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§ 185
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§ 180
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades varvid närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
antecknades i enlighet med bilagda uppropslista, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 181
Kungörelse
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 28 maj 2003 till fullmäktiges
ledamöter och ersättare och länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs samma dag på landstingets anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträdet infördes den 3 juni 2003 i tidningarna på sätt fullmäktige beslutat.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 5 juni 2003 på landstingets anslagstavla och
utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet utlysts i laga ordning.

§ 182
Justering m m
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Att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll avseende §§ 180-184 samt
186-221 utsågs förste och andre vice ordföranden och avseende § 185 utsågs andre
vice ordföranden samt Joakim Edhborg och Erik Langby.
Protokollet ska justeras senast tisdagen den 24 juni 2003.
Fullmäktige beslutade härefter enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring fick ske
under dagens sammanträde.

Anmälningsärenden
§ 183
Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny
ledamot i valkrets NO efter Elwe Nilsson (m) inkalla Lotta Lindblad Söderman
(m), dels till ny ersättare efter Lotta Lindblad Söderman utse Birgitta Almlöf
(m), dels till ny ersättare i valkrets SV efter Maria Brodin (s) utse Berit
Larsson (s), dels till ny ersättare efter Elaine Österberg (v) utse Silvia Gunduz
(v), dels till ny ersättare i valkrets IV efter Peter Linnstrand (v) utse Karin
Nyström (v)
LS 0304-1519, 1573, 1600, 0305-1675
Efter förslag från ordföranden lades anmälan till handlingarna.

§ 184
Bordlagt ärende om arvoden för landstingsråden under mandatperioden 20032006 (förslag 27)
LS 0301-0050
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 13 maj 2003.
I ärendet yttrade sig Christina Tallberg, Lars Joakim Lundquist, Åke Askensten, Elin
Låby samt Fredrik Kronberg.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- , fp- och kd-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att landstingsrådens arvode skall ligga kvar på 2002 års nivå under mandatperioden
2003-2006.
Landstingsråden Anna Berger Kettner, Bengt Cedrenius, Lars Dahlberg, Chris Heister,
Dag Larsson, Ingela Nylund Watz, Stig Nyman, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord,
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Maria Wallhager och Christer G Wennerholm deltog ej i fullmäktiges beslut i detta
ärende.
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RESERVATION
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 185
Kompletterande beslut i ärende om ansvarsfrihet för de ledamöter och
ersättare i landstingsstyrelsen 2002 vilka ej omfattas av tidigare fattat beslut
(förslag 34)
LS 0305-1734
I ärendet yttrade sig Anders Linder, landstingsrådet Chris Heister samt John Glas.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att bevilja ansvarsfrihet för de ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i
landstingsstyrelsen år 2002 och som ej omfattas av tidigare fattat beslut den 29 april
2003.
De ledamöter och ersättare som innehaft uppdrag i landstingsstyrelsen år 2002 deltog ej
i beslutet.
Härefter ajournerades sammanträdet för att de ledamöter som varit jäviga under behandlingen av §§ 184 och 185 skulle ges möjlighet att återinträda.

§ 186
Datum för landstingsfullmäktiges budgetsammanträde 2003 (förslag 35)
LS 0305-1761
Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag
att landstingsfullmäktiges budgetsammanträde 2003 skall äga rum den 25-26 november
2003.

§ 187
Rapport om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens framtida
struktur (förslag 36)
LS 0305-1667
I ärendet yttrade sig landstingsråden Dag Larsson, Chris Heister, Birgitta Rydberg, Stig
Nyman och Bengt Cedrenius, Måns Almqvist, landstingsråden Christer G Wennerholm
och Inger Ros, Åke Askensten, Olov Lindquist, Jan Olov Sundström, Christina
Tallberg, Juan Carlos Cebrian, samt Jan Strömdahl.
YRKANDEN
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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 godkänna rapporten om den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvårdens
framtida struktur.
RESERVATION
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den
gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.

