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Extra sammanträde med landstingsstyrelsens
NKS-beredning
Datum för justering: 2011-05-11

Torbjörn Rosdahl
Plats

Inger Ros

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Närvarande
Ledamöter
Ordförande Torbjörn Rosdahl (M)
i:e vice ordf. Stig Nyman (KD)
Filippa Reinfeldt (M)
Charlotte Broberg (M)
Annika Sandström (M)
Lars Joakim Lundquist (M)
Carl-Anders Ifvarsson (FP)
Stefan Bergström (C)
Inger Ros (S)
Nanna Wikholm (S)
Raymond Wigg (MP)
Birgitta Sevefjord (V)
Ej närvarande
Ledamöter
2:e vice ordf. Ilija Batljan (S)
Lars-Erik Salminen (M)
Johan Sjölander (S)
Närvarande
Politiska tjänstemän
Hans-Erik Malmros (M)-kansliet
Mårten Wallenström (FP-kansliet)
Karin Ernlund (C)-kansliet
Caroline Andersson (S)-kansliet
Annika Lindblad Nieminen (MPkansliet)
Thomas Drost (MP-kansliet)
Ingrid Falk (V)-kansliet

Tjänstemän
Toivo Heinsoo, föredragande
Susanne Ek, sekreterare
Lennart Persson
Erik Gjötterberg
Henrik Gaunitz, HSN-förvaltningen
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§31
Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering
Ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och ledamot Inger Ros (S) utsågs att justera
protokollet.
Föregående protokoll justerades den 20 april 2011.
§32
Godkännande och fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§33
Framtidsplan för hälso- och sjukvården
T.f. landstingsdirektör Toivo Heinsoo föredrog ärendet Framtidsplan för hälsooch sjukvården.
Landstingsstyrelsens NKS-beredning beslutade
att tillstyrka att föreliggande tjänsteutlåtande överlämnas för fortsatt beredning
och beslut
(S)- (V)- och (MP)-ledamöterna anmälde att de inte deltar i beslutet.
Inger Ros (S) anmälde ett särskilt uttalande, bilaga 1.
§34
Övriga frågor
Inger Ros (S) ställde frågan huruvida NKS-beredningens uppdrag kommer att
förändras framöver till följd av det kommande beslutet om Framtidsplan för
hälso- och sjukvården.
Ordföranden svarade att formerna kring NKS-beredningen kan komma att
förändras men att detta ännu inte är utrett.
§35
Nästa möte
Nästa ordinarie sammanträde i NKS-beredningen hålls den 25 maj 2011 på Norra
Stationsgatan 69, plan 5.
Vid protokollet

Susanne Ek
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NKS-beredningen

Framtidsplan för hälso- och sjukvården
Ärendet om framtidens hälso- och sjukvård är ett av de största och viktigaste som
landstinget har att hantera under lång tid. I dagens ärende anges en prioritetsordning
för investeringar i sjukvårdsstrukturen för lång tid framåt. Det hade varit rimligt med
en ordentlig tid för partierna att värdera underlaget samt upprätta verkliga blocköverskridande överläggningar. V i beklagar djupt att den tiden inte ges av den politiska
majoriteten.
V i Socialdemokrater deltar inte i dagens beslut av ovan nämnda skäl.
Därtill finns skäl att ifrågasätta utgångspunkten bakom rangordningen av investeringar som framkommer i den framlagda framtidsplanen. Möjligheterna att på kort tid
klara den omställning av vårdstrukturen som föreslås kommer att möta ett stort antal
stora problem - vilka i dagsläget är olösta - bland annat rörande kompetensförsörjning och på vilket sätt patientflödena verkligen ska kunna styras om.
Särskilt allvarligt ser vi på nedprioriteringen av investeringarna vid Karolinska Huddinge, bland annat investeringen i Innovationsplatsen och investeringarna i laboratorieverksamheten. Med stor sannolikhet medför detta att innovationsplatsen inte
kommer att kunna förverkligas, eftersom de medverkande privata företagens intresse
kommer att upphöra.
Utgångspunkten för oss är att Karolinska universitetssjukhuset i både Solna och
Huddinge tillsammans skall utgöra ett samlat universitetssjukhus med kvalificerad
FoUU-verksamhet på båda lokaliseringsorterna. Med den utgångspunkten är det inte
möjligt att skjuta investeringarna i Karolinska Huddinge på framtiden såsom föreslås
i den nu framlagda planen.
Socialdemokraterna återkommer i landstingsstyrelsen med sitt samlade ställningstagande till den nu framlagda framtidsplanen, men redan nu kräver vi att investeringarna i Karolinska Huddinge tidigareläggs och inleds snarast.

