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Landstingsstyrelsen

Begäran att få ta del av reviderad investeringsplan samt konsultrapporter avseende NKS
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta
att landstingsdirektören får i uppdrag att återkomma till landstingsstyrelsen med förslag till reviderad investeringsplan i enlighet med av landstingsstyrelsens ordförande
givet uppdrag, samt landstingsstyrelsen får ta del utav nedan angivna konsultrapporter.
Med anledning av mediernas rapportering under våren 2012 om ökade kostnaderna i
NKS-projektet, meddelade landstingsstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl vid ett
extrainsatt gruppledarmöte i april 2012, att han givit landstingsdirektören i uppdrag
att utreda varför NKS är dyrare än andra jämförbara sjukhusbyggen, samt göra en
översyn av landstingets investeringar. Uppdraget gällande NKS hade konsultföretaget McKinsey fått i uppdrag att genomföra. Detta uppdrag skulle ha återrapporterats
till landstingsstyrelsen efter sommaren 2012.
När ingen återrapportering skedde under hösten, valde Socialdemokraterna att i december 2012 lägga en skrivelse i landstingsstyrelsen om återrapportering till landstingstyrelsen, samt om att få ta del av McKinseys rapport.
Något ärende som behandlar Socialdemokraternas skrivelse finns dock inte på dagordningen för dagens landstingsstyrelsemöte.
Socialdemokraterna har begärt att få ta del av rapporter som dels handlar om hur
landstingets kommer att arbeta med sina investeringar och dels varför NKS är dyrare
än andra sjukhus. Ingen utav rapporterna har lämnats ut till landstingsstyrelsen.
Landstingsrådsberedningen, dvs. den politiska majoritetens företrädare, har inte skrivit något svar på socialdemokraternas skrivelse. Inte heller kommer skrivelsen upp
till behandling på mötet utan läggs undan i ”Ärenden för kännedom” utan enskild
behandling. Socialdemokraterna finner Moderaternas och den politiska majoritetens
hantering av Socialdemokraternas skrivelse anmärkningsvärd. Inget svar har lämnats
annat än att landstingsdirektören har lämnat rapporten för reviderad investeringsplan
till finanslandstingsrådet. Hanteringssättet blir än mer märkligt med tanke på att Birgitta Sevefjords skrivelse om konsultkostnader för NKS behandlas som ärende på
dagordningen. Denna skrivelse har även besvarats av Moderaterna.
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Denna inkonsekvens i behandling av skrivelser, den utdragna återrapporteringen och
bristen på svar från Moderaterna föranleder att tro att den politiska majoriteten inte
vill att dessa rapporter skall offentliggöras. Detta trots att det rör sig om allmänna
handlingar. Socialdemokraterna finner det inte vara en acceptabel ordning att efterfrågade handlingar skall förvaras hos finanslandstingsrådet utan tillgång för det allmänna eller den politiska oppositionen.
Socialdemokraterna anser med anledning av ovan att finanslandstingsrådet, eller den
som ansvarar för de efterfrågade handlingarna, snarast ser till att dessa skickas till
landstingsstyrelsens ledamöter.

