PROTOKOLL
2005-06-07

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 21 juni 2005

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 168
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.

§ 169
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 26 maj 2005 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 30 maj 2005 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 2 juni 2005 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 170
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 21 juni 2005.
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Beslutsärenden
§ 171
Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning (förslag 70)
LS 0310-2550
I ärendet yttrade sig Andres Käärik och fullmäktiges ordförande Conny
Andersson.
Fullmäktige beslutade
att fastställa ny arbetsordning för Stockholms läns landstingsfullmäktige att gälla
från och med den 1 juli 2005
att godkänna att beredningen härmed fullgjort sitt uppdrag
att upplösa beredningen.

§ 172
Överenskommelse med Stockholms kommun i anledning av principöverens kommelse om finansiering av Citybanan (förslag 71)
LS 0504-0612
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Chris Heister, John Glas, landstingsråden Dag
Larsson, Stig Nyman och Bengt Cedrenius, Staffan Sjödén, landstingsrådet
Birgitta Rydberg, Brit Rundberg, Fredrik Kronberg, Anders Johansson samt
Staffan Holmberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag innebärande återremiss av ärendet med motiveringen att ärendet återremitteras för att ta fram en mer genomarbetad och realistisk kalkyl för kostnaderna för projektet så att en bedömning kan
göras om statens ev. utökade åtagande och finansieringsgraden för Stockholms
stad, i synnerhet som föreliggande förslag till avtal har som villkor att principöverenskommelsen blir slutligt gällande.
3) avslag på återremissyrkandet
Fullmäktige ajournerade sig innan yrkandena togs upp till beslut.
Återremissyrkandet togs sedan först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag respektive bifall till återremissyrkandet och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
Begärd votering genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
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Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Om en tredjedel av ledamöterna röstat nej har fullmäktige beslutat återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 75
ja-röster, 70 nej-röster och att 4 ledamöter varit frånvarande vilket innebar att
minst en tredjedel av ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
Det antecknades att Christina Andersson avsett att rösta nej, varför det slutliga
antalet nej-röster uppgick till 71 och antalet frånvarande ledamöter till 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet återremitteras för att ta
fram en mer genomarbetad och realistisk kalkyl för kostnaderna för projektet så
att en bedömning kan göras om statens ev. utökade åtagande och finansieringsgraden för Stockholms stad, i synnerhet som föreliggande förslag till avtal har som
villkor att princip överenskommelsen blir slutligt gällande.
RESERVATION
S-, v- och mp- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
landstingsstyrelsens förslag.

§ 173
Slutrapport från Södertäljeprojektet – Den framtida hälso- och sjukvården i
Nykvarn, Salem och Södertälje (förslag 72)
LS 0405-1036
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Inger Ros, Gunilla Helmerson, landstingsråden Birgitta Rydberg och Stig Nyman, Kerstin Pettersson, Olov Lindquist,
Christina Berlin, Lena-Maj Anding samt landstingsrådet Ingela Nylund Watz.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) 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 godkänna inriktningen av den framtida hälso- och sjukvården i Nykvarn,
Salem och Södertälje enligt utredningens förslag.
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RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.
UTTALANDE
Särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen antecknades av m- ledamöterna.

§ 174
Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting (förslag 73)
LS 0403-0592
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Torbjörn Rosdahl, Cecilia
Carpelan, Jan Stefanson, landstingsrådet Bengt Cedrenius, Kerstin Pettersson,
Fatima Nur, landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Lena-Maj Anding, Rolf
Bromme, Juan Carlos Cebrian, Boel Carlsson samt Roland Bjurström.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anta folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att
besluta om folkhälsopolicy.
Det antecknades att m- ledamöterna ej deltog i fullmäktiges beslut.

