PROTOKOLL
2010-03-16

Landstingsfullmäktige

§§ 29-58

Justerat tisdagen den 16 mars avseende § 38 och § 42, punkten nominering till Viltförvaltningsdelegationen i Stockholms län, övriga delar av protokollet är justerat tisdagen den 30
mars 2010
Anslaget tisdagen den 16 mars avseende § 38 och § 42, punkten nominering till Viltförvaltningsdelegationen i Stockholms län, övriga delar av protokollet är anslaget tisdagen den 30
mars 2010

Conny Andersson

John Glas

Gunilla Helmerson

§ 29
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades
enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.
§ 30
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen anslogs den 4 mars 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma
dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen.
Föredragningslistan infördes den 8 och 9 mars 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges
beslut annonsering ska ske.
Tillägg till föredragningslista anslogs den 12 mars 2010 på landstingets anslagstavla och
skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.
§ 31
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre
vice ordföranden samt Gunilla Helmerson.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 30 mars 2010.
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§ 32
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny
ersättare i valkrets 6 efter Zelal Ölcer (FP) utse Lotta Gravenius (FP) och till ny
ersättare i valkrets SV efter Johan Settersjö (MP) utse Gabrielle Gjerswold
(MP)
LS 1001-0065, 1002-0107
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 33
Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2010
LS 0911-0928
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.
§ 34
Översyn av reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt redogörelse
för andra åtgärder för att förtydliga uppgifter och ansvar (förslag 17)
LS 0912-1004
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Johan Sjölander, Vivianne
Gunnarsson samt Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall med instämmande av MP-ledamöterna till S-ledamöternas och tjänstgörande Versättarens gemensamma 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 med undantag för förslaget till ändringar av 14 § p. 6 och ny p.7 i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder, vilka är föremål för beslut i ett separat ärende, och
att med undantag för förslaget till ändringar av 39 § i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder att förslaget till ny sista mening i denna paragraf tas bort och i stället förs in som
ett nytt tredje stycke i samma paragraf och att nuvarande tredje stycket därmed utgör ett
fjärde stycke samt att paragrafen i sin helhet som en följd av dessa förändringar ska ha
följande lydelse avseende hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden skall förutom i de avseenden där ansvaret enligt 5 § eller 14 § p. 8 åvilar
landstingsstyrelsen utöva ledning av Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård i
enlighet med 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Nämnden skall utöva
ledningen av folktandvården i enlighet med 11 § tandvårdslagen (1985:125) samt
ledningen av landstingets samlade insatser enligt 22 § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).

2010-03-16

3

Nämnden skall i dessa egenskaper ansvara för att all hälso- och sjukvård, tandvård och
insatser enligt LSS i landstinget styrs, samordnas och utvecklas på ett sådant sätt att de
samlade resurserna anpassas till befolkningens behov och bidrar till förbättring av
hälsotillståndet.
Nämnden planerar och följer upp befolkningens sjukvårdsbehov och utifrån det beställer samt följer upp beställningar av sjukvård från utförarna.
Under hälso- och sjukvårdsnämnden skall finnas tre sjukvårdsutskott, tre lokala sjukvårdsstyrelser och fem programberedningar för gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor
att lägga till handlingarna den information som lämnas i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande om åtgärder som genomförts för att säkerställa att ärenden handläggs på ett formellt
korrekt sätt.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S-, V- och MP-ledamöterna.
§ 35
Upphandlingsfrågor, ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och
nämnder, reviderad policy och nya riktlinjer (förslag 18)
LS 0912-1005
I ärendet yttrade sig landstingsråden Catharina Elmsäter-Svärd och Raymond Wigg, Johan
Sjölander, Åke Askensten samt Håkan Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall med instämmande av S- och V-ledamöterna till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till MP-ledamöternas vid sammanträdet framlagda förslag, bilaga 2

