PROTOKOLL
2006-04-11

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 25 april 2006

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 80
Inledning
Ordföranden inledde dagens sammanträde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anders Gustâv som avlidit.
Ordföranden förklarade härefter sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
anteckna des enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 81
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 30 mars 2006 till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma
dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 3 och 4 april 2006 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 7 april 2006 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 82
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 25 april 2006.
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Anmälningsärenden
§ 83
Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om landstingsfullmäktiges uppdrag i
2005 års budget
LS 0602-0442
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 84
Anmälan av patientnämndens årsrapport 2005
LS 0603-0644
I ärendet yttrade sig Christina Tallberg, Elisabeth Dingertz, Gunilla Thorsson
landstingsrådet Stig Nyman, Lars Joakim Lundquist, landstingsrådet Inger Ros,
Margareta Cederfelt samt Säde Pekurinen.
Efter förslag från ordföranden lades anmälan sedan till handlingarna.

§ 85
Anmälan av länsstyre lsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till
ny ledamot i valkrets N efter Hans -Erik Malmros (m) inkalla Lars -Erik
Salminen (m) och till ny ersättare utse Gisela Laestander Tollin (m), till ny
ledamot efter Anders Gustâv (m) inkalla Benkt Kullgard (m) och till ny
ersättare utse Johanna Möllerström (m), till ny ersättare i valkrets 4 efter
Lennart Mehlberg (s) utse Lillemor Forsslund (s), till ny ersättare i valkrets
O efter Camilla Jacobsson (m) utse Björn Samuelson (m) och till ny ersättare
efter Gunnar Järsjö (m) utse Annika Jung-Backman (m)
LS 0512-2293, 2356, 0602-0299, 0349, 0603-0581
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

Beslutsärenden
§ 86
Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2005 för Stockholms läns lands ting och bolag (förslag 34)
LS 0509-1617
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Chris Heister, Birgitta
Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Raymond Wigg, Inger Ros, Christer G
Wennerholm samt Maria Wallhager, Michael Stjernström, landstingsrådet Lars
Dahlberg, Pia Lidwall, landstingsrådet Anna Kettner, Carl-Anders Ifvarsson, Lars
Joakim Lundquist, Måns Almqvist, Urban Ryadal, Charlotte Broberg, Åke
Askensten samt Jan Olov Sundström.
Härefter beslutade fullmäktige enligt ordförandens förslag att bordlägga beslutshanteringen i ärendet tills ärendet om revisionsberättelserna behandlats.
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§ 87
Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsens, dels övriga nämnders,
styrelsers och bolags verksamhet för år 2005 (förslag 33)
LS 0603-0667
Ordföranden informerade om kommunallagens jävsregler.
I ärendet yttrade sig Kenneth Strömberg, Georg Jönsson, Anders Linder, KarlAxel Boström, Ulf Uebel, landstingsrådet Dag Larsson samt Juan Carlos Cebrian.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarfrihet för landstingsstyrelsen samt övriga nämnder och styrelser i
revisorsgrupperna I - III för verksamheten år 2005.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i berörda nämnder, styrelser
och bolag inom revisorsgrupp I, II och III under år 2005 deltog ej i behandlingen
och beslutet för de nämnder och styrelser i vilka de innehaft uppdrag.

§ 88
Beslut i ärendet om årsredovisning år 2005 för Stockholms läns landsting och
bolag (förslag 34)
LS 0509-1617
Under den tidigare överläggningen i ärendet under § 86 framställdes följande
yrkanden.
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 2005
att till protokollet notera den framlagda informationen i årsberättelsen för landstingskoncernen för år 2005
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att disponera resultatenheternas resultat i enlighet med bilagan
att fastställa tillskott till AB Storstockholms Lokaltrafik för 2005 års verksamhet
till 4 124 700 000 kronor
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 att AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) vinst om 340 000 000
kronor tillförs det fria egna kapitalet inom SL
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2005 års
verksamhet
att reglera kultur- och utbildningsnämndens ej budgeterade kostnad 2005 för den
interkommunala ersättningen till folkhögskolorna med 2 400 000 kronor, (enligt LS
0504-0764)
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 godkännes
att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2005 årsverksamhet
att Landstingshuset i Stockholm AB enligt bilagda förteckning skall lämna villkorade aktieägartillskott om totalt 21 138 000 kronor till berörda bolag utgörande
högst 30 procent av vinsten för 2005 utöver fastställt avkastningskrav
att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Landstingshuset i Stockholm AB om
totalt 21 138 000 kronor (för täckande av återbetalning av vinstmedel till berörda
bolag).
att avsätta medel för kompetens- och motivationshöjande åtgärder inom ramen för
2006 års budget till ett belopp av 5 738 223 kronor avseende ej utnyttjad del av
redan beslutade avsättning för 2005 (LS 0502-0361). Finansiering skall ske inom
ramen för beslutad budget för koncernfinansiering
att ianspråktagna medel i den i 2004 års bokslut beslutade avsättningen avseende
omställningsåtgärder såsom särskild ålderspension, avgångsvederlag/utbildning,
uppsägning samt omställningslön 8 781 839 kronor, avsätts inom ramen för 2006
års budget för det fortsatta omställningsarbetet. Finansiering skall ske inom ramen
för beslutad budget för koncernfinansiering.
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RESERVATIONER
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen.
Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstings styrelsen.