§ 188
Strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns
landsting (förslag 37)
LS 0304-1453
I ärendet yttrade sig landstingsråden Inger Ros, Christer G Wennerholm, Birgitta
Rydberg, Stig Nyman, Inger Ros, Bengt Cedrenius och Maria Wallhager samt Jan
Liliemark.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att fastställa strategi och handlingsprogram för läkemedelsarbetet inom Stockholms läns
landsting för perioden 2003-2006.

§ 189
Förslag om medresenär vid färdtjänstresa (förslag 38)
LS 0304-1410
I ärendet yttrade sig Johan Sjölander, Hans-Erik Malmros, Birgitta Bexelius samt Ulla
Dahl.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
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att från och med den 1 augusti 2003 ge färdtjänstresenärer som inte har ledsagare
möjlighet att ta med en medresenär vid färdtjänstresa
att fastställa avgiften för medföljande till 20 kronor per enkel resa
att fastställa högkostnadsskydd till 500 kronor per månad samt 300 kronor per månad
för pensionärer.

§ 190
Åtgärder med anledning av månadsbokslut för mars 2003 samt prognos för
helåret 2003 (förslag 42)
LS 0305-1653
I ärendet yttrade sig landstingsråden Ingela Nylund Watz, Chris Heister, Lars Dahlberg
och Birgitta Rydberg, Michael Stjernström, landstingsråden Stig Nyman, Birgitta
Sevefjord, Bengt Cedrenius och Christer G Wennerholm, Lars Joakim Lundquist, IngaBritt Backlund, Jan Olov Sundström samt Margareta Cederfelt.
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-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
5) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas gemensamma tilläggsförslag innebärande ”att
avgiften för mammografi fortsättningsvis fastställs till 50 kronor”
6) bifall till m-, fp- och kd-ledamöternas gemensamma tilläggsförslag innebärande ”att
ingen avgift skall tas ut för gynekologisk screening”
7) bifall till m-ledamöternas vid sammanträdet framlagda justering av en att-sats i mreservationen i landstingsstyrelsen innebärande ”att höja priset på Waxholms Ångfartygs
AB:s kontantbiljetter med 10 procent fr o m den 1 september 2003”
8) avslag till m-ledamöternas förslag om att höja priset på Waxholms Ångfartygs AB:s
kontantbiljetter med 10 procent fr o m den 1 september 2003
Yrkandet under 5) togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandet under 5) ovan och fann att
fullmäktige avslagit yrkandet.
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Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som avslår yrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige
beslutat bifalla m-, fp- och kd-ledamöternas tilläggsförslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 65 jaröster, 63 nej-röster, samt att 21 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå yrkandet.
Härefter togs yrkandet under 6) ovan upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandet under 6) ovan och fann att
fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som avslår yrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige
beslutat bifalla m-, fp- och kd-ledamöternas tilläggsförslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 65 jaröster, 63 nej-röster samt att 21 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.
BESLUT
Fullmäktige beslutade att avslå yrkandet.

Härefter togs yrkandet under 7) ovan upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandet under 7) ovan och fann att
fullmäktige avslagit yrkandet.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som avslår yrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige
beslutat bifalla m-ledamöternas vid sammanträdet framlagda förslag om justering av en
att-sats i m-reservationen i landstingsstyrelsen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 75 jaröster, 30 nej-röster, att 23 ledamöter avstått samt att 21 ledamöter varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 4.
BESLUT
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Fullmäktige beslutade att avslå yrkandet.