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med vad som framgår av
bilaga 1 till landstingsstyrelsens förslag
att fastställa upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling i enlighet med vad som
framgår av bilagorna 2 och 3 till landstingsstyrelsens förslag
att landstingsstyrelsen fortsättningsvis ansvarar för riktlinjer för upphandling.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av MP-ledamöterna.
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§ 36
Ändring av bolagsordning för dotterbolaget AB SLL Internfinans (förslag 19)
LS 1001-0089
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna att § 7 i bolagsordningen för AB SLL Internfinans (org nr 556449-9183) ändras
i enlighet med landstingsdirektörens förslag.
§ 37
Överenskommelse med Lidingö stad om Lidingöbanans upprustning och
ombyggnad (förslag 20)
LS 1001-0090
I ärendet yttrade sig Åke Askensten, Lennart Rohdin, Kjell Treslow, Tage Gripenstam, CarlAnders Ifvarsson, landstingsrådet Lars Dahlberg, Jan Stefansson, landstingsrådet Gustav
Andersson samt Björn Sigurdsson.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna överenskommelse den 20 oktober 2009 mellan AB Storstockholms Lokaltrafik
och Lidingö stad avseende upprustning och ombyggnad av Lidingöbanan och dess påverkan
på exploateringen inom Dalénumområdet
att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att beakta objektet Upprustning av Lidingöbanan i förslaget till 2011-2015 års budget och plan.
§ 38
Kompensation till SL:s resenärer (förslag 21)
LS 1002-0196
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Erika Ullberg, Lennart
Rohdin, Åke Askensten, Mona Rudenfeldt, Gunilla Roxby Cromvall, Jan Stefansson, Tage
Gripenstam, Stella Fare, Yvonne Blombäck samt Agnetha Boström.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att bevilja kompensation på 50 000 000 kronor för AB Storstockholms Lokaltrafiks merkostnader i syfte att kompensera resenärer för brister i trafiken orsakade av vintervädret
att finansiering ska ske inom ramen för Koncernfinansiering.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
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§ 39
Nytt program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
– Handikapprogram Mer än bara trösklar (förslag 22)
LS 0902-0179
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman, Åke Askensten, Stella Fare, Håkan
Jörnehed, Carl-Anders Ifvarsson, Gunilla Roxby Cromvall, Juan Carlos Cebrian, Ann-Sofi
Matthiesen, Pia Ortiz-Venegas, Kajsa Hansson, Marie Ljungberg Schött, Lena Appelgren,
Lena-Maj Anding samt Regiana Hortin.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att godkänna förslag till nytt program med namnet ”Mer än bara trösklar” Stockholms läns
landstings program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
att programmet gäller all verksamhet i landstinget samt den verksamhet som landstinget
upphandlar för perioden 2011 – 2015.
§ 40
Motion 2008:29 av Inger Ros och Dag Larsson (S) om den fysiska tillgängligheten inom vården (förslag 23)
LS 0806-0588
I ärendet yttrade sig Inger Ros, landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, Åke Askensten,
Pia Ortiz-Venegas, landstingsrådet Dag Larsson, Marie Ljungberg Schött samt Håkan
Jörnehed.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens gemensamma reservation i
landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Då votering begärts ställde ordföranden först propositioner om vilket av yrkandena under 2)
och 3) ovan som skulle utgöra motförslag till landstingsstyrelsens förslag vid voteringen och
fann att fullmäktige utsett S- och V-ledamöternas förslag.
Begärd omröstning genomfördes sedan enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej
har fullmäktige beslutat enligt S- och V-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 85 jaröster, 50 nej-röster, att 10 ledamöter avstått och att 4 ledamöter varit frånvarande.
Torbjörn Rosdahl meddelade att han avsett att rösta ja.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
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BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av S- och V-ledamöterna och av MPledamöterna.
§ 41
Frågestund
LS 1003-0260
1) Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har du dragit lärdom
av revisorernas svidande kritik mot Spårväg city vad gäller t.ex. bristande affärsmässighet?
2) Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Kommer du se
till att utlovad tillgänglighetsanpassning av landstingshuset genomförs under 2010?
3) Raymond Wigg (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Finns det en
beredskap inom kollektivtrafiken vid de platser som kan komma att beröras av en kraftig
avsmältning när vårfloden kommer igång?
4) Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M): Borde inte krisledningsutskottet ha sammankallats när kollektivtrafiken var nästan helt utslagen i flera dagar?
5) Vivianne Gunnarsson (MP) till ordföranden i Waxholms Ångfartygs AB, Mikael Freimuth
(M): Kommer landstinget genom Waxholmsbolaget att utnyttja de nya tilläggspunkter inom
Stockholms hamnområde som nu öppnas?
6) Curt Hansson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har städpatrullerna
till Slussens bussterminal frusit fast i den undermåliga snöröjningen?
7) Åke Askensten (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser landstingsrådet att det finns möjligheter att förbättra SL: s information om trafikförändringar, exempelvis p.g.a. idrottstävlingar?
8) Janet Mackegård (S) till ordföranden i sjukvårdsstyrelsen Stockholms stad och Ekerö,
Marie Ljungberg Schött (M): Avser du vidta åtgärder för att ändra Vårdval Stockholm så att
samverkan om vård och omsorg mellan stadsdelarna/kommunerna och landstinget förbättras?
9) Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har du försäkrat dig
om att SL sett över säkerheten med anledning av den dödsolycka kopplad till så kallad
”urban exploration” som skedde vid Slussen nyligen?
Frågorna antecknades som besvarade.
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§ 42
Valärenden (förslag 24)
LS 0809-0820, 0810-0944, 0903-0283, 0911-0987, 0912-1014, 1018, 1057, 1063, 10010037, 1002-0104, 0132, 0145, 0183, 1003-0226
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Ulf Landström (M) från uppdraget som
ersättare i fullmäktige, valkrets Nord, för Inga-Britt Backlund (KD) från uppdragen som
ledamot i fullmäktige, valkrets 3, samt ersättare i patientnämnden samt för Jonas Nilsson
(M) från uppdraget som ersättare i skärgårdsstiftelsen.
Fullmäktige valde sedan enligt valberedningens förslag
Patientnämnden intill utgången av 2010
Ersättare
KD