Besvarande av frågor
§ 175
Frågor
LS 0506-1072, 1073, 0506-1075--1083
1) Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Inger Ros: Anser du som
ansvarigt landstingsråd att det exempel på cancervård som redovisats i SvD nyligen är ett exempel på värdig cancervård?
2) Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Tycker du att det
är en väl utformad kampanj med den inriktning som landstingets tidningsbilaga i
DN respektive SvD fått om sjukvården när bilagan inte alls informerar om att
invånaren i första hand bör vända sig till husläkarmottagning eller vårdcentral?
3) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Inger Ros: Är du lika säker idag på att det
inte finns några som helst ambitioner att dra ner på ambitionerna beträffande
värdedialogen, som du var i mitten på mars?
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4) Boris von Uexküll (m) till landstingsrådet Inger Ros: Sjukvårdsminister Ylva
Johansson anser inte att SvD:s redovisade exempel om cancervården i SLL är försvarligt. Delar sjukvårdslandstingsrådet ministerns bedömning?
5) Lars B Strand (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Tycker du att det är rimligt att
dra ned antalet sjukgymnaster på Akleja sjukgymnastik när det är långa väntetider
till sjukgymnastik för neurologiskt sjuka?
6) Janne Stefanson (kd) till landstingsrådet Anna Berger Kettner: Kommer DHR:s
kritik att föranleda någon särskild utredning om färdtjänstens brister?
7) Gunilla Helmerson (m) till landstingsrådet Inger Ros: Är du beredd att se till att
snabba och omedelbara åtgärder vidtas avseende tillgängligheten så att bl.a.
Huddingeborna får en god tillgång till hälso- och sjukvård på sina vårdcentraler?
8) Bo Johansson (fp) till landstingsrådet Anna Berger Kettner: Är du beredd att
verka för inrättande av en busslinje som trafikerar sträckan Sollentuna, Upplands
Väsby, Sigtuna och Närakuten på Löwenströmska?
9) Olle Reichenberg (m) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz: Bedömer
finanslandstingsrådet att ytterligare besparingar krävs för att nå budgeterade mål
beträffande antalet årsarbetare?
10) Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Dag Larsson: Kommer du att verka
för att regler införs för uthyrning till marknadsmässiga hyror och för att häva
besittningsskyddet för fritidsboende i Skärgårdsstiftelsens fastigheter i
skärgården?
11) Curt Linderoth (m) till landstingsrådet Inger Ros: Gäller valfrihet inte längre
medborgare över 65 år och som är i behov av geriatrisk vård?
Frågorna antecknades som besvarade.

Motioner
§ 176
Motion 1999:10 av Paul Lappalainen m fl (mp) om införandet av en klausul
mot diskriminering i offentliga upphandlingar – ett konkret verktyg för både
jämställdhet och integration (förslag 74)
LS 9904-0239
I ärendet yttrade sig Esabelle Reshdouni, landstingsråden Ingela Nylund Watz,
Chris Heister och Stig Nyman samt Fredrik Kronberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att utarbeta ett förslag på antidiskrimineringsklausul för upphandlingar inom Stockholms läns landsting samt återkomma till landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige för beslut
att förvaltningen därvid beaktar den antidiskrimineringsklausul som antagits av
kommunfullmäktige i Stockholms stad den 24 januari 2005
att förvaltningen i samband med förslagets utarbetande särskilt belyser de rättsliga
aspekterna rörande tillämpligheten av en antidiskrimineringsklausul vid upphandling av varor, frågan huruvida kontraktsvillkor kan avse hela en leverantörs verksamhet eller endast den del som ingår i den aktuella upphandlingen, frågan om
kontraktsvillkor bör kopplas till hävningsrätt eller föreläggande om vite samt frågan om leverantörs ansvar för underleverantör
att förvaltningen samtidigt lämnar förslag på hur upphandlande enheter i landstingskoncernen kan säkerställa sin kompetens på antidiskrimineringsområdet för
att på ett fullgott sätt skall kunna följa upp kontraktsvillkor avseende antidiskriminering
att i övrigt anse motionen besvarad.
RESERVATION
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 177
Motion 2001:15 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om möjligheterna att erbjuda
vård till patienter som betalas med försäkringar eller annan privat finansiering (förslag 75)
LS 0104-0220
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Christer G Wennerholm
och Birgitta Rydberg, Pia Lidwall, Måns Almqvist, Anders Lönnberg, Bo
Krogvig, Carl- Anders Ifvarsson, Lena-Maj Anding, Fredrik Kronberg, Andres
Käärik, landstingsrådet Stig Nyman samt Roland Bjurström.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.
RESERVATION
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 178
Motion 2002:11 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om policy för exponering av
elektriska fält samt motion 2003:65 av Mikael Freimuth (m) om förbättrad
vård för elöverkänsliga (förslag 76)
LS 0209-0379, LS 0310-2606
I ärendet yttrade sig Lena-Maj Anding, Mikael Freimuth, landstingsrådet Stig
Nyman samt Lena Huss.
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 uppdra åt landstingsstyrelsen att ta fram en policy för Stockholms läns landsting för området elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fält
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik och färdtjänstnämnden att undersöka
samt vidta lämpliga åtgärder som förbättrar elöverkänsligas möjligheter att
använda kollektiva transportmedel och färdtjänst
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsutskottet att erbjuda vård i anpassade lokaler och
vid behov hembesök samt samverka med kommunerna vid behov av evakueringsboende vid utredning och rehabilitering
att motionerna därmed skall anses besvarade.
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RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 179
Motion 2002:19 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) och 2003:15
av Maria Wallhager (fp) om utökad nattrafik på pendeltågen (förslag 77)
LS 0210-0435, 0302-0729
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Berger Kettner, Jan Stefansson, Anna
Manhag, Michael Stjernström, John Glas samt Kerstin Pettersson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservatio n i landstingsstyrelsen
3) bifall till 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 avslå motionerna.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för mreservationen i landstingsstyrelsen.
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 180
Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av
Tvärbanans Älvsjögren (förslag 78)
LS 0302-0734
I ärendet yttrade sig Lars B Strand och landstingsrådet Anna Berger Kettner.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fpreservationen i landstingsstyrelsen.