Till sist ställde ordföranden propositioner om bifall till yrkandena 1) - 4) ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budgetarbetet för 2004 utarbeta
förslag till långsiktig handlingsplan i syfte att skapa balans i landstingskoncernens
ekonomi
att höja priset på Waxholms Ångfartygs AB:s kontantbiljetter med 10 procent
fr o m den 1 juli 2003
att förändra sjukvårdsavgifterna fr o m den 1 juli 2003 i enlighet med bilagan i
landstingsrådsberedningens skrivelse
att uppmana landstingets nämnder och bolag att iaktta stor restriktivitet vad gäller de
administrativa kostnaderna
att uppmana landstingets nämnder och bolag att omedelbart vidta åtgärder för att
dämpa utvecklingen av personalkostnaderna
att uppdra åt landstingsstyrelsen att skyndsamt se över de regler och riktlinjer som
gäller för representation inom landstingskoncernen och framlägga de förslag som
översynen föranleder
att införa omedelbart anställningsstopp med giltighet t o m den 31 december 2003 inom
Stockholms läns landstings verksamheter för administrativ personal vid samtliga enheters
centrala administrationer samt för läkare inom områden där uppenbar läkarbrist inte
råder
att rekommendera styrelserna för landstingets aktiebolag att omgående fatta ett
likalydande beslut gällande anställningsstopp
att uppdra åt landstingsstyrelsen eller dess hälso- och sjukvårdsutskott att genomföra
besparingar inom hjälpmedelsområdet om 18 000 000 kronor på årsbasis och
5 000 000 kronor 2003
att uppdra åt landstingsstyrelsen eller dess hälso- och sjukvårdsutskott att vidta åtgärder som minskar kostnaderna för kunskapscentra med 60 000 000 kronor på
årsbasis och med 10 000 000 kronor 2003
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att uppdra åt Locum AB att genom kostnadssänkningar åstadkomma ett med
75 000 000 kronor förbättrat resultat 2003
att inhyrning av externa lokaler samt nytecknande av hyresavtal för externa lokaler skall
följa de riktlinjer som framgår av tjänsteutlåtandet
att uppdra åt Locum AB att senast den 25 september 2003 framlägga förslag till
incitamentssystem för minskad lokalanvändning
att uppdra åt Locum AB att senast den 25 september 2003 framlägga förslag om
möjligheterna till energieffektiviseringar
att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en framställan till landstingsförbundet och
regeringen om regional differentiering av den nationella taxan
att uppdra åt landstingsstyrelsen eller dess hälso- och sjukvårdsutskott att påskynda
inventering och analys av externa vårdavtal
att uppdra åt utredningen om nytt universitetssjukhus att pröva möjligheterna till
reduceringar av planerade objekt i investeringsplanen för 2003 och 2004.
RESERVATION
M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sina
respektive förslag.

§ 191
Motion 2003:11 av Margareta Cederfelt (m) om förebyggande av fallolyckor
bland äldre (förslag 39)
LS 0301-0129
I ärendet yttrade sig Margareta Cederfelt och landstingsrådet Inger Ros.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till motionen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige
bifallit landstingsstyrelsens förslag.
Begärd votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner
nej har fullmäktige beslutat att bifalla motionen.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån utvisade 84 jaröster, 33 nej-röster, att 1 ledamot avstått samt att 31 ledamöter varit frånvarande.
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Det antecknades att Marie-Louise Sellin och Tove Sander avsett att rösta ja.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 5.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för motionen.

2003-06-10
§ 192
Motion 2001:40 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om att landstinget skall köpa
miljömärkt el (förslag 40)
LS 0112-0693
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Bengt Cedrenius, Lars Joakim Lundquist och
Michael Stjernström.
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 uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med kommande upphandlingar av
elektricitet, uppdra åt samliga landstingets förvaltningar och bolag, att övergå till
miljömärkt el förutsatt att kraftiga kostnadsökningar kan undvikas
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i
landstingsstyrelsen.

Valärenden
§ 193
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 41)
LS 0211-0529, 0301-0415, 0302-0555, 0303-1036, 1325, 0304-1399, 0304-1501,
0305-1675, 1669, 0306-1809
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Lars-Göran Lindgren (kd) från uppdrag
som ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets IV.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag
Svea Hovrätt intill utgången av 2006
Nämndemän
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Ingegerd Stenberg Berglöf

(efter Eva Schenström)

Mälardalsrådets kultur- och turismutskott
mp
kd

Rebekka Domenique
Sonia Lunnergård

Mälardalsrådets Miljöutskott
fp

Britt-Marie Norelius

Övervakningsnämnden Stockholm Norr för tiden 2003-2006
Ledamöter
s

Christina Andersson

Skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 för tiden 2003-2006
Ledamöter
fp

Lennart Grudevall

Skattenämnden för Företagsskattekontor 6 för tiden 2003-2006
Ledamöter
s
s

Sinikka Suutari Carlbäck
Natalia Kapliniski Zukova

Svea Hovrätt för tiden 2003-2006
Nämndemän
v

Amine Kakabaveh

(efter Anna-Carin Wallin)

