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Svar på interpellation 2003:99 av Olov Lindquist (fp) om
framtiden för Södertälje Sjukhus
Olov Lindquist har frågat mig följande:
1. Anser du att du själv varit tillräckligt lyhörd för vad södertäljeborna tycker i
frågan om Södertälje sjukhus?
2. Visar inte dina uttalanden att förslaget om Södertälje sjukhus enbart handlade
om att rädda den politiska majoriteten och inte hade något att göra med att ”ni
lyssnat på södertäljeborna”?
3. Kan du garantera att landstingsfullmäktige kommer att få ta ställning till de
eventuell nya förslag som kommer avseende Södertälje sjukhus?
Som svar vill jag anföra följande:
1. Ja. Det är mycket viktigt att lyssna på dem som berörs av ett förslag. Så har
också skett i det här fallet.
Sedan är det naturligtvis så att Södertälje sjukhus inte enkom tillhör Södertäljeborna. Det tillhör hela det här länet och bekostas av samtliga skattebetalare i
Stockholms län. Uppgiften för mig – likväl som för interpellanten – och alla andra
förtroendevalda i landstingsfullmäktige är att göra prioriteringar utifrån hela länets
bästa. Sådant är varje landstingsfullmäktigs demokratiska mandat. Därför är det
ett faktum att förslag under stundom måste föras fram som inte gillas av alla som
berörs.
2. Nej. Jag har aldrig påstått något annat än att det fanns ledamöter i landstingsfullmäktige inom majoritetskoalitionen som deklarerade att de inte avsåg att
rösta för förslaget. För majoriteten var detta onekligen en problematik. Detta står
dock på intet vis i motsättning till att landstingets politiska ledning också tog
intryck av den starka lokala opinionen i Södertälje. Det demokratiska mandatet
innebär ibland en balansgång mellan lyhördhet för lokala opinioner och
prioriteringar utifrån vad som är bäst för helheten i länet. Den opinion som kom till
uttryck i Södertälje efter att förslaget lämnats, spelade en stor roll till att
majoriteten sedan drog tillbaka förslaget för ytterligare utredning.
3. Ja, landstingsfullmäktige måste ta ställning om förslag åter skulle lämnas om att
ändra Södertälje sjukhus inriktning, exempelvis i fråga om en förändring som
innebär en utveckling mot närsjukhus istället för akutsjukhus.
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Landstingsfullmäktige har beslutat att verksamheten ska utredas och utvecklas
avseende volym, inriktning och samordningsmöjligheter. Huruvida detta föranleder
några nya förslag om att ändra sjukhusets huvudsakliga inriktning är i dagsläget för
tidigt att säga. Om så skulle bli fallet måste landstingsfullmäktige besluta i saken.
Landstingsfullmäktige har också delegerat till landstingsstyrelsen att i samråd med
styrelsen för sjukhuset besluta om ett sparbeting om 50 miljoner kronor under år
2004. Detta beslut medför dock ingen förändring avseende sjukhusets inriktning
mot akutsjukhus.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Ingela Nylund Watz

