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Enligt landstingets miljöpolicy ska landstinget sträva efter att minska den
negativa klimatpåverkan från bilismen. Att då få bygg ett parkeringsga rage
huvudsakligen avsett för personalparkering rimmar illa mot denna
målsättning. Istället behövs åtgärder som stimulerar arbetsresor med
kollektiva färdmedel eller ännu hellre med cykel eller till fots premieras.
Den presenterade investeringskalkylen visar dessutom att de årliga
intäkterna (1,2 miljoner kronor) inte på långa vägar kommer att täcka de
årliga kostnaderna för avskrivningar, räntor och drift (7,3 miljoner kronor).
Det betyder att landstingets budget i framtiden kommer att belastas med en
kostnad om drygt 6 miljoner kronor per år för att Södersjukhuset ska få ett
tillskott om 175 parkeringsplatser. Ett belopp som med all sannolikhet skulle
göra betydligt större nytta om det användes för att bota eller förebygga
sjukdomar.”

Ärendet och dess beredning
Locum AB:s styrelses presidium beslutade vid sitt sammanträde den
17 augusti 2006 att under förutsättning av fullmäktiges beslut, inom ramen
för 2006 års investeringsbudget, besluta godkänna en investering om högst
87 miljoner kronor för byggandet av parkeringsgarage vid Södersjukhuset,
att överlämna ärendet till landstinget med yrkande att landstingsfullmäktige
godkänner investeringen.
Locum- förvaltningens tjänsteutlåtande den 5 juli 2006 bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören.

Investeringsberedningen har den 4 oktober 2006, enligt landstingsdirektörens fö rslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att tillstyrka
ärendet.
Staffan Sjödén (m) deltog inte i beslutet och anmälde följande särskilda
uttalande: ”Jag deltar inte i beslutet pga att jag finner det anmärkningsvärt
att en investering som idag beräknas uppgå till 87 miljoner kr inte ingått i
den investeringsbudget som SLL tog ställning till i sitt samlade beslut
rörande investeringarna för år 2006”.
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Mp-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag.
”Miljöparitet motsätter sig den föreslagna investeringen i parkeringsgarage
kvarteret Rackaren av två anledningar.
Enligt landstingets miljöpolicy ska landstinget sträva efter att minska den
negativa klimatpåverkan från bilismen. Att då få bygg ett parkeringsgarage
huvudsakligen avsett för personalparkering rimmar illa mot denna
målsättning. Istället behövs åtgärder som stimulerar arbetsresor med
kollektiva färdmedel eller ännu hellre med cykel eller till fots premieras.
Den presenterade investeringskalkylen visar dessutom att de årliga
intäkterna (1,2 miljoner kronor) inte på långa vägar kommer att täcka de
årliga kostnaderna för avskrivningar, räntor och drift (7,3 miljoner kronor).
Det betyder att landstingets budget i framtiden kommer att belastas med en
kostnad om drygt 6 miljoner kronor per år för att Södersjukhuset ska få ett
tillskott om 175 parkeringsplatser. Ett belopp som med all sannolikhet skulle
göra betydligt större nytta om det användes för att bota eller förebygga
sjukdomar.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 september 2006 bifogas
(bilaga).

