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Justerare och justeringsdag samt f a s t s t ä l l a n d e av dagordning

Ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och Helene Hellmark Knutsson (S) utsågs att
justera dagens protokoll, senast den i oktober 2013.
Dagordningen godkändes.
§68
T i l l ä g g s a v t a l n r 24 till Projektavtalet f ö r Nya Karolinska Solna (NKS) P å b y g g n a d av behandlingsbyggnad m . m .
LS 1308-0979
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 augusti 2013
S-ledamöternas skrivelse den 1 oktober 2013 (bilaga).
Birgitta Sevefjords (V) skrivelse den 1 oktober 2013 (bilaga).
Beslut

Arbetsutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen dels föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya Karolinska
Solna
att fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden
(strålbyggnad) med fyra våningsplan
att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 - Patienthotell"
och "ÄF33 - Påbyggnad av behandlingsbyggnad"
att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta den
tillkommande utgiften för åren 2015-2018
att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för
tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017
att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till marknadsfastighet
dels för egen del besluta
att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna
Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya
Karolinska Solna.
S- och MP-ledamöterna anmälde att de inte deltog i utskottets beslut.
Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av Birgitta Sevefjord (V).
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F ö r s l a g o m f ö r v ä r v av fastighet
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Ärendet utgick.

§70
N ä s t a s a m m a n t r ä d e m e d arbetsutskottet

Nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott äger rum
den 8 oktober 2013.

Vid protokollet
llisabeth Angard-Levander
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott, ärende 2

Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet Nya Karolinska Solna (NKS) - Påbyggnad
av behandlingsbyggnad m.m.

Det har blivit än mer tydligt av detta ärende att löftena från Alliansen om fasta kostnader och spikade tidsplaner för OPS-projektet NKS, har visat sig vara felaktiga.
Kostnaderna för NKS ökar för varje ny ändring som beställs och datum för när sjukhuset ska vara klart skjuts på framtiden. Landstingsmoderaterna har inte levererat
vad som utlovats.
Förslaget om en påbyggnad av strålbyggnaden vid NKS kantas av osäkerhet och
motstridiga budskap. Det har framkommit att verksamhetens kravställning av byggnaden under upphandlingen åsidosattes, vilket också är grunden för den nu splittrade
bilden av hur byggnaden ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv borde utformas. Landstingsmoderaterna och den övriga majoriteten ville driva igenom beslutet
vid förra AU, trots att det rådde osäkerhet om huruvida det liggande förslaget svarar
just mot kraven på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det var först när oppositionen
valde att lyfta dessa frågor som majoriteten valde att beställa en "second opinion" av
det liggande förslaget. Men även denna process har hanterats illa av majoriteten eftersom SACO m fl inte har varit med och godkänt vilka som ska utföra denna "second opinion". Då det inte finns någon konsensus mellan ledning och personalen om
vilka som ska göra bedömningen, kan det inte heller finnas någon acceptans för resultatet av denna "second opinion". Det innebär att vi i politiken står kvar med
samma frågor obesvarade när vi nu går till beslut. V i riskerar inte bara att få en dyr
strålbyggnad, utan också en strålbyggnad som inte professionen kommer att vilja
använda.
Socialdemokraterna känner att detta viktiga beslut har hanterats på ett sådant sätt av
den Moderatledda majoriteten att vi inte kan känna oss säkra med att vi fattar bästa
beslut. Oron för att påbyggnadens utformning inte klarar krav på patientsäkerhet och
arbetsmiljö kvarstår, medan kostnaderna ökar.
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Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya karolinska
Solna (NKS) - påbyggnad av behandlingsbyggnad mm.
Personalen är vårdens viktigaste resurs. Att bygga ett universitetssjukhus i
världsklass, samtidigt som personal och fackliga företrädare känner sig
missnöjda skapar stora problem. Den konflikt som nu uppstått mellan fack
och sjukhusledning beträffande utformningen av den nya strålbyggnaden på
NKS är djupt olycklig. De fackliga organisationerna pekar på en rad
arbetsmiljöproblem som ljusinsläpp och otillräcklig separation av
professionella och publika flöden i strålbyggnaden och som i stressiga
situationer kan påverka patientsäkerheten negativt. I NKS-byggnaden i
övrigt har man lyckats separera dessa flöden av just patientsäkerhetsskäl.
Vidare lyfter man fram otillräckligt med personalutrymmen och toaletter.
SACOs och andra facks förslag att befintlig verksamhet, d.v.s.
Radiumhemmet, behålls tills vidare i avvaktan på att den nya byggnaden
förbättras visar på omfattningen av oenigheten.
Vänsterpartiet vill understryka vikten av förankringsprocesser, öppenhet och
lyhördhet i det framtida arbetet med NKS, som i stor utsträckning kommer
att handla om vårdinnehåll och personalomflyttningar.
Den breda förankringsprocessen som gällt strålbyggnaden kom igång i april
och bedrevs i stor utsträckning under sommarmånaderna när personal var på
semester eller slet inom en underbemannad vård.
För att förbättra informations- och delaktighetsprocesserna och som också
inkluderar de med ett politiskt ansvar föreslår Vänsterpartiet att det under
hösten 2013 och våren 2014 ordnas hel- eller halvdags seminarier där
informella diskussioner kan föras med sjukhusledning, politiska partiet och
personal. Det är många och svåra beslut som ska fattas framöver och ju
bättre förankrade de är ju smidigare kan de genomföras. Alla partier står
bakom byggandet av NKS och därför är det viktigt att alla partier inkluderas
i detta arbete.