Fastighetsdomstol för tiden 2003-2006
Nämndemän
s
s

Rickard Nekojan
Gunnar Fernquist

2003-06-10
v
v

Marja Hillerström
Ingrid Hellberg

Fullmäktige beslutade vidare enligt valberedningens förslag att bordlägga följande val:
en ersättare i landstingsstyrelsen, efter Elwe Nilsson (m)
en ledamot och 2:e vice ordförande i Locum AB, efter Elwe Nilsson (m)
en ledamot och vice ordförande i valberedningen, efter Elwe Nilsson (m)
en ersättare i Landstingshuset i Stockholm AB, efter Elwe Nilsson (m)
två ledamöter varav en tillika ordförande i Ambulanssjukvården i Stockholm AB (-)
en ersättare i stiftelsen Centrum för Oral Biologi, efter Per Thullberg (-)
två personliga ersättare i mälardalsrådet (tilläggsmandat), (s)
en ledamot i mälardalsrådets miljöutskott, (kd)
tre ledamöter i skattenämnden för skattekontor Stockholm 1, 2 (s) 1 (fp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Spånga, (v)
fyra ledamöter i skattenämnden för skattekontor Riks revisionskontor 3 och koncernrevisionskontoret, (v)
två ledamöter i skattenämnden för Processkontoret revisionskontor 1 och 2 samt
projektkontoret, (v)
två nämndemän i fastighetsdomstolen, (s)

Nya motioner
§ 194
Anmälan av motioner
LS 0306-1877, 1880--1887
Nr 2003:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för patientarbete för
sjuksköterskor och läkare
Nr 2003:45 av Anita Hagelbeck m fl (fp) om representation från de regionala
beredningarna i HSU
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Nr 2003:46 av Margot Hedlin m fl (fp) om screening av personer som har genetiska
anlag för diabetes
Nr 2003:47 av Carl-Anders Ifvarsson m fl (fp) om bristande smärtlindring för
cancerpatienter
Nr 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning på vatten i Södertälje
Nr 2003:49 av Cecilia Carpelan (fp) om stöd till föräldrar för att förbättra barns
psykiska hälsa
Nr 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare
Nr 2003:51 av Stig Nyman och Bo Lantz (kd) om att uppmuntra läkare under
specialistutbildning till utlandspraktik
Nr 2003:52 av Sonia Lunnergård (kd) om att landstinget bör utlysa en kampanj för att
minska snuskonsumtionen
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.

Besvarande av frågor
§ 195
Bordlagd fråga av Marie Ljungberg Schött (m) om sprutbytesprogram
LS 0304-1422
Marie Ljungberg Schött har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Enligt uppgift från Smittskyddsinstitutet minskar frekvensen av hepatit B i Stockholms
län. Däremot ökar frekvensen kraftigt i Skåneregionen, antalet nyregistrerade har där
tredubblats. I Malmö-Lund regionen pågår sedan några år ett försök med
sprutbytesprogram för narkomaner.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros:
Drar Du några slutsatser av dessa nya fakta från Smittskyddsinstitutet?
Frågan bordlades vid fullmäktiges sammanträden den 8 april och den 13 maj 2003.
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Marie
Ljungberg Schött.

§ 196
Fråga av Christer G Wennerholm (m) om valfrihet inom konstgjord befruktning
LS 0306-1839
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Christer G Wennerholm har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I debatten på fullmäktige den 13 maj 2003 med anledning av en interpellation om
möjligheten att få IVF-behandling på gynkliniken på S:t Görans sjukhus frågade jag vilken
inställning sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord har till landstingsförbundets
valfrihetsregel.
”Jag vill inte avskaffa den”, blev svaret. Dessutom försäkrade Sevefjord att hon inte hyste
någon motvilja gentemot fristående IVF-vårdgivare.
I ärendet LS 0305-1653 till landstingsstyrelsen har nu beslutats att just den valfriheten
skall avskaffas, genom beslutet om en årlig neddragning om åtta mnkr.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till landstingsrådet Birgitta
Sevefjord:
Är Din inställning alltjämt att Du inte vill avskaffa valfriheten inom IVF, trots att beslutet i
landstingsstyrelsen i praktiken omöjliggör denna?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm.

