Stockholm den 17 februari 2004

Landstingsfullmäktiges ordförande
Conny Andersson

Moderata Samlingspartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas
landstingsfullmäktigegrupper begär att fullmäktiges ledamöter kallas till ett extra
sammanträde.
Skälet till vår begäran är bland annat de uppgifter som framkommit i media, 2004-02-13, att
sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus kommer att
uppgå till en kostnad av minst 716 miljoner kronor.
Vid dagens landstingsstyrelsesammanträde fick vi en knapphändig information om
omställningskostnaderna och det pågående arbetet. Informationen visade på ett tydligt sätt att
många ekonomiska frågor är olösta och var de skall belasta budgeten.
De ekonomiska förutsättningar som har redovisats i Budget 2004, för de två sammanslagna
sjukhusen, är besparingar om 100 miljoner kronor år 2004, 490 miljoner kronor år 2005 och
590 miljoner kronor år 2006. Inga kostnader för sammanslagningen har redovisats vare sig i
budgeten eller när vi ställt frågor om sammanslagningen.
Men vi anser också att det finns behov av ytterligare debatt på fullmäktige om
beslutsprocesserna generellt inom landstinget. Likaså om den demokratiska insynen i
ärendehanteringen och oppositionens möjlighet att få konkreta beslutsunderlag för att kunna
delta i beslutsprocesserna på ett bättre sätt. Det går i dag inte att följa hur de i många fall
svepande besluten i landstingsfullmäktige förvaltas ut i organisationen.
Beslutsprocesserna har också kritiserats av revisorerna. Landstingsfullmäktige bör ges
möjlighet att föra en grundlig diskussion och debatt i ämnet på ett extra landstingsfullmäktige
där övriga dagsaktuella ärenden läggs åt sidan och vi politiker kan diskutera huruvida det
verkligen går att fortsätta på den inslagna linjen eller om vi inte kan få till stånd ett nytt sätt att
arbeta som kan kännetecknas av öppenhet i stället för slutenhet. Det finns i dag i praktiken
ingen dialog mellan majoritet och opposition.
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