Förslag 2007:44
Ärendet återremitterades vid fullmäktiges sammanträde den 15 maj 2007.
(Bilaga §115, förslag 31)
Motivet till fullmäktiges återremiss var:
”återremiss av ärendet med följande motiveringar ’1) att bättre belysa kundval och
auktorisation utifrån medborgarens/patientens behov, särskilt sjuka, gamla och människor
med kroniska sjukdomar och funktionshinder 2) att bättre belysa om det är rimligt att
genomföra förslaget från 1 januari 2008 (konsekvensanalys)’.”
Allmänna utskottet behandlade ärendet den 30 maj 2007.
Utskottet beslöt att de frågor som angivits i återremissyrkandet i fullmäktige skall belysas i
utredningsarbetet.
Ärendet skall behandlas av landstingsstyrelsen vid ett extrainsatt sammanträde den 12 juni
2007, klockan 08.30. Utskick av handlingar till landstingsstyrelsen kommer att ske den 5 juni,
efter landstingsrådsberedningens behandling.
Landstingsstyrelsens handlingar i ärendet kommer att sändas ut med tilläggslistan den 8 juni
2007 till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Landstingsfullmäktige tar upp ärendet för behandling under förutsättning av att beslut i
landstingsstyrelsen föreligger.
Innan fullmäktige fattar sitt beslut kommer ärendet att kompletteras med styrelsens
behandling.

Bilaga
§ 115
Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt
auktorisering och kundval inom primärvården (förslag 31)
LS 0703-0289
I ärendet yttrade sig landstingsråden Chris Heister, Birgitta Rydberg, Dag Larsson och
Christer G Wennerholm, Pia Lidwall, landstingsråden Gustav Andersson och Birgitta
Sevefjord, Lena-Maj Anding, Olov Lindquist, Johan Sjölander, Anders Lönnberg, Regiana
Hortin, Mats Skoglund, landstingsrådet Stig Nyman, Sverre Launy, Kristina Söderlund,
Kerstin Pettersson, Jan Strömdahl, Håkan Jörnehed, Juan Carlos Cebrian, Andres Käärik samt
Anna Kettner.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till s-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till v-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

4)

bifall till mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

5) återremiss av ärendet med följande motiveringar ”1) att bättre belysa kundval och
auktorisation utifrån medborgarens/patientens behov, särskilt sjuka, gamla och människor
med kroniska sjukdomar och funktionshinder 2) att bättre belysa om det är rimligt att
genomföra förslaget från 1 januari 2008 (konsekvensanalys)”
6)

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena under 5) och 6) ovan och fann att
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Ordföranden beslutade att frågan om återremittering av ärendet skulle avgöras genom
votering. Den som vill återremittera ärendet röstar ja. Den som vill att ärendet skall avgöras
vid dagens sammanträde röstar nej. Om en tredjedel av ledamöterna röstat ja har fullmäktige
beslutat återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 63 ja-röster,
85 nej-röster och att 1 ledamot var frånvarande vilket innebar att minst en tredjedel av
ledamöterna hade bifallit återremissyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet.