§ 181
Motion 2004:33 av Bo Lagerquist och Margareta Blombäck (fp) om inrättande av ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik
(förslag 79)
LS 0409-1725
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

§ 182
Motion 2003:60 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämförelser av sjukvården
mellan olika delar av Stockholms län (förslag 80)
LS 0309-2411
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros samt Pia
Lidwall.
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.

§ 183
Motion 2004:31 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om kultur som hälsobringare
inom sjukvården (förslag 81)
LS 0406-1227
I ärendet yttrade sig Sonia Lunnergård, landstingsrådet Inger Ros, Marianne
Watz, Herta Fischer, Ulla Parkdal, Jan Wattsgård, Boel Carlsson samt John Glas.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- och kd-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 anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 184
Motion 2004:32 av Curt Linderoth och Christer G Wennerholm (m) om
förebyggande av demenssjukdom, speciellt Alzheimers sjukdom (förslag 82)
LS 0409-1724
I ärendet yttrade sig Curt Linderoth, landstingsrådet Inger Ros samt Gunilla
Thorsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 185
Motioner 2002:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp), 2003:8 av Christer G
Wennerholm och Filippa Reinfeldt (m) och 2003:27 av Olov Lindquist (fp)
om utbyggnad och utveckling av förlossnings- och neonatalvården i
Stockholms län (förslag 83)
LS 0212-0567, 0301-0126, 0303-1151
I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Christer G Wennerholm
och Stig Nyman, Olov Lindquist samt landstingsrådet Birgitta Sevefjord.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen innebärande
bifall till de tre första att-satserna i m- ledamöternas motion
3) 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 avslå motionerna.
RESERVATION
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 186
Motion 2003:5 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att inrätta en äldrepsykiatrisk enhet i norra länsdelen (förslag 84)
LS 0301-0125
I ärendet yttrade sig Gunilla Thorsson, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Pia
Lidwall, Juan Carlos Cebrian, landstingsrådet Birgitta Rydberg, Herta Fischer,
Lars Joakim Lundquist, Marianne Ramström samt Boel Carlsson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till fp- och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
Det antecknades att m- ledamöterna ej deltog i fullmäktiges beslut.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

11

12

2005-06-07

Valärenden
§ 187
Val av ledamöter till skattenämnderna för skattekontor Eskilstuna och
skattekontor Uppsala (förslag 85)
LS 0504-0748, LS 0505-0800
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

Skattenämnden för skattekontor Eskilstuna intill utgången av 2006
Ledamöter
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v

Ulla Sandberg
Billy Larsson
Bertil Andersson
Lars- Erik Jendler
Carola Törqvist
Bo Fredriksson
Hans Zander
Inga Lill Emanuelsson
Stig Jansson
Mahfod Daher

mp
m
m
m
m
m
fp
fp
fp
kd

Jörgen Wide
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Bordläggs
Håkan Mankefors
Anna Nilsson
Bertil Nilsson
Bordläggs

Skattenämnden för skattekontor Uppsala intill utgången av 2006
Ledamöter
s
s
s
s
s
s
s
v

Bengt Björk
Sune Björklund
Eva Karlsson
Holger Forsberg
Jan Sjöblom
Bertil Nordstedt
Kerstin Bergström
Daniel Villalobos

m
m
m
m
fp
fp
kd

Solbritt Ericson Blomberg
Elisabeth Lewerentz
Olof Wahlgren
Bertram Schmiterlöw
Wigo Högberg
Agneta Pettersson
Rolf Andersson

§ 188
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 86)
LS 0502-0321, 0503-0583, 0504-0655, 0505-0878, 0888, 0959, 0506-1060
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Bengt Cedrenius (mp) från uppdraget som landstingsråd, för Måns Almqvist (v) från uppdraget som ledamot i
landstingsstyrelsen samt för Hans Åberg (mp) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Stockholms läns hemslöjdsförening.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag

2005-06-07
Landstingsstyrelsen fr o m 1 september 2005 t o m 31 oktober 2006
Ledamot
v

Sirkka-Liisa Hedström

(efter Måns Almqvist)

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndeman
s

Sven Engström

(efter Kjell Fransson)

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndeman
m

Anne-Marie Norman (efter Bo Liljeqvist)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val
ett landstingsråd, 1/2-tid efter Bengt Cedrenius (mp)
en ledamot i styrelsen för Stockholms läns hemslöjdsförening efter Hans Åberg
(mp)
en nämndeman i länsrätten efter Sergio Flores (fp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 1 (v)

