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Anmälan av förteckning över motioner från år
2013 som inte färdigberetts
Ärendet
En förteckning har upprättats över motioner som väckts under år 2013
eller tidigare och som ännu inte avgjorts.

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens protokollsutdrag
2. Landstingsdirektörens anmälan
3. Förteckning över motioner som inte avgjorts
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fardigberetts
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Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen skall motioner som inte beretts färdigt inom ett år
från när de väcktes anmälas till fullmäktige. Förteckning har upprättats
över motioner som väckts under år 2013 eller tidigare och som ännu inte
avgjorts.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 februari 2015
Förteckning över motioner från år 2013 som inte färdigberetts
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.
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Anmälan av motioner från år 2013 som inte fardigberetts
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen skall motioner som inte beretts färdigt inom ett
år från när de väcktes anmälas till fullmäktige. Förteckning har
upprättats över motioner som väckts under år 2013 eller tidigare och
som ännu inte avgjorts.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 2 februari 2015
Förteckning över motioner från år 2013 som inte
fardigberetts
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.
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Förteckning över motioner från år 2013 som inte färdigberetts
Diarienr
LS 1312-1544

LS 1312-1542

LS 1310-1343

LS 1309-1148

LS 1309-1147

Rubrik
Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V)
om en strategi för äldre patienter med hiv
när de utvecklar åldrandets sjukdomar
Motion 2013:29 av Helene Öberg m.fl.
(MP) om att förlänga tandvårdsstödet till
och med 23 års ålder
Motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl.
(MP) om åtgärder för att förebygga
självmord
Motion 2013:12 av Helene Öberg (MP) och
Marie Åkesdotter (MP) om omhändertagandet på våra akutsjukhus
Motion 2013:11 av Mattias Sääksjärvi m.fl.
(S) om "Stockholms läns landsting +
Stockholm Pride = sant!"

Planering
HSN 16 mars
LS 5 maj
LF 19 maj
LS 5 maj
LF 19 maj
HSN 16 mars
LS 5 maj
LF 19 maj
LS 3 mars
LF 17 mars
Pers utskott 3 feb
LS 3 mars
LF 17 mar

