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Svar på interpellation 2010:11 av Sverre Launy (V) om ökade
sjukvårdskostnader till följd av bristande snöröjning
Sverre Launy (V) har ställt följande frågor till mig om ökade sjukvårdskostnader
till följd av bristande snöröjning
1. Tycker du att det är rimligt att landstinget får ta kostnaden för det ökande
antalet frakturer som blir följden av kommunernas bristande snöröjning på
trottoarer, gång- och cykelvägar?
2. Tänker du ta kontakt med länets kommuner för att påtala vilka konsekvenser
den bristande snöröjningen får för sjukvården och inleda en diskussion om
vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen?
Som svar vill jag anföra följande:

Det har fallit mycket snö under de senaste månaderna, och det har varit kallare än
vanligt. Detta har naturligtvis också inneburit att riskerna för att drabbas av
skador som är relaterade till snö, is och kyla har ökat. Däremot är det för tidigt att
utvärdera landstingets kostnader för frakturer. Bilden är nämligen inte entydig.
Enligt Södersjukhuset har man tagit emot fyra gånger så många halolyckor som
året innan, medan S:t Görans sjukhus rapporterar att det inte har varit någon
ökning av operationer till följd av halkolyckor jämfört med året innan. Det ligger
redan idag ett uppdrag att följa upp och utvärdera statistiken när vintern är över.
Det kan däremot redan nu konstateras att det är svårt för ett samhälles alla
funktioner att fungera normalt när yttre omständigheter går utanför det normala.
Oavsett om det är vind, regn, torka eller kyla som medför problemen så kommer
extra åtgärder alltid att innebära extra kostnader som slutligen betalas av
medborgarna i egenskap av konsumenter eller skattebetalare. Vad landstinget kan
göra är att se till att vår beredskap är tillräckligt god för att minimera såväl
lidande som kostnader vid utsatta situationer. Detta måste vara målet för de
åtgärder som nu vidtas med anledning av vinterns kyla.
Förutom ovan redovisade uppdrag kan nämnas att projekt för att utvärdera och dra
lärdomar av den gångna vintern pågår på fler håll, bland annat inom trafikkontoret
i Stockholms Stad.
Landstinget har kontinuerlig kontakt med länets kommuner, bland annat genom
Kommunförbundet Stockholms län och samrådsmöten med kommunerna. Vid
dessa möten behandlas ärenden av gemensamt intresse. Snöröjning är ett av de
ämnen som under våren kommer att behandlas inom ramen för den kontinuerliga
dialogen med länets kommuner.
Postadress

Besöksadress

Box 22550
Landstingshuset
104 22 STOCKHOLM Hantverkargatan 45

Telefon

Telefax

E-mail

08-737 25 00 (vx)
08-737 41 23 (direkt)

08-737 43 29

sjukvard@politik.sll.se
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Därmed anser jag interpellationen besvarad.

Stockholm den 2 mars 2010

Filippa Reinfeldt