Nya motioner
§ 189
Anmälan av motioner
LS 0506-1086, 1089--1091
Nr 2005:24 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om bättre vård för kvinnor
Nr 2005:25 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att utveckla primärvården
Nr 2005:26 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om en bättre personalpolitik i
Stockholms läns landsting
Nr 2005:27 av Gunilla Helmerson (m) om ersättning till blodgivare i form av
rabattkort till SL
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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Besvarande av interpellationer
§ 190
Bordlagd interpellation 2005:24 av Pia Lidwall (kd) om pappagrupper
LS 0503-0414
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 12 april och den 10 maj 2005.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstings rådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Pia Lidwall, landstingsrådet Birgitta Sevefjord, Gunilla Helmerson samt
Boel Carlsson.

§ 191
Bordlagd interpellation 2005:25 av Pia Lidwall (kd) om vård till kvinnor
LS 0503-0416
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 8 mars 2005 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 12 april och den 10 maj 2005.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Pia Lidwall, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Gunilla Helmerson.

§ 192
Interpellation 2005:37 av Olov Lindquist (fp) om standarden på bussarna i
Södertälje
LS 0505-0784
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 10 maj 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Olov Lindquist och landstingsrådet Anna Berger Kettner.

§ 193
Interpellation 2005:38 av Lars Joakim Lundquist (m) om organdonationer
LS 0505-0785
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 maj 2005 att interpellationen fick ställas.

2005-06-07
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lars Joakim Lundquist och land stingsrådet Inger Ros.

§ 194
Interpellation 2005:39 av Carin Håkansson (fp) om att följa upp antalet
besök hos läkare
LS 0505-0786
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 maj 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Carin Håkansson och landstingsrådet Inger Ros,

§ 195
Interpellation 2005:40 av Lars B Strand (fp) om fortsatt stöd från lands tinget till Tolvan i Haninge
LS 0505-0787
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 maj 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Lars B Strand, landstingsråden Birgitta Sevefjord och Lars Dahlberg.

§ 196
Interpellation 2005:41 av Gunilla Thorsson (fp) om risk för inställda opera tioner på Ortopediska Huset
LS 0505-0788
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 maj 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Gunilla Thorsson och landstingsrådet Inger Ros.

15

16

2005-06-07

§ 197
Interpellation 2005:42 av Inga-Britt Backlund (kd) om kvaliteten inom sjuk vården
LS 0505-0789
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 maj 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Inga-Britt Backlund, landstingsrådet Inger Ros, Lars Joakim Lundquist samt
landstingsrådet Stig Nyman.

§ 198
Interpellation 2005:43 av Anita Hagelbeck (fp) om hjälp till tsunamidrabbade
LS 0505-0790
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 10 maj 2005 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig Margaretha Herthelius och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

Nya interpellationer
§ 199
Anmälan av interpellationer
LS 0506-1014, LS 0506-1017--1034
Nr 2005:44 av Christer G Wennerholm (m) om cancervården
Nr 2005:45 av Birgitta Rydberg (fp) om otillgänglig vård
Nr 2005:46 av Stig Nyman (kd) om Äldrecentral i Solna
Nr 2005:47 av Christer G Wennerholm (m) om psykiatriska vården
Nr 2005:48 av Anita Hagelbeck (fp) om resurser för vård av barn med diabetes
Nr 2005:49 av Staffan Sjödén (m) om att upphandling av circumcisioner inte
genomfördes i konkurrens
Nr 2005:50 av Andres Käärik (fp) om utbildning för andra specialistläkare till
allmänläkare

2005-06-07
Nr 2005:51 av Pia Lidwall (kd) om framtida samarbete mellan SOS-alarm och
Vårdguiden på telefon
Nr 2005:52 av Marianne Watz (m) om vård och organdonation
Nr 2005:53 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om användningen av implanterbara
defibrillatorer i Stockholms län
Nr 2005:54 av Inga-Britt Backlund (kd) om invandrare med demenssjukdom
Nr 2005:55 av Margareta Cederfelt (m) om valfrihet inom barntandvården
Nr 2005:56 av Margareta Cederfelt (m) om kampanj för bättre tandhälsa bland
barn och ungdomar
Nr 2005:57 av Staffan Sjödén (m) om passagerares säkerhet
Nr 2005:58 av Olov Lindquist (fp) om utredningen om pendeltågstrafik till Hölö
Nr 2005:59 av Åke Holmström (kd) om alkolås på bussar
Nr 2005:60 av Janne Stefanson (kd) om sjukresor
Nr 2005:61 av Lennart Rohdin (fp) om vad landstinget gör för Nynäshamn
Nr 2005:62 av Stig Nyman (kd) om personalrekrytering
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 19.55.
Vid protokollet

Peter Freme
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