§ 197
Fråga av Carin Håkansson (fp) om tonårsaborter
LS 0306-1817
Carin Håkansson har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Antalet aborter i Stockholms län bland 15- till19-åringar har ökat med 50% under de
senaste åren men landstinget har inte reagerat på denna utveckling enligt socialstyrelsen.
I Solna och Sundbyberg görs det 37 stycken aborter per tusen kvinnor i nämnd
åldersgrupp. Tonårstiden är en känslig period i livet som kan bli värre av onödiga
aborter, en abort kan ge psykiska ärr och orsaka ökade behov av psykiatrisk hjälp
senare i livet.
P-piller har fått ett dåligt rykte men risken för att få en blodpropp vid användande av ppiller är mindre än vid en graviditet. Som ett steg i att minska antalet medicinska aborter
borde ”dagen efter-piller” finnas mer lättillgängliga på apotek så att användarna slipper
fråga efter dem över disk, där andra kunder kan lyssna.
Då abort är en stor fråga för den enskilda individen och innebär en stor utgift för
landstinget vill jag fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Ämnar du agera i frågan för att minska antalet tonårsaborter i Stockholms läns
landsting?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Carin
Håkansson.
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§ 198
Fråga av Filippa Reinfeldt (m) om avgift för gynekologisk hälsokontroll
LS 0306-1825
Filippa Reinfeldt har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Landstingets majoritet har föreslagit att en avgift för gynekologisk hälsokontroll ska införas.
Det kommer att kosta 140:- när man efter en kallelse från landstinget infinner sig hos en
barnmorska för att få provtagningen utförd. Tidigare har det varit avgiftsfritt. Syftet med
provtagningen är att tidigare upptäcka förstadier till livmoderhalscancer. Det är därför
angeläget att så många kvinnor som möjligt ingår i screeningen.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Tror Du att införandet av en avgift på 140:- för gynekologisk hälsokontroll kommer att öka
andelen kvinnor som genomgår provtagning?
P g a Filippa Reinfeldts frånvaro medgav fullmäktige att Marie Ljungberg Schött fick företräda
Filippa Reinfeldt.
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig Marie
Ljungberg Schött.

§ 199
Fråga av Stig Nyman (kd) om ev. åtgärder inom psykiatrin med anledning av
händelserna i Gamla stan och Åkeshov
LS 0306-1822
Stig Nyman har till landstingsrådet för psykiatrifrågor ställt följande fråga:
Med anledning av de tragiska händelserna i Gamla stan nyligen och strax dessförinnan i
Åkeshov har den psykiatriska vården hamnat i fokus.
I nyhetsmedia och bland debattörer spekuleras om orsakerna är att finna i brister i
vården och socialministern har beställt en snabbutredning. Uppgifterna i media, bland
debattörer och sakkunniga är inte samstämmiga. Jag tror att ledande personer inom
psykiatrin har en god bild av vårdens styrkor och svagheter. Utöver socialministerns
utredning har de politiska uttalandena varit få.
Jag vill med anledning av de aktuella händelserna och debatten ställa följande fråga till
ansvarigt landstingsråd:
Har du och majoriteten några planer för den psykiatriska vården i vårt landsting i syfte
att motverka händelser av det slag som inträffat i Gamla stan och i Åkeshov?
Frågan besvarades av landstingsrådet Birgitta Sevefjord. Vidare yttrade sig landstingsrådet Stig Nyman.
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§ 200
Fråga av Stig Nyman (kd) om rekrytering av blodgivare
LS 0306-1821
Stig Nyman har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I juni månad i år läggs Citytappen ner. Citytappen har tagit emot blodplasma som
använts som utgångsmaterial för läkemedelsindustrin.
Enligt sakkunniga är inte blodplasmagivare samma personer som blodgivare. Dock
torde säkert några av de trogna plasmagivare som år efter år lämnat plasma på
Citytappen kunna rekryteras för blodgivning åt landstingets invånare.
Jag vill med anledning av landstingets ständigt skriande behov av blodgivare ställa
följande fråga till ansvarigt landstingsråd:
Kommer du att verka för att de plasmagivare som idag lämnar blodplasma på
Citytappen erbjuds att bli blodgivare?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig landstingsrådet Stig
Nyman.