Bertil Fredriksson

(efter Inga-Britt Backlund)

Ordning för ersättares inträde mellan de för Kristdemokraterna, Moderaterna och
Centerpartiet valda ersättarna:
För ledamoten Appelgren inträder ersättarna Fredriksson, Sandlund och Gardos; För ledamoten Dingertz inträder ersättarna Gardos, Fredriksson och Sandlund; För ledamoten
Blombäck inträder ersättarna Fredriksson, Sandlund och Gardos.
Förvaltningsrätten i Stockholm intill utgången av 2010
Nämndemän
M
M
M
M
M
M
M
M
FP
S
S

Göran Fridblom
Sophia Granswed
Lou-Ann Wejke-Norberg
Esaid Boukdir
Eva Melander
Bert Löfqvist
Ulla Wickstein
Aleksandra von Seth
Margareta Backlund
Joanna Abrahamsson
Morgan Öberg

(efter Inga B Agnér)
(efter Sonny Österman)
(efter Conny Eklund)
(efter Birgitta Lagerlund)
(efter Per Hallberg)

(efter Juana Pérez de Olsson)
(efter Per-Eric Nygren)

Skattenämnden vid Storföretagsregionen, Stockholmskontoret intill utgången av
2010
Ledamot
M

Johan Westin

(efter Sören Swärd)

Övervakningsnämnden Stockholm Norr intill utgången av 2010
Ersättare
FP

Tommy Lindgren

(efter Anita Hagelbeck)
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Nominering
Viltförvaltningsdelegationen i Stockholms län
Ledamöter
M Ingmar Wallén
M Elisabeth Dingertz
FP Carin Håkansson
S
Ronny Frithiof
S
Catarina Carbell

Suppleanter
M
Bordläggs
M
Bordläggs
FP Hans Åberg
S
Staffan Holmberg
S
Margaretha Lundgren

Punkten nominering till Viltförvaltningsdelegationen förklarades omedelbart justerad.
Fullmäktige beslutade vidare enligt valberedningens förslag att bordlägga val av
en ersättare i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län efter Jonas Nilsson (M)
fjorton nämndemän i Förvaltningsrätten, dels efter Leif Nyström (S), Leo Bogle (S), Eivor
Hindström (MP), Berivan Öngörur (V), Toivo Jokkala (V), Inger Gemicioglu (V), Gunnar
Bjerkli (V), dels två vakanta platser för (M), en plats för (FP), en plats för (C) och tre platser
för (V).
tre nämndemän i Svea Hovrätt efter Christina Brofalk (C), Pablo Lizama Farias (V) och Gilda
Cordova (V)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 5-8, vakant plats för (V)
§ 43
Bordlagd interpellation 2009:53 av Lena-Maj Anding (MP) om psykospatienters rätt till stöd för livsstilsförändringar
LS 0912-1020
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige medgav den 8
december 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 9 februari 2010.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig LenaMaj Anding och landstingsrådet Birgitta Rydberg.
§ 44
Bordlagd interpellation 2009:54 av Jakob Dencker (MP) om alarmerande hög
frekvens av autism bland somaliska barn
LS 0912-1021
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 8
december 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 9 februari 2010.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
Landstingsrådet Lars Joakim Lundquist hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Lena-Maj Anding och landstingsrådet Lars Joakim Lundquist.
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§ 45
Interpellation 2010:4 av Lars Dahlberg (S) om pendeltågstrafiken
LS 1002-0124
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G Wennerholm, Yvonne Blombäck, Johan
Sjölander, Urban Ryadal, Charlotte Broberg samt landstingsrådet Raymond Wigg.
§ 46
Interpellation 2010:5 av Sverre Launy (V) om bristande trafikinformation vid
förseningar
LS 1002-0125
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Sverre Launy, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsråden Lars Dahlberg och Christer G
Wennerholm, Yvonne Blombäck, Jan Bergvall samt Kerstin Pettersson.
§ 47
Interpellation 2010:6 av Yvonne Blombäck (MP) om information i kollektivtrafiken
LS 1002-0126
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Yvonne Blombäck, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Gunilla Roxby Cromvall,
landstingsrådet Raymond Wigg, Sverre Launy samt Peter Kockum.
§ 48
Interpellation 2010:9 av Erika Ullberg (S) om den bristande störningsinformationen i SL-trafiken
LS 1002-0129
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Erika Ullberg, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Yvonne Blombäck samt Jan
Bergvall.

