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Svar på interpellation 2005:2 av Stig Nyman (fp) om tidplan
för genomförande av strukturförändringar mm med andledning av Närsjukvårds- och 3S-utredningarna

Stig Nyman har frågat mig följande:
•

Om det finns en tidplan för genomförandet av fortsatta
strukturföränd ringar mm med andledning av Närsjukvårds- och 3 Sutredningarna och hur den ser ut?

•

Stig Nyman har också frågat hur de olika stegen kan beskrivas i
struk turutvecklingen i ett scenario med den inriktning majoriteten
önskar se?

Som svar vill jag anföra följande:
Vi i majoriteten tillsammans med oppositionen har haft många och långa
överläggningar i frågan. Vi har använt Allmänna Utskottet till gemensam
kunskapsinhämtning och till att föra öppna diskussioner mellan partierna
ända sedan 3 S-utredningen lades fram hösten 2004.
Chansen att lyfta fram frågor och frågeställningar har alltså funnits. Vår
intention har hela tiden varit att så långt som möjligt är försöka komma
överens i det här så viktiga och för Stockholmsregionen nödvändiga förändringsarbetet. Vår ärliga avsikt har hela tiden varit att så många som möjligt
ska vara med i processen.
Nu är tiden mogen för beslut kring 3 S- utredningen. Ett principbeslut om 3
S kommer snarast att tas fram till fullmäktige. I beslutet ingår en tidplan för
det fortsatta arbetet. Även ett beslut om att sätta igång en arkitekttävling för
ett nytt Karolinska sjukhuset i Solna tas fram till fullmäktige inom kort.
Den fortsatta utvecklingen av närsjukvården, såväl som återstående beslut
om akutsjukvården, kommer till övervägande del att beslutas inom ramen
för det årliga arbetet med budget och beställarplan. Besluten om nytt universitetssjukhus i Solna hanteras i särskild ordning, vilket kommer framgå av
en i ärendet presenterad tidplan. Det fortsatta förändringsarbetet rymmer
även flera viktiga investeringsbeslut för Karolinska Huddinge.
Jag kommer även framgent vara öppen för att diskutera och försöka komma
överens om delarna i 3 S-processen och den framtida närsjukvården. Jag
hoppas Stig Nyman och andra i oppositionen vill vara med i det arbetet, en
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del kanske vi inte kan komma överens om, men annat tror och hoppas jag
fortfarande att vi kan enas om.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Dag Larsson (s)
Landstingsråd