§ 89
Ändring av bolagsordning för aktiebolag i Stockholms läns landsting
(förslag 35)
LS 0512-2326
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra bolagsordningar för av Stockholms läns landstings helägda bolag och
dotterbolag ingående i landstingshuskoncernen samt för AB Storstockholms
Lokaltrafik.

Besvarande av frågor
§ 90
Frågestund
LS 0604-0766, 0767, 0769--0771, 0773--0776
1) Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Inger Ros: Anser Du att
cancerpatienterna på Karolinska Universitetssjukhuset får vänta för länge på
diagnos?
2) Rolf Bromme (fp) till landstingsrådet Inger Ros: Är du nöjd med landstingets
information till allmänheten om när den nya entreprenören – Danderyds sjukhus
AB – startar sin verksamhet med specialistvård på Löwenströmska?
3) Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Håller ni på att tappa
greppet om förlossningsvården?
4) Boris von Uexküll (m) till landstingsrådet Inger Ros: Avser Du se till att
Karolinska sjukhusets ledning omgående ser till att medarbetare och patienter
informeras om rätten att utföra röntgenundersökningar även utanför Karolinska
sjukhuset?
5) Cecilia Carpelan (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Kommer en allmän
GBS-testning (streptokockinfektion grupp B) att införas för gravida kvinnor i
Stockholms läns landsting?
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6) Sonia Lunnergård (kd) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Är det rimligt att
ett så viktigt område som BUP ska driva verksamheten med så dålig framförhållning att man inte vet hur mycket personal man kan anställa?
7) Anita Hagelbeck (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord: Tycker du att det är
tillfredställande med månadslånga väntetider till ett första besök inom barn- och
ungdomspsykiatrin?
8) Åke Holmström (kd) till landstingsrådet Anna Kettner: Kommer SL att till
nästa vår ha åtgärdat problemen med årligt återkommande översvämning av södra
uppgången på Handens station?
9) Marie Ljungberg Schött (m) till landstingsrådet Inger Ros: Avser Du att vidta
erforderliga åtgärder för att dessa IVA-platser ska kunna bemannas?
Frågorna antecknades som besvarade.

Beslutsärenden
§ 91
Inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid Södersjukhuset
(förslag 36)
LS 0603-0496
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson och Stig Nyman, Jan Liliemark,
landstingsråden Christer G Wennerholm och Inger Ros.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas framlagda tilläggsatt-sats med följande
lydelse ”att frågan om utredning av förutsättningarna för eventuell gemensam
upphandling av sjukvårdsrådgivning m m remitteras till landstingsstyrelsen för
beredning i bl a hälso- och sjukvårdsutskottet, ägarutskottet och Vårdguidens
politiska styrgrupp.”
Ordföranden ställde först propositioner om bifall landstingsstyrelsens förslag och
fann att fullmäktige bifallit förslaget.
Ordföranden ställde sedan propositioner om avslag respektive bifall till m-, fpoch kd- ledamöternas yrkande 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 yrkande om en
tilläggsatt-sats.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 73
ja-röster, 72 nej-röster och att 4 ledamöter varit frånvarande.
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Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård vid
Södersjukhuset fr.o.m. den 1 juli 2006
att uppdra åt landstingsstyrelsen/hälso- och sjukvårdsutskottet att ingå avtal med
Södersjukhuset AB om inrättande av kompetenscentrum för prehospital vård
att finansiera kostnaderna 2006 på 2 500 000 kronor inom ramen för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
att beakta kostnaderna fr.o.m. 2007 i budgetarbetet.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
sitt gemensamma yrkande.

