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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:48 av Olov Lindquist (fp) om husläkarmottagning
på vatten inom Södertälje kommun
Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Ärendet
Motionären föreslår en husläkarmottagning på vatten inom Södertälje
kommun.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har gjort bedömningen att det inte finns behov
av en husläkarmottagning på vatten i Södertälje. En sådan husläkarmottagning torde av tillgänglighetsskäl förläggas till kanalområdet i centrala
Södertälje och där finns redan idag etablerade vårdcentraler.
I sammanhanget kan erinras om att landstingsfullmäktige har gett landstingsstyrelsen i uppdrag att inom ramen för det s.k. Södertäljeprojektet utreda
utformningen av hela hälso- och sjukvården, inklusive uppdraget för
Södertälje sjukhus, för hela befolkningen i Nykvarn, Salem och Södertälje.
Utredningen har arbetat med att skapa mö jligheter för ökat inflytande över
hälso- och sjukvårdens utformning för både berörd vårdpersonal och för
befolkningen i området. Resultatet av arbetet i projektet kommer att presenteras under första kvartalet 2005 och därefter kommer beslut fattas om den
framtida utformningen av hälso- och sjukvården i Södertälje.

Bilaga
Motion
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 12 januari 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 25 januari 2005.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till fp-ledamöternas förslag.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

Fp-ledamöterna reserverade sig
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
I Södertälje planeras ett bostadsområde nära vatten. Detta för att möjliggöra
ett s k vattennära boende likt det som idag finns i Solna. För att området ska
fungera måste det finnas vissa servicefunktioner. En husläkarmottagning är
en viktig serviceinrättning som kan behövas i området.
En etablering av en husläkarmottagning i området skulle också innebära att
Södertälje får fler husläkarteam och att genom detta komma lite närmare
folkpartiets mål om ett husläkarteam per 1500 invånare. Frågan om en
husläkarmottagning kan inrättas på vatten i Södertälje bör därför utredas
närmare.”

Ärendet och dess beredning
Olov Lindquist (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 10 juni 2003
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt lämpligt organ inom landstinget att utreda frågan om en
husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommun.

FÖRSLAG 2005:7

3
LS 0306-1883

Utskottsbehandling
Hälso- och sjukvårdsutskottet har den 16 december 2003, enligt landstingsdirektörens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att avge följande
yttrande.
”Under år 2002 genomfördes en upphandling av delar av primärvården i
Södertälje. Södertäljeområdet (Salem, Nykvarn och Södertälje) har nu med
fem offentligt drivna och sex privata vårdcentraler en väl utbyggd och
fungerande primärvård med stabilitet, god bemanning och hög kvalitet,
vilket innebär att befolkningen får tillgång till den primärvård de är
berättigade till.
Om en husläkarmottagning på vatten skulle finnas i Södertälje borde den
vara förlagd till kanalområdet i centrala Södertälje för att vara lätt tillgänglig
för befolkningen. I centrala Södertälje finns dock redan två vårdcentraler och
en etablering av en ny husläkarmottagning skulle således medföra behov av
motsvarande reducering av befintlig verksamhet för att inte utöka det totala
utbudet.
Förvaltningen anser inte att det finns behov av en särskild husläkarmottagning på vatten i Södertälje.”
Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.
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Bilaga
Motionen
Under den förra mandatperioden talade flera partier i Södertälje, både inom
majoritet och opposition, om ett förslag till s k vattennära boende. Idén
kommer från Solna som inom ett område har ordnat så att båtar bildar ett
särskilt bostadsområde.
I samband med den diskussionen föreslog folkpartiet i Södertälje att det
inom det vattennära området även skulle finnas vissa servicefunktioner,
varav en sådan skulle kunna vara en husläkarmottagning.
En utbyggd primärvård behövs på många ställen och en husläkarmottagning
på vatten i Södertälje skulle vara ett annorlunda förslag som undertecknad
tycker borde kunna tas till vara.

Landstingsfullmäktige föreslås därför besluta
att ge lämpligt organ inom landstinget i uppdrag att utreda frågan om en
husläkarmottagning på vatten inom Södertälje kommun
Södertälje den 3 juni 2003

Olov Lindquist

