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Skrivelse om avsaknaden av politisk insyn i NKS-projektet
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att landstingstyrelsen undanröjer förvaltningens beslut om nekande av utlämnande av
handlingar till ansvariga politiker rörande NKS och tillåter att landstingsråd och ledamöter i landstingsstyrelsen får ta del av allt material rörande NKS.

Stockholms läns landsting upphandlade 2010 byggnation samt drift av ett nytt universitetssjukhus. Upphandlingen gäller ett avtal som sträcker sig över lång tid och
innehåller både byggnation av ett sjukhus samt drift och tjänster till detta. Det faktum
att landstinget saknar tidigare erfarenhet av avtalskonstruktionen, den långa avtalstiden samt landstingets stora ekonomiska åtagande förutsätter en fortsatt noggrann
politisk bevakning och uppföljning.
Det åligger landstingsstyrelsens ledamöter från varje politisk parti att fortsätta följa
utvecklingen av arbetet med NKS. Det är viktigt både ur ett skattebetalarperspektiv,
dvs. säkerställa att landstingets medel används på ett kostnadseffektivt sätt samt att
säkerställa att sjukhuset är utformat så att det klarar den verksamhet som är planerad
att bedrivas där. Vidare krävs även fortsatt politisk uppföljning då avtalet med projektbolaget inte upphör i samband med färdigställande av sjukhuset. Avtalet fortsätter i form av att Projektbolaget har ett driftsansvar fram till och med 2040. Det är
under denna ”hyrestid” som merparten av avtalstiden utspelar sig och landstinget
kommer att erlägga drygt två miljarder kr årligen som ersättning till Projektbolaget.
För att en politisk bevakning och uppföljning skall vara möjlig förutsätts också de
politiska kanslierna ha tillgång till avtalet med tillhörande bilagor. Utav många handlingar är bilagorna ”Finansiell modell” och ”Betalningsmekanism” bland de viktigaste för en sådan uppföljning. Idag är bl.a. dessa bilagor sekretessbelagda och är inte
åtkomliga för landstingets politiska ledning form av dess styrelse.
När Socialdemokraterna begärt ut handlingar från förvaltningen har vi nekats med
hänvisning till att det skulle skada landstingets ekonomiska intressen ifall politiken
fick kännedom om dessa. Socialdemokraterna finner det helt oacceptabelt att landstingsråd och ledamöter av landstingsstyrelsen inte får ha kännedom om vad landstinget betalar för under drygt 30 års tid. Vi förutsätter att landstingsstyrelsens ordförande inte har sanktionerat och stödjer detta beslut, men att klarhet på den punkten
måste ges.
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Bedömningen att det är skadligt för landstinget om länsbornas demokratiskt valda
företrädare i landstingstyrelsen får kännedom om vad och hur mycket landstinget
betalar för NKS är anmärkningsvärd. Det visar antingen på en fullständig misstro
mot såväl demokratin som politikens förmåga att styra och en oförståelse för vem
som är ytterst ansvarig i landstingets organisation, eller så innebär det att det finns
uppgifter som förvaltningen inte vill att politiken skall känna till. Oavsett vilket är
detta helt oacceptabelt. Som demokratiskt valda företrädare kräver vi insyn i arbetet
med NKS.
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