§ 92
Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 37)
LS 0411-1982
Ärendet återremitterades vid fullmäktige sammanträde den 14 februari 2006.
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Raymond Wigg, Cecilia Carpelan, Torbjörn
Rosdahl, Birgitta Henricson, landstingsrådet Stig Nyman, Kristina Söderlund samt
Fredrik Kronberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas förslag innebärande avslag till landstingsstyrelsens förslag
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 m-, fp- och kd-ledamöternas yrkande.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 70
ja-röster, 68 nej-röster, att 1 ledamot avstått och att 10 ledamöter varit
frånvarande.
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Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting
att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med berörda aktiebolag att
besluta om kostpolicyn i enlighet med fullmäktiges beslut
att godkänna genomförandeplan för kostpolicyn
att uppdra åt berörda bolag och förvaltningar att verkställa genomförandet av
kostpolicyn enligt planen.
RESERVATION
M-, fp- och kd- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
det gemensamma yrkandet.

Motioner
§ 93
Motion 2000:33 av Jan Bergvall m fl (v) om rehabilitering/kvalificerad medicinsk behandling av strålskadade barn från Vitryssland och Ukraina
(förslag 38)
LS 0006-0403
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Dag Larsson, Carin Håkansson, Marianne
Ramström,
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.
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§ 94
Motion 2003:38 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att avbolagisera AB
Storstockholms Lokaltrafik (förslag 39)
LS 0305-1694
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager, Michael Stjernström, Jan
Strömdahl, Åke Askensten, landstingsråden Dag Larsson och Chris Heister, Måns
Almqvist, Lennart Kalderén, Olov Lindquist samt Gertrud Brorsson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bifalla motionen.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 95
Motion 2002:10 av Sunhild Dietrich-Larsson och Roland von Malmborg
(mp) om åtgärder för att minska långtidssjukskrivningar (förslag 40)
LS 0209-0378
I ärendet yttrade sig Gunilla Thorsson, Lars Åstrand samt landstingsrådet Lars
Dahlberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- ledamöternas förslag innebärande bifall till m-reservationen i
hälso- och sjukvårdsutskottet
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

9

2006-04-11
att uppdra åt FORUM att göra en systematisk genomgång av stöd- och behandlingsmetoder för samtalsstöd och behandling vid olika tillstånd som ångest,
depression, stress och missbruk som i det dagliga arbetet kan användas av husläkare, distriktssköterskor och annan personal i primärvården.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i hälso- och sjukvårdsutskottet.

§ 96
Motion 2004:5 av Maria Wallhager m fl (fp) om tandsköterskeutbildning
(förslag 41)
LS 0402-0343
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Maria Wallhager.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.

§ 97
Motion 2005:14 av Pia Lidwall m fl (kd) om stöd till anhöriga (förslag 42)
LS 0504-0669
I ärendet yttrade sig Pia Lidwall, Brit Rundberg, Olov Lindquist samt landstingsrådet Inger Ros.
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.
RESERVATION
Fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
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Valärenden
§ 98
Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 43)
LS 0511-2034, 0512-2198, 2335, 2336, 0601-0106, 0178, 0602-0268, 0307, 0343,
0344, 0379, 0380, 0399, 0603-0467, 0468, 0551, 0577, 0581, 0590, 0598, 0615,
0631, 0632, 0634, 0638, 0604-0756
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Bo Lagerquist (fp) från uppdragen
som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets NO och ledamot i regionplane- och
trafiknämnden.
Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag
Fyllnadsval
Länsrätten, migrationsdomstolen intill utgången av 2006
Nämndemän
s
s
v
m

Aydan Sedef Karan
Inga-Britt Svärd
Eva-Lena Lundberg
Jan Selin

(efter Cecilia Bravo)
(efter Eva Michal)
(efter Lisa Holmberg)
(efter Mervi Carlsen)

Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndemän
s

Bo Östlund

(efter Birgitta Danell)

Bordlagda val
Länsrätten, migrationsdomstolen intill utgången av 2006
Nämndemän
s
s
mp
mp

Eija Räty
Assif Syed
Roland von Malmborg
Cyrus Pairawan

(efter Anna Lena Ulfvin)

Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val.
två ledamöter i regionplane- och trafiknämnden, efter Anders Gustâv (m) och Bo
Lagerquist (fp)
två nämndemän i Länsrätten efter Peter Palmerlund (s) och Christer Johansson (s)
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fem nämndemän i Länsrätten, migrationsdomstolen efter Yngve Flouberg (s), Rita
Ghebreselassie (s), Ingrid Lindskog (s), Niklas Schmidt (s) och Olivier Simbize
(v)
en nämndeman i Svea Hovrätt efter Anne-Marie Högel (m)
en nämndeman i Fastighetsdomstole n efter Arne Sedell (v)
en nämndeman i Kammarrätten efter Cyrus Pairawan (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 1 efter Paul Zavrell (fp)
två ledamöter i skattenämnden för skattekontor 2 efter Lars Nopp (s) och BirGitta
Tornérhielm (mp)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor 3 efter Göran Helander (s),
Roland von Malmborg (mp), Manijeh Barkhodaee (fp) och Lars-Ove Gavelin (fp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Eskilstuna efter Hans Zander (s)

