Interpellation av Margareta Cederfelt (m) om prioritering av sjukvård
eller prioritering av möten om sjukvård
De geografiska och medicinska programberedningarna är onödiga. I stället för att
spendera skattemedel på sammanträden för bl.a. jämlik vård bör medlen
användas till att utföra vården.
Programberedningarna saknar budgetansvar, och därmed beslutsrätt. Förslagen
till aktivitetsplaner, som behandlades vid de senaste mötena, belyser
beredningarnas svaghet. I förslagen finns en punktlista där det något förkortat
sägs att beredningarna skall föra dialog, bredda inflytandet, följa utvecklingen,
fokusera på fördjupade kunskaper, bidra till fördjupade kunskaper och slutligen
skapa möjligheter.
Sådana fraser har en ton av strävan efter att vara politisk korrekt. Inte mindre än
fem gånger föreslås det i förslaget till aktivitetsplan att beredningarna skall följa
diverse fenomen, men inte en enda gång att de skall fatta beslut i något ärende.
Systemet med alla sammanträden är inte gratis. Enbart i den beredning jag själv är
viceordförande (Medicinsk programberedning 3) ser bilden enligt en
tjänstemannaberäkning ut för ett tvåtimmarsmöte:

Arvode till politiker
Sammanträdesarvode 9 x 440 kr

3 960 kr

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 6 x 500 kr

3 000 kr

SUMMA

6 460 kr
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Årsarvode till politiker
Årsarvode till ordförande

65 900 kr

Årsarvode till vice ordförande

49 200 kr

Årsarvode till ledamöter

61 600 kr

8 x 7 700 kr

SUMMA

176 700 kr

Mötena med alla dessa politiker är som synes en dyr historia. Landstingets
ansträngda ekonomi tvingar oss nu att välja: antingen satsar vi de medel vi trots
allt har kvar på sjukvård, eller på olika möten som diskuterar sjukvård.
Jag slår vakt om det förra, i mitt fall med betoning på tandvård och habilitering.
Det är emellertid min förhoppning att också förtroendevalda i andra beredningar
är beredda att avstå från onödiga möten och arvoden, till förmån för de sjuka.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till
finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s).
Är du beredd att avskaffa programberedningarna, till förmån för sjukvård åt
länets patienter?
Stockholm den 20 november 2003

Margareta Cederfelt
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