§ 201
Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om blodbrist i sommar
LS 0306-1826
Lars Joakim Lundquist har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Enligt uppgift kommer det att vara brist på blod i sommar i Stockholms läns landsting.
Det kan t o m bli så illa att planerade operationer måste ställas in.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till landstingsrådet Inger Ros:
Har Du som övergripande ansvarig för sjukvården i länet vidtagit de åtgärder som
behövs för att säkerställa blodtillgången i sommar?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Lars Joakim
Lundquist.

§ 202
Fråga av Lars Joakim Lundquist (m) om Gärdets geriatriska enhet
LS 0306-1827
Lars Joakim Lundquist har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
I lokaltidningarna på Östermalm har det under våren pågått en debatt om Gärdets
geriatriska enhet. Ingen, vare sig politiker från den nya majoriteten eller landstingets
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tjänstemän, har trots upprepade förfrågningar kunnat ge raka och tydliga besked om
framtiden för Gärdets geriatriska enhet.
I senaste numret av landstingets tidskrift Vårdguiden 02.2003 finns fortfarande Gärdets
geriatriska enhet kvar under rubriken ”Övriga specialistmottagningar – geriatrisk vård”.
Ena dagen är det nedläggning som gäller, nästa dag vet man inte riktigt vad som skall
hända. Några vårdavtal har inte heller kunnat återfinnas. Inte heller tycks någon
information ha gått ut till stadsdelens invånare.
Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros som övergripande ansvarig för sjukvården:
Kommer Gärdets geriatriska enhet att läggas ned?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Lars Joakim
Lundquist.

§ 203
Fråga av Andres Käärik (fp) om akutläkare på motorcykel under sommaren
2003
LS 0306-1818
Andres Käärik har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Under försommaren år 2002 bedrevs ett projekt med akutläkare som ryckte ut med
motorcykel. Syftet var att läkaren snabbt skulle kunna ta sig fram i storstadstrafiken och
innerstaden för att ge kvalificerad vård på skadeplatsen.
Jag tycker att resultatet av försöksverksamheten är lyckat och att verksamheten bör
bedrivas även under sommaren i år. Jag har tidigare interpellerat i frågan och
sjukvårdslandstingsrådet svarade då att hon skulle undersöka om det kunde bedrivas en
MC-verksamhet även sommaren 2003.
Jag vill därför fråga sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros följande:
Kommer akutläkaren på motorcykel att finnas tillgänglig som en viktig akutvårdsresurs
även under sommaren 2003?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Andres Käärik.

§ 204
Fråga av Inga-Britt Backlund (kd) om att subventionera s k höftskydd för äldre
LS 0306-1823
Inga-Britt Backlund har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
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Lårbenshals- eller collumfrakturer är vanligt förekommande speciellt hos äldre kvinnor
beroende på fallolyckor. Detta resulterar i stort mänskligt lidande och stora vård- och
omsorgskostnader.
Speciella höftskydd, som vid fallet både absorberar stöten och fördelar kraften över ett
större område kring lårbenet, är ett utmärkt komplement och hjälpmedel för att
förebygga dylika skador.
Kostnaden är för den enskilde - i allmänhet pensionär - tyvärr inte alltid överkomlig.
Höftskyddet SAFEHIP kostar t ex 700 kr.
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Kan du tänka dig att verka för att patienter som löper risk att drabbas eller har drabbats
av collumfrakturer skall erhålla gratis/alternativt delvis subventionerade höftskydd i
förebyggande syfte?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Inga-Britt
Backlund.