Nya motioner
§ 99
Anmälan av motioner
LS 0604-0780
Nr 2006:9 av Bo Lantz (kd) och Maria Piotrowski Halkiewicz (fp) om hälsokontroller för blod- vävnads- och organdonatorer.
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av interpellationer
§ 100
Interpellation 2006:28 av Lennart Kalderén (m) om fördelningspolitisk omfördelning av kollektivtrafiken
LS 0603-0510
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Anna Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Lennart Kalderén, landstingsråden Anna Kettner och Maria Wallhager, LarsErik Salminen samt Urban Ryadal.
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§ 101
Interpellation 2006:29 av Olov Lindquist (fp) om låggolvbussar
LS 0603-0511
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Anna Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Olov Lindquist, landstingsrådet Anna Kettner samt Ann-Sofi Matthiesen.

§ 102
Interpellation 2006:30 av Staffan Anderberg (m) om planerna på att beställa
nya vagnar till Lidingöbanan
LS 0603-0512
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Anna Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Staffan Anderberg, landstingsrådet Anna Kettner, Carl-Anders Ifvarsson,
Cecilia Engström, landstingsrådet Maria Wallhager samt Gertrud Brorsson.

§ 103
Interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnads utvecklingen i sjukvården
LS 0603-0497
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 104
Interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt
efter nedläggningen av tidningen Fakta
LS 0603-0498
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 105
Interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes
patienttid
LS 0603-0499
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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§ 106
Interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård
LS 0603-0500
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 107
Interpellation 2006:19 av Birgitta Rydberg (fp) om ökning av olycksfall
orsakat av dålig s nöröjning i Stockholms stad
LS 0603-0501
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros, Lars Joakim Lundquist samt
Kristina Söderlund.

§ 108
Interpellation 2006:20 av Pia Lidwall (kd) om de politiska målens bristande
överensstämmelse med verkligheten inom äldrevården
LS 0603-0502
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Pia Lidwall, landstingsrådet Inger Ros, Inga-Britt Backlund, Lars Joakim
Lundquist samt Boel Carlsson.

§ 109
Interpellation 2006:21 av Birgitta Rydberg (fp) om fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län
LS 0603-0503
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Rydberg och Inger Ros.
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§ 110
Interpellation 2006:22 av Gunilla Helmerson (m) om återtagande av
BVC/MVC-centraler i landstingsdrift
LS 0603-0504
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Gunilla Helmerson och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 111
Interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare
LS 0603-0505
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 112
Interpellation 2006:24 av Margaretha Åkerberg (kd) om närakuternas brist
på läkare och akuttider
LS 0603-0506
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 113
Interpellation 2006:25 av Marianne Watz (m) om landstingets be redskap
inför en eventuell fågelinfluensaepidemi
LS 0603-0507
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Marianne Watz, landstingsrådet Inger Ros samt Gunilla Helmerson.

§ 114
Interpellation 2006:26 av Cecilia Carpelan (fp) om vaccinering av barn med
ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion
LS 0603-0508
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 mars 2006 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Cecilia Carpelan och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 115
Interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional
vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskador
LS 0603-0509
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 116
Anmälan av interpellationer
LS 0604-0738--0750
Nr 2006:31 av Stig Nyman (kd) om framtiden för Karolinska Universitetssjukhuset
Nr 2006:32 av Andres Käärik (fp) om placering av ST-tjänster i allmänmedicin
Nr 2006:33 av Christer G Wennerholm (m) om intensivvården
Nr 2006:34 av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i Stockholm – patientsäkerheten hotad
Nr 2006:35 av Pia Lidwall (kd) om väntetider till barnläkare
Nr 2006:36 av Marie Ljungberg Schött (m) om bokning av tid på vårdcentral
Nr 2006:37 av Cecilia Carpelan (fp) om åtgärder för att upptäcka personer med
diabetes
Nr 2006:38 av Monica Karlsson (kd) om allmän screening för GBS, Grupp Bstreptokocker
Nr 2006:39 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att kostnaderna för
andningsmasker vid sömnapné ska ingå i högkostnadsskyddet
Nr 2006:40 av Inga-Britt Backlund (kd) om vård för vuxna asylsökande
Nr 2006:41 av Maria Wallhager (fp) om hur ett prissänkt SL-kort ska finansieras
Nr 2006:42 av Olov Lindquist (fp) om när beslut om pendeltåg till Hölö kommer
att tas
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Nr 2006:43 av Håkan Emsgård (fp) om inrättande av servicelinje i Norra
Botkyrka
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.50.
Vid protokollet

Peter Freme
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