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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Byggande av parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid
Södersjukhuset
Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

Ärendet
Locum AB föreslår att ett parkeringsgarage vid Södersjukhuset i kvarteret
Rackarbacken byggs.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att tillstyrka investering i parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid
Södersjukhuset för 87 000 000 kronor.

Bilagor
1 Locum- förvaltningens tjänsteutlåtande
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2006-07-05
2006-09-26
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 23 oktober 2006.
Landstingsrådet Raymond Wigg (mp) anförde reservation 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.”

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2006.

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

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag : att avslå den
föreslagna investeringen i Parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid
Södersjukhuset.

”Miljöparitet motsätter sig den föreslagna investeringen i parkeringsgarage
kvarteret Rackaren av två anledningar.
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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.”

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 Sjödin (m) deltog inte i beslutet.
Mp-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag.
”Miljöparitet motsätter sig den föreslagna investeringen i parkeringsgarage
kvarteret Rackaren av två anledningar.
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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).
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Bakgrund och förvaltningens synpunkter
Del av fastigheten Södersjukhuset 10, Rackarbergen 3, såldes år 2001 till
Stockholms stad för bland annat bostadsbyggande samt ett garage i anslutning till befintligt garage för Södersjukhuset. Genom tredimensionell
fastighetsbildning tillkommer äganderätten till det nya garaget Stockholms
läns landsting. Det nya garaget kommer huvudsakligen användas för
persona lparkering.
En utförlig beskrivning av bakgrund, syfte samt alternativa utredningar
återfinns i Locums ärende. Den totala produktionskostnaden uppgår till
87 miljoner kronor och objektet planeras att genomföras under 2006-2007.
Medelsbehovet under 2006 uppgår till 43 miljoner kronor. Objektet ingår
inte i 2006 års investeringsbudget men bedöms rymmas inom ramen på
totalt 164 mkr för ospecificerade objekt som initierats av fastighetsförvaltaren. Investeringen medför att avkastningen på eget kapital för fastigheten
Södersjukhuset 10 sjunker från 10,7 procent till 10,3 procent men ligger
fortfarande över det fastställda avkastningskravet på sex procent.
Förvaltningen har inga invändningar mot Locums förslag och föreslår att
investeringen i parkeringsgarage vid Södersjukhuset godkänns.