§ 205
Fråga av Fatima Nur (m) om offentliga möten i de geografiska beredningarnas
regi – ”Öppet hus”
LS 0306-1840
Fatima Nur har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Vid ett par tillfällen har min geografiska beredning haft s.k. Öppet hus-möten, senast i
Blackeberg. Syftet med mötena är att få till stånd en dialog mellan de boende och de
förtroendevalda.
Av naturliga skäl har mötena förlagts där dramatiska förändringar (läs: försämringar)
skall äga rum. Följaktligen har vi ledamöter fått ta emot mycket kritik. Än mer kritiska
har de boende blivit när det har framgått att den geografiska beredningen saknar
ekonomiskt mandat. Det upplevs som meningslöst att dryfta problem med oss, eftersom
beredningen aldrig fattar de avgörande besluten.
Känslan av maktlöshet bland de förtroendevalda i beredningen och bland de boende är
ett demokratiproblem. De boende blir berättigat arga när de inte får möjlighet att träffa
de beslutsfattande politikerna. Att hänvisa till att vi kan föra vidare de boendes tankar till
respektive partigrupp utgör inte någon god grund för meningsfull dialog med
medborgarna.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet
Inger Ros:
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Är du i egenskap av beställare beredd att närvara vid framtida offentliga möten av typ
”Öppet hus”?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Fatima Nur.

§ 206
Fråga av Pia Lidwall (kd) om driften av Blackebergs vårdcentral
LS 0305-1837
Pia Lidwall har till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor ställt följande fråga:
Avtalet med Praktikertjänst om driften av Blackebergs vårdcentral upphör den 30 juni
2003. Frågan om förlängning av avtalet med Praktikertjänst var uppe i Hälso- och
sjukvårdsutskottet den 18 mars då Beställarkontor Vård uppdrogs att förhandla med
Praktikertjänst om förlängning av avtalet. På Hälso- och sjukvårdsutskottet den 2 juni
meddelades utskottet att det inte blir någon förlängning av avtalet efter månadsskiftet
juni/juli. Vem som tar över har ej presenterats för utskottet.
Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros:
Kommer det att finnas en fungerande vårdcentral i Blackeberg från och med den 1 juli
2003?
Frågan besvarades av landstingsrådet Inger Ros. Vidare yttrade sig Pia Lidwall.

§ 207
Fråga av Maria Wallhager (fp) om att granska Locum och övriga verksamheter
inom SLL
LS 0306-1820
Maria Wallhager har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Med anledning av de senaste veckornas avslöjanden av missbruk av skattemedel och
vidlyftigheter inom landstingsbolag bör en djupgående granskning göras av alla
förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting. Vi måste förvissa oss om att
förvaltningarna inom landstinget sköts på ett riktigt sätt ur affärsmässig, juridisk och
moralisk aspekt. Det får inte råda något tvivel om vilken kultur som ska råda inom
landstinget och dess förvaltningar.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund – Watz följande:
Kommer du att se till att en ordentlig granskning av ”affärskulturen”görs i samtliga
förvaltningar och bolag inom landstinget så att vi med trovärdighet kan fortsätta driva
våra verksamheter?
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Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Maria Wallhager.
§ 208
Fråga av Maria Wallhager (fp) om lättillgänglig information om representationsbestämmelser
LS 0306-1838
Maria Wallhager har till landstingsrådet för finansfrågor ställt följande fråga:
Det är idag svårt för landstingets anställda att snabbt hitta information om reglerna för
representation inom landstinget. Reglerna kan vara svåra att förstå och tillämpa.
Det är också viktigt att reglerna finns lättillgängliga. Så är inte fallet idag. Ett sätt är att
informationen finns att tillgå via hänvisning från landstingets hemsida.
Jag vill därför fråga finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz följande:
Är du beredd att göra reglerna för representation mer lättillgängliga för anställda inom
landstinget?
Frågan besvarades av landstingsrådet Ingela Nylund Watz. Vidare yttrade sig
landstingsrådet Maria Wallhager.

I ordningsfråga yttrade sig härefter landstingsrådet Chris Heister.

Besvarande av interpellationer
§ 209
Bordlagd interpellation 2003:39 av Cecilia Carpelan (fp) om rättsintyg och
privat företag
LS 0304-1431
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 13 maj 2003.
Svar på interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Cecilia
Carpelan och landstingsrådet Inger Ros.

