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Interpellation av Erika Ullberg (S) om Handens
närsjukhus
Under budgetfullmäktige 2013 stod landstingsstyrelsens ordförande Torbjörn
Rosdahl (M) vid Handens sjukhus i Haninge och lovade ett nytt närsjukhus.
Socialdemokraterna såg positivt på detta besked från Moderaterna, men var samtidigt
något konfunderade då Alliansens budget för 2014 till skillnad från
Socialdemokraternas inte innehöll några avsatta medel för en investering i ett nytt
närsjukhus. Inte heller den nya alliansminoritetens budget för 2015 innebär några
medel avsatta för en investering i ett nytt närsjukhus. Denna deskrepans mellan löfte
och handling ter sig något problematisk.
Bakgrunden är bekant. Nuvarande närsjukhus har nått sin tekniska livslängd och
kostnaderna för renoveringsbehoven överstiger värdet av nyproduktion tillsammans
med vikten av nya lokaler. Landstinget har fattat beslut i två omgångar om utredning
av nya lokaler. Vid det senaste beslutet lyftes egenproduktion upp särskilt. Vidare så
har tjänstemännen vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen definierat vilket behov av
vilken typ av sjukvård som behövs i området runt nuvarande Handens närsjukhus för
att klara den demografiska utvecklingen. Samma tjänstemän konstaterade även att
landstinget inte kan styra den vård som behövs till området inom ramen för
vårdvalet. Det innebär att landstinget inte kan garantera att det kommer att utföras
behövd vård i detta område.
Vidare har det via trafiknämndens deltagande i en ny bussterminal i Handen kommit
oss till känna att Moderaterna i landstinget och i Haninge ombett den byggande
entreprenören att det i den nya bussterminalen även ska finnas sjukvårdslokaler.
Socialdemokraterna finner det förstås märkligt att sjukvårdens varande eller icke
varande eventuellt avgörs i trafiknämnden vilken saknar kompetens vad gäller
sjukvård och enbart mellan moderata politiker. Det är även märkligt att
landstingstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte deltar mer aktivt i
planeringen utav länets sjukvård.
Den 26 januari 2015 beskrev Torbjörn Rosdahl i ABC att den lösning han ser
framför sig för att säkra tillgång till vård runt Handen är att en privat investerare ska
bygga sjukhus på spekulationen att privata vårdaktörer ska vilja hyra lokaler av denne
samt bedriva vård på vårdval i området. Alliansens uppfattning är således att
landstinget inte ska ansvara för att den vård som behövs enligt behovsanalysen ska
finns tillgänglig i Handen.
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Med anledning av ovanstående vill jag fråga till finanslandstingsrådet Torbjörn
Rosdahl (M):
•
•
•
•
•

Hur ser landstingets tidsplan för beslut om närsjukhus i Handen
ut?
Finns det intresse hos entreprenören att bygga sjukhus utan
landstinget som långsiktig hyresgäst?
Blir det sjukvårdslokaler i bussterminalen eller blir det ett
närsjukhus på annan plats i Haninge?
Kommer närsjukhuset att ägas av landstinget eller av en privat
aktör?
Vid en privatfinansierad lösning kommer landstinget att stå som
hyresgäst eller kommer uthyrning av lokaler endast att ske till
privata aktörer inom vårdvalet?

Stockholm den 12 februari 2015

Erika Ullberg