2010-03-16

10

§ 49
Interpellation 2010:10 av Sverre Launy (V) om stora brister i snöröjningen
LS 1002-0130
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Christer G Wennerholm hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Sverre Launy, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Gunilla Roxby Cromvall samt
Peter Kockum.
§ 50
Bordlagd interpellation 2009:48 av Raymond Wigg (MP) om landstingets
miljöprogram
LS 0910-0841
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för miljöfrågor. Fullmäktige medgav den 13
oktober 2009 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 8 december 2009 och den 9 februari 2010.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Gustav Andersson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Raymond Wigg och Gustav Andersson.
§ 51
Interpellation 2010:1 av Ingela Nylund Watz (S) om patientens rätt till vård i tid
LS 1002-0121
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Dag Larsson och Filippa Reinfeldt.
§ 52
Interpellation 2010:2 av Birgitta Sevefjord (V) om svårigheten att genomföra
handlingsprogrammet Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor
LS 1002-0122
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Birgitta Rydberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
landstingsråden Birgitta Sevefjord och Birgitta Rydberg, Gunilla Roxby Cromvall, landstingsrådet Raymond Wigg, Pia Lidwall, landstingsrådet Gustav Andersson, Anna Attergren
Granath, Gunilla Helmerson samt Juan Carlos Cebrian.
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§ 53
Interpellation 2010:3 av Raymond Wigg (MP) om inrättande av en kommission
för patientsäkerhet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus
LS 1002-0123
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Stig Nyman hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig landstingsråden Raymond Wigg, Stig Nyman, Filippa Reinfeldt och Birgitta Sevefjord.
§ 54
Interpellation 2010:7 av Håkan Jörnehed (V) om hanteringen av Äldreteam
Huddinge och dess framtid och interpellation 2010:8 av Raymond Wigg (MP)
om projektet Äldreteamet i Huddinge
LS 1002-0127--0128
Fullmäktige beslutade att behandla båda interpellationerna tillsammans.
Interpellationerna är ställda till ordföranden i programberedning 1; Äldre och multisjuka.
Fullmäktige medgav den 9 februari 2010 att interpellationerna fick ställas.
Svar på interpellationerna, se bilagorna 15 och 16.
Pia Lidwall hänvisade till det skriftliga svaren. Vidare yttrade sig Håkan Jörnehed, Pia
Lidwall, Gunilla Helmerson, Olov Lindquist, landstingsrådet Raymond Wigg, Kerstin
Pettersson, Juan Carlos Cebrian samt Pia Ortiz-Venegas.
I ordningsfråga yttrade sig landstingsrådet Raymond Wigg.
§ 55
Interpellation 2010:11 av Sverre Launy (V) om ökade sjukvårdskostnader till
följd av bristande snöröjning
LS 1002-0131
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige medgav den 9
februari 2010 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 17.
Landstingsrådet Filippa Reinfeldt hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Sverre Launy och landstingsrådet Filippa Reinfeldt.
§ 56
Anmälan av nya interpellationer
LS 1003-0245--0250
Nr 2010:12 av Dag Larsson (S) om kvalitetsuppföljningar av vårdval
Nr 2010:13 av Håkan Jörnehed (V) om konsekvenser för familjecentralernas existens och
arbete med anledning av Vårdval Stockholms införande
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Nr 2010:14 av Lena-Maj Anding (MP) om vård för patienter med ME/Kroniskt trötthetssyndrom
Nr 2010:15 av Lars Dahlberg (S) om beredskapen med anledning av den senaste tidens kraftiga störningar i SL-trafiken
Nr 2010:16 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om underhållet av spårfordon
Nr 2010:17 av Agnetha Boström (MP) om konstinventering
Interpellationerna ska besvaras vid nästa sammanträde.
§ 58
Anmälan av ny motion
LS 1003-0261
Nr 2010:2 av Lena-Maj Anding om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse
för psykisk hälsa
Motionen remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 18.40.
Vid protokollet

Peter Freme

