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Interpellation 2004:63 av Lars Joakim Lundqvist (m) ang flyttningen av Gärdets
husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentral
Lars Joakim Lundqvist (m) har ställt följande frågor:
1. Vilka är de många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på Östermalm och Gärdet
som förvägrat landstinget att hyra lokaler för husläkarverksamhet?
2. Vem har fattat det formella beslutet att flytta Gärdets husläkarmottagning till
Hangövägen 25 i Värtahamnen?
3. Anser du det är rimligt att under tiden Gärdets husläkarmottagning renoveras hyra en
ersättningslokal på 1 700 kvadratmeter i sju år och till en kostnad på 5 miljoner kr per år?
4. Du har tidigare påstått att omstruktureringen av husläkarverksamheten på Östermalm och
Gärdet skall ge besparingar på tre till fem miljoner kronor per år. Stämmer denna kalkyl
fortfarande?
Som svar vill jag anföra följande:
1. Det är tyvärr så att många fastighetsägare vägrar att upplåta sina lokaler till offentlig
verksamhet. Antalet offentliga lokaler har minskat i Stockholms Stad. Många fastigheter
sålts ut och därmed har tillgången på lokaler som kan användas till offentlig verksamhet
minskat. Denna utveckling får konsekvenser för andra områden i Stockholms Innerstad
som t. ex brist på lokaler till dagis, boende för hemlösa och psykiskt funktionshindrade.
Om tillgången på offentliga lokaler varit bättre hade det varit lättare att erbjuda lokal till
vårdcentralen.
2. Det formella beslutet att flytta Gärdets husläkarmottagning till Hangövägen 25 i
Värtahamnen har fattas av Stockholms produktionsområde (SPO), vars företrädare har
undertecknat hyresavtalet. Detta beslut är alltså ett tjänstemannabeslut.
3. Nej!, det är inte acceptabelt. Problemet är att Stockholms produktionsområde (SPO) inte
har uppfattat denna lösning som tillfällig utan som permanent. Beredningen informerades
inte om några detaljer rörande flytten och produktionens planer innan hyresavtalet
undertecknades av Stockholms produktionsområde, vilket är fullständigt oacceptabelt.
4. Besparingarna i samband med upphörandet av avtalet med Sibyllekliniken uppgår till
knappt 500 000 kr i form av innehållen justerings- stimulansersättning för april- till
december i år. Därtill tillkommer den besparing som genererats p g a ingen övertagit
Sibylleklinikens betjäningsområde. Det betyder att betalning för olistade inte tillfaller
någon. Den totala besparingen för Sibyllekliniken när kapitering, stimulans- och
justeringsersättning summerats hamnar på ca 2 mkr. Besparingen för Sibyllekliniken
kvarstår oavsett lokaliseringen av Gärdets vårdcentral.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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