a)
Bordlagd fråga av Eie Herlitz (mp) om standarden i de nya pendeltågen
LS 0205-0213
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 maj 2002.
Eie Herlitz har till landstingsrådet för trafikfrågor ställt följande fråga:
”I ett tidigare sammanhang har landstingsrådet Elwe Nilsson uttalat sig i dessa
ordalag. ”Det går inte längre att bara fösa in folk i vagnarna. ”Hög bekvämlighet
skall locka fler bilister”. ”Pendeltågen skall ha näst intill regionaltågsstandard”.
Med anledning av detta vill jag fråga Elwe Nilsson:
Kommer verkligen pendeltågsvagnarna att ges en så spartansk och obekväm
interiörmässig standard som visats på datoranimerade bilder i press och TV?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Elwe Nilsson.
b)
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om juridiskt stöd för
landstingsledningens tolkning av 8 kapitlet 5 § i kommunallagen
LS 0206-0284
Ingela Nylund Watz har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
”I en skrivelse den 10 juni anför landstingets chefsjurist följande:
”Landstingskontoret har varken i nämnda skrivelse eller som svar på
förfrågningar från finansroteln i samband med budgetberedningen och
årsredovisningen gjort någon som helst juridisk bedömning av om bortseendet
från utjämningsavgiften är godtagbart som synnerligt skäl för att inte reglera
obalansen i budgeten”.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet
Har landstingsledningen överhuvudtaget inhämtat stöd från juridisk expertis för
sin uppfattning att synnerliga skäl kan åberopas för att slippa följa lagen om att
reglera ett negativt resultat?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Ralph Lédel.
c)
Fråga av Ingela Nylund Watz (s) om åtgärder för bättre ekonomisk
styrning m.m.
LS 0206-0285
Ingela Nylund Watz har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
”Landstingets revisorer har riktat hård kritik av bristerna i styrning, uppföljning
och kontroll vad gäller den samlade sjukvårdens ekonomi i landstinget, Enligt

revisorerna är varken ekonomistyrningen eller kvalitetsredovisningen acceptabel.
Revisorerna har också riktat kritik mot sättet att handla upp tjänster inom
vårdsektorn.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet
Kommer du att vidta några åtgärder med anledning av revisorernas kritik?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Ralph Lédel.
d)
Fråga av Susanna Brolin (v) om den psykiska ohälsan hos unga homooch bisexuella
LS 0206-0282
Susanna Brolin har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
”En nyligen utförd undersökning vid Stockholms universitet visar att den
psykiska ohälsan hos homo- och bisexuella ungdomar ofta är stor.
Den mest kritiska perioden ligger runt 15 år. Det är i den åldern man ofta
kommer underfund med sin sexuella läggning och det är innan man hunnit skaffa
sig homo- och bisexuella vänner.
Bland lesbiska flickor mådde var femte dåligt eller mycket dåligt och var tredje
har försökt ta sitt liv, en eller flera gånger. Bland pojkarna är motsvarande andel
var fjärde.
En inte sällan förekommande okunnighet och oförstående attityd i omgivningen
lägger sten på bördan.
Landstinget bedriver ett förebyggande arbete när det gäller psykiska ohälsa,
d.v.s. att försöka förebygga att ohälsa uppstår.
Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till
sjukvårdslandstingsrådet Stig Nyman (kd):
Anser Du att landstingets förebyggande arbete – att minska den psykiska
ohälsan bland unga homo- och bisexuella genom att påverka omgivningen till en
mer förstående inställning - behöver förstärkas?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Stig Nyman.

e)
Fråga av Inger Ros (s) om förlossningssituationen i sommar
LS 0206-0283
Inger Ros har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:

”Mediabilden av förlossningssituationen inför sommaren är djupt oroande.
Samma bild ger personalen vid besök i verksamheten.
Därför vill jag fråga ansvarigt sjukvårdslandstingsråd:
Anser Du att Du har kontroll över förlossningssituationen inför sommaren?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Folke Schött.

f)
Fråga av Herta Fischer (v) om informationskampanj till allmänheten för
att öka antalet organdonationer
LS 0206-0288
Herta Fischer har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
”Det är brist på organdonatorer i Sverige. I oktober år 2000 beslöt
landstingsfullmäktige att landstinget skulle genomföra en långsiktig kampanj
riktad till allmänheten för att öka antalet organdonatorer. Men jag har inte sett
ett spår av landstingsfullmäktiges beslut om en kampanj - däremot otaliga
uppgifter om människor som lider därför att det saknas organdonatorer. Nu skall
socialstyrelsen dra igång en kampanj.
Jag vill fråga akutsjukvårdslandstingsrådet Folke Schött: Är det i Din
skrivbordslåda landstingsfullmäktiges beslut blivit liggande?”
Frågan besvaras av landstingsrådet Folke Schött.

