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Interpellation av Stig Nyman (kd) om tidplan för genomförandet av strukturförändringar mm
med anledning av Närsjukvårds - och 3 S-utredningarna
I mars månad 2003 behandlades strukturfrågorna med anledning av pågående utredningar om landstingets nya sjukvårdsstruktur och frågan om nytt universitetssjukhus. Vid det tillfället lade den politiska oppositionen en rad mycket konkreta förslag till beslut i syfte att bidra till en bred politisk bas för
det framtida strukturarbetet. Några egentliga tecken på intresse från vänstermajoriteten att ta vara på
förslagen eller ens att öppna för sansade samtal kring frågorna har knappt kunnat upptäckas. Vid ett
tillfälle i januari i år har Allmänna utskottet erbjudits ett par timmar för överläggning partierna emellan. Ett annat tillfälle erbjöds under den studieresa utskottet genomförde i augusti 2004. Med hänvisning till frågornas omfattning och konsekvenser är detta djupt otillfredsställande.
Av oppositionens förslag i mars 2003 har ett litet fåtal beaktas i det fortsatta utredandet, men knappast
något blivit föremål för politisk överläggning, trots uttalande löften från majoriteten.
Ett av de förslag som framlades för snart två år sedan fanns: ”att uppdra åt utredningen att snarast utarbeta en preliminär tids- och arbetsplan samt redovisa densamma i landstingsstyrelsens allmänna utskott. Det är anmärkningsvärt att denna fråga, liksom de flesta andra borgerliga förslagen, inte redovisats. Det förefaller som de aldrig ens övervägts.
Det är snart ett halvår sedan den s.k. slutrapporten från 3 S-utredningen och Närsjukvårdsutredningen
publicerades. Då, i september 2004, borde rimligen den politiska aktivitetsnivån ha höjts. Det som
gjorts, utan några försök att bredda det politiska underlaget för de långtgående åtgärderna, är att flera
av besluten ingick i s.k. snabbspår som beslutades i majoritetens förslag till budget för 2004, behandlade i november 2003. Andra beslut av liknande karaktär arbetades in i budgetförslaget för 2005. Från
några av de ursprungliga förslagen fick majoriteten lov att backa, exempelvis försöken att lägga ner
Södertälje och Norrtälje sjukhus som akutsjukhus. Nu är inriktningen utveckling av de båda sjukhusen.
Majoritetens hantering av viktiga, långtgående och långsiktiga åtgärder i syfte att nå en struktur och ett
stöd för fortsatt medicinsk och omvårdnadsmässig utveckling förefaller sakna både ambitioner och beslutsamhet. Bilden som framträder är en famlande politisk majoritet, som troligen inte börjat resonera
sig samman om ens de interna hållningarna.
Mot denna bakgrund vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande:
1. Om det finns en tidplan för genomförandet av fortsatta strukturförändringar mm med anle dning av Närsjukvårds- och 3 S-utredningarna blir frågan: Hur ser den ut?
2. Hur kan de olika stegen beskrivas i strukturutvecklingen i ett scenario med den inriktning majoriteten önskar se?
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