhager (fp) om sammanslagning av journalsystem
LS 0503-0404
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 108
Interpellation 2005:9 av Lars Joakim Lundquist (m) om sänkt ersättning till
vissa husläkare i Stockholms läns landsting
LS 0503-0406
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 109
Interpellation 2005:10 av Marianne Watz (m) om utarbetandet av säkra
rutiner för patientens hemtransport samt överförande av medicinsk information och planering
LS 0503-0410
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Marianne Watz, landstingsrådet Inger Ros samt Marianne Ramström.

§ 110
Interpellation 2005:11 av Birgitta Rydberg (fp) om indragning av vård på
närsjukhus
LS 0503-0412
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 111
Interpellation 2005:12 av Andres Käärik (fp) om husläkarjour i centrala
staden
LS 0503-0415
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 112
Interpellation 2005:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om postpolio och priori teringar i Stockholms läns landsting
LS 0503-0417
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Carl-Anders Ifvarsson, landstingsrådet Inger Ros, Juan Carlos Cebrian, Urban
Ryadal samt landstingsrådet Birgitta Rydberg.
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§ 113
Interpellation 2005:14 av Pia Lidwall (kd) om ny behandlingsmetod för postpolio
LS 0503-0419
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 114
Interpellation 2005:15 av Pia Lidwall (kd) om strokemålet
LS 0503-0420
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 115
Interpellation 2005:16 av Lennart Rohdin (fp) om behovet av fler utbildningsplatser för intensivvårdssjuksköterskor
LS 0503-0421
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Lennart Rohdin och landstingsrådet Lars Dahlberg.

§ 116
Interpellation 2005:17 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården
LS 0503-0405
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 117
Interpellation 2005:18 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre
tandhälsa bland barn och ungdomar
LS 0503-0407
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 118
Interpellation 2005:19 av Lennart Rohdin (fp) om medicinsk utvärdering av
den indragna sommarhelikoptern
LS 0503-0408
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lennart Rohdin, landstingsrådet Inger Ros, Lotta Lindblad-Söderman samt Rune
Wikström.

§ 119
Interpellation 2005:20 av Lars B Strand (fp) om operation av åderbråck
LS 0503-0409
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lars B Strand och landstingsrådet Inger Ros.

§ 120
Interpellation 2005:21 av Margaretha Åkerberg (kd) om ögonbottenscreening
LS 0503-0411
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Margaretha Åkerberg, landstingsrådet Inger Ros, Curt Linderoth, Inga-Britt
Backlund samt landstingsrådet Birgitta Rydberg.

§ 121
Interpellation 2005:22 av Jan Stefanson (kd) om stängning av akutmottagning på Karolinska
LS 0503-0422
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Jan Stefanson, landstingsrådet Inger Ros samt Boel Carlsson.
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§ 122
Interpellation 2005:23 av Stig Nyman (kd) om situationen för ”de apatiska
flyktingbarnen”
LS 0503-0413
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
§ 123
Interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper
LS 0503-0414
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 124
Interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor
LS 0503-0416
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 125
Interpellation 2005:26 av Sonia Lunnergård (kd) om centralisering av barnläkarmottagningar
LS 0503-0418
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Sonia Lunnergård, Olle Reichenberg samt landstingsrådet Birgitta
Sevefjord.

Nya interpellationer
§ 126
Anmälan av interpellationer
LS 0504-0617--0622, 0504-0624--0627
Nr 2005:27 av Staffan Sjödén (m) om investeringsberedningens roll
Nr 2005:28 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av ambulanssjukvårdstjänster inte genomfördes i konkurrens
Nr 2005:29 av Olov Lindquist (fp) om revisionsrapporten rörande upphandling
av ambulanssjukvårdstjänster
Nr 2005:30 av Lennart Rohdin (fp) om insatstider för helikopter i skärgården
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Nr 2005:31 av Birgitta Rydberg (fp) om att cancerpatienter inte får de senaste
läkemedlen p g a ekonomiska begränsningar
Nr 2005:32 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till cancervården på sjukhemmen
Nr 2005:33 av Birgitta Rydberg (fp) om fler ögonbottenfotograferingar
Nr 2005:34 av Olov Lindquist (fp) om utökat antal demensutredningar
Nr 2005:35 av Bo Johansson (fp) om centralisering av barnläkarmottagningar till
Sollentuna
Nr 2005:36 av Andres Käärik (fp) om högre löner i Stockholms läns landsting
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.10.
Vid protokollet

Peter Freme