§ 210
Bordlagd interpellation 2003:40 av Cecilia Carpelan (fp) om hälsokonsekvens beskrivningar inför politiska beslut
LS 0304-1433
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Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 8 april 2003 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid
fullmäktiges sammanträde den 13 maj 2003.
Svar på interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Cecilia
Carpelan, landstingsrådet Inger Ros samt Teresia Ekekihl.

§ 211
Bordlagd interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om hot och våld för
personalen inom SL
LS 0304-1438
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige beslutade den 8
april 2003 att interpellationen fick ställas. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges
sammanträde den 13 maj 2003.
Svar på interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Åke Holmström och landstingsrådet Anna Berger Kettner.

§ 212
Interpellation 2003:50 av Christer G Wennerholm (m) om situationen inom
barnsjukvården
LS 0305-1655
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 13 maj 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
landstingsråden Christer G Wennerholm och Inger Ros.

§ 213
Interpellation 2003:51 av Birgitta Rydberg (fp) om vårdgarantin kan upprätthållas inom den specialiserade ätstörningsvården
LS 0305-1656
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 13 maj 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig landstingsråden Birgitta Rydberg och Birgitta Sevefjord.
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§ 214
Interpellation 2003:52 av Andres Käärik (fp) om erfarenheter från SARSepidemin i Toronto
LS 0305-1657
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 13 maj 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig
Andres Käärik och landstingsrådet Inger Ros.

§ 215
Interpellation 2003:53 av Olov Lindquist (fp) om medel för de geografiska
beredningarna
LS 0305-1658
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige beslutade
den 13 maj 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade sig Olov
Lindquist, landstingsrådet Inger Ros, Lars Joakim Lundquist, Juan Carlos Cebrian samt
Urban Ryadal.

§ 216
Interpellation 2003:54 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av behandlingshemmet Skonaren i Tumba
LS 0305-1659
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige beslutade den
13 maj 2003 att interpellationen fick ställas.
Svar på interpellationen, se bilaga 13.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Cecilia Carpelan, landstingsrådet Birgitta Sevefjord samt Peter Andersson.

§ 217
Interpellation 2003:55 av Cecilia Carpelan (fp) om nedläggning av psykakuten
på Huddinge sjukhus
LS 0305-1660
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige beslutade den
13 maj 2003 att interpellationen fick ställas.
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Svar på interpellationen, se bilaga 14.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. I ärendet yttrade
sig Cecilia Carpelan och landstingsrådet Birgitta Sevefjord.

§ 218
Interpellation 2003:56 av Monica Karlsson (kd) om det ökade behovet av
barnsjukvård
LS 0305-1661
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 219
Interpellation 2003:57 av Andres Käärik (fp) om att läkare lägger ned halva
sin arbetstid på administration
LS 0305-1662
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

§ 220
Interpellation 2003:58 av Anders Gustâv (m) om planer på ett regionalt
byggbolag
LS 0305-1663
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.

Nya interpellationer
§ 221
Anmälan av interpellationer
LS 0305-1755, 0306-1828--1835
Nr 2003:59 av Hans-Erik Malmros (m) om nedskärningar inom AB Storstockholms
Lokaltrafik
Nr 2003:60 av Andres Käärik (fp) om generaldirektör Jane Cederqvists uttalande om
landstingets ekonomi kan tas på allvar
Nr 2003:61 av Andres Käärik (fp) om antalet husläkare
Nr 2003:62 av Birgitta Rydberg (fp) om biverkningar av p-piller
Nr 2003:63 av Birgitta Rydberg (fp) om skillnader mellan akutsjukhusen av antalet
dödsfall vid hjärtinfarkt
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Nr 2003:64 av Pia Lidwall (kd) om kompensation för inställda operationer
Nr 2003:65 av Cecilia Carpelan (fp) om gratis antipsykotiska läkemedel
Nr 2003:66 av Birgitta Rydberg (fp) om införande av hjälpmedelsguide
Nr 2003:67 av Staffan Sjödén (m) om ingånget avtal mellan AB Storstockholms
Lokaltrafik och Tidnings AB Metro
Interpellationerna skall besvaras vid nästa sammanträde.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 20.55.
Vid protokollet

Peter Freme

