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Svar i ärende om marknadsföring av Älvsjö, med
målsättning att få ett blivande akutsjukhus i
Älvsjö
Förvaltningens förslag till beslut


Förvaltningens svar läggs till handlingarna.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 december inlämnade
Evy Kjellberg (C) en skrivelse med förslag på insatser för att öka
möjligheterna att landstinget förlägger sitt nästa akutsjukhus till
Älvsjö. Stadsdelsförvaltningen har upprättat ett svar med besked om
vad som gjorts och vad som kan göras.
Ärendet
Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 december inlämnade
Evy Kjellberg (C) en skrivelse enligt följande.

Älvsjö stadsdelsförvaltning
Avdelningen för HR och extern service
Älvsjö stationsgata 21
125 21 Älvsjö
Telefon 08-508 21 000
alvsjo@stockholm.se
stockholm.se

Enligt uppgift, bl.a. i DN den 5 november 2015, är Älvsjö en av tre
tänkbara platser för ett nytt akutsjukhus. Centerpartiet anser att
Älvsjö stadsdelsnämnd bör satsa på att göra Älvsjö mer känd och
informera om fördelarna med att lägga ett nytt akutsjukhus till
Älvsjö idrottsplats. En uppvaktning av landstingsförvaltning och
berörda landstingspolitiker bör göras med det snaraste, eftersom
landstingsförvaltningen ska lägga fram sitt slutbetänkande i slutet
av januari 2016.
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Förslag till beslut:
- att stadsdelsnämnden snarast ökar sin marknadsföring av
Älvsjö till Stockholms landsting
- att en uppvaktning av landstingsförvaltning och berörda
landstingspolitiker görs snarast
Förvaltningens synpunkter och förslag
Älvsjö stadsdelsförvaltning träffar regelbundet representanter från
landstingets förvaltning.
Under hösten har ett ev. nytt sjukhus i Älvsjö varit en stående punkt
på dessa möten och i samband med det har vi givetvis lyft fram
Älvsjös fördelar och fått bra respons. Från förvaltningens sida ser vi
inget behov av att ytterligare marknadsföra Älvsjö på
tjänstemannanivå.
Om det är nämndens önskan att på politisk nivå uppvakta
landstinget kan det ske på olika sätt, exempelvis kan respektive
parti i nämnden kontakta sina berörda partikamrater i landstinget.
Detta alternativ är vad förvaltningen förordar.
Om nämnden önskar en mer formell uppvaktning bör nämnden
besluta vilka nämndsledamöter som ska uppvakta landstinget.
Förvaltningen kan sedan vara behjälplig genom att kontakta
landstinget och boka en tid med lämpliga politiska företrädare hos
dem.
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