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Delårsrapport för Stockholms läns landsting 2011 och samlad
återrapportering av mål och budget till landstingsstyrelsen
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att fastställa delårsrapporten för januari-juni 2011, bilaga 1
att fastställa att den samlade återrapporteringen av mål och budget till
landstingsstyrelsen ska ske på sätt som framgår av detta tjänsteutlåtande
att godkänna och till handlingarna lägga att återrapportering till
landstingsstyrelsen skett i enlighet med detta tjänsteutlåtande från och med
februari 2011
att förvaltningen ges i uppdrag att analysera och återkomma med en ekonomisk
redovisning kring vilken beredskap SLL har i den ekonomiska situation som
uppkommit
att trafiknämnden ges i uppdrag att se över arbetsprocesserna så att den befintliga
investeringsvolymen uppnås samt en utökad investeringsvolym i enlighet med
Miljöpartiets budgetförslag
att trafiknämnden snarast redovisar ett åtgärdsprogram för hur WÅAB kan nå
miljömålen
att SLL redovisar ett åtgärdsprogram för hur man ska komma tillrätta med
problemen kring hög andel vårdrelaterade infektioner och akuta inläggningar som
orsakats av läkemedelsrelaterade problem
Det är positivt att SLL ekonomiska ställning är fortsatt stark i början på augusti
månad. Men de senaste veckornas oro i världsekonomin och på den svenska
marknaden kommer att påverka landstingets ekonomi, vilket innebär att det måste
finnas en ekonomisk beredskap. Förvaltningen får i uppdrag att analysera och
återkomma med en redovisning om överskottet på 1 028 mkr är tillräckligt i den
ekonomiska situation som uppkommit.
Trafiknämnden
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Vi kan konstatera att målen för tillförlitlighet inom trafiken inte nås. Målen är
dessutom relativt lågt satta, ett exempel är att målet för pendeltåg är 92% vilket
innebär att 8% av tågen inte kommer i tid. Detta är oacceptabelt – det innebär
stora samhällsekonomiska kostnader som Alliansen måste ta ett ansvar för.
Stockholmarna måste kunna lita på att de kommer i tid till sina arbeten och kan
hämta på förskola/fritids i tid.
Stockholms län har behov av en gigantisk utbyggnad av kollektivtrafiken, idag är
kapaciteten nådd inom de flesta färdmedel. Fler människor väljer att flytta till
Stockholm, vilket sammantaget innebär att vi måste modernisera
kollektivtrafiken, bygga ut och bygga om. Då måste vi klara av de beslutade
investeringsvolymerna och för att möta de framtida behoven behöver
investeringsbudgeten utökas i enlighet med Miljöpartiets budgetförslag. Vi anser
att Trafiknämnden bör se över arbetsprocesserna kring investeringarna och
samarbetet med kommunerna i länet för att skapa bättre förutsättningar för att
uppnå årets investeringsvolym. Om det är så att politiken kan bidra till att
förbättra arbetsprocesser, så deltar vi gärna i det utvecklingsarbetet.
WÅAB använder endast 3 % förnybart bränsle och utsläppet av partiklar och
kväveoxider är oförändrat sedan 2006. Detta måste Trafiknämnden komma
tillrätta med och snarast redovisa ett åtgärdsprogram för hur WÅAB kan nå
miljömålen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Det är positivt att sjukvården i Stockholm på det stora hela fortsätter uppvisa goda
resultat och att medborgarna även fortsättningsvis har relativt stort förtroende för
vården. Vi i Miljöpartiet är dock oroliga för att de nedskärningskrav som finns i
majoritetens budget kommer att leda till försämrad vårdkvalitet och därmed stora
kostnadsökningar på lång sikt.
Det är tydligt att SLL har svårt att nå upp till kraven för att till fullo få ta del av
kömiljarden, trots det har Alliansen räknat in dessa pengar i sin budget, inte bara
för detta år utan även för 2012. Risken är stor att det blir patienter och personal
som blir lidande av dessa lyckokalkyler, när pengarna måste tas in på annat sätt.
Det är oroande att SLL fortfarande har en hög andel vårdrelaterade infektioner
och att mer än 30 % av de akuta inläggningarna vid akutsjukhusen utgörs av
läkemedelsrelaterade problem som går att undvika. SLL har fortfarande högre
andel vårdrelaterade infektioner än riket i genomsnitt. Det arbete som har pågått
kring patientsäkerhetsfrågorna har uppenbarligen inte varit tillräckligt. SLL måste
därför återkomma med en redovisning av ett åtgärdsprogram för hur man ska
komma tillrätta med dessa problem. Enligt Socialstyrelsen är vårdrelaterade
infektioner ett av de största hoten mot patientsäkerheten Det är dessutom mycket
kostsamt för vården. Akuta inläggningar som orsakats av läkemedelsrelaterade
problem bidrar till bristen på vårdplatser.

