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Delårsrapport per augusti 2014 för Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avrapportera mål och indikatorer också i delårsrapporter
att förbättra ambitionen vad gäller att minska förekomsten vårdrelaterade
infektioner
att uppdra till förvaltningen att djupgående analysera hur vi kan bryta den
höga kostnadsökningstakten. I analysen ska det också framgå vilka
organisatoriska förändringar som krävs och vilka resurser som behövs för
att vi ska vända den negativa trenden.
att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att
minska de skenande kostnaderna för inhyrd personal
att säkerställa att akutsjukhusen tilldelas tillräckliga resurser genom att
ta bort de generella besparingskrav om 2% som åligger sjukhusen i
alliansens budget
att göra en investeringskalkyl över införandet av solpaneler på de 125 000
kvm yta hos Locum som ansågs ha god solinstrålning.
att genomföra en omläggning av landstingets menyer för att snarast
minska det höga koldioxidfotavtrycket per portion
att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med förslag till
förbättrade samverkansmetoder kring planeringsprocesser där
landstinget, kommuner och ev. andra markägare som är involverade i syfte
att klara investeringar inom planerad tidsram.
att fastställa delårsrapporten för Stockholms läns landsting för januariaugusti 2014 inklusive bilaga 1 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att godkänna återrapporteringen av de uppdrag som givits i budget, i
enlighet med bilaga 2 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
att godkänna återrapporteringen av de uppdrag som givits under år 2014, i
enlighet med bilaga 3 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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att godkänna återrapporteringen av internkontroll i delår 2014, i enlighet
med bilaga 4 i landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
att därutöver anföra
Stockholms läns landsting
Miljöpartiet invänder mot att flertalet av landstingets mål och indikatorer
inte följs upp i delårsrapporten. Målstyrning är ett av landstingets
viktigaste verktyg och för att vi ska ha möjlighet att veta om landstingets
verksamheter är på rätt väg behöver alla landstingets mål och indikatorer
följas upp mer än en gång om året.
Det är en otillräcklig ambition att ha ett målvärde på 9,5% för förekomsten
av vårdrelaterade infektioner – det uppnås och uppgår till 9% enligt
beräkningen. I Dagens samhälles inventering av landstingens
vårdrelaterade infektioner var 7 landsting sämre än SLL men 13 var bättre.
Jämtland hade bara hälften så många infektioner; 4,6%.
Den prognostiserade kostnadsökningen för 2014 är 6,3 procent.
Kostnadsökningstakten är mycket oroande och tyder på att det finns
strukturella problem i landstingets nuvarande styrning. Vi vill därför ge i
uppdrag till förvaltningen att göra en analys över orsakerna samt hur
kostnadsökningstakten kan minskas utan kvalitetsförsämringar för
verksamheterna.
Vi vet att en sak som driver på kostnaderna i landstinget är
bemanningskostnaderna, där kostnaderna för inhyrd personal är en post
som ständigt växer. Prognosen 2014 för inhyrd personal uppgår till 458
miljoner kronor jämfört med budget på 99 miljoner kronor.
Hälso och sjukvård
Resultatet för akutsjukhusen uppgick per den sista augusti till -408
miljoner kronor. Miljöpartiet menar att detta tydligt visar hur fel
alliansens politik har slagit ut.
Sparkraven på 2 %, som ålagts sjukhusen, har tvingat akutsjukhusen till
besparingar som pressat redan tidspressad personal ännu mer.
Akutsjukhusen tecknar återkommande samma bild av den ekonomiska
situationen. Karolinska pekar på höga bemanningskostnader till följd av
sjuksköterskebristen, SÖS, Södertälje och Danderyd likaså.
Konsekvensen är försämrade arbetsförhållanden med svårigheter för
akutsjukhusen att rekrytera och behålla personal. Detta har lett till, som vi
nämnt ovan, ökade bemanningskostnader för sjukhusen.
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Miljö
Landstinget har som mål att nå 100% förnybart. Vi ligger bra till men har
ännu inte nått målet. Solpaneler är väl lämpade för kontorsfastigheter då
elen skapas under samma tid som förbrukningen är som högst. Även om
landstinget har verksamhet dygnet runt sker mycket planerad verksamhet
på dagarna. Solvärme har liten miljöpåverkan, det går åt lite energi för att
tillverka solfångare i förhållande till den energi som erhålls under en
solfångares livslängd och de flesta solfångare innehåller material som
återvinns. Vi vill därför att en investeringskalkyl, för att placera solpaneler
på de 125 000 kvm yta som i delårsrapporten pekats ut för att ha god
solinstrålning, genomförs.
Mat är en viktig del av hälsa och välbefinnande. Förutom vårt behov av
näringsriktig mat ger det även möjlighet till en smakupplevelse och social
samvaro. Inom landstinget ställs extra höga krav då måltiderna är en del
av patientens tillfrisknande. Måltiderna som serveras inom landstinget har
dock en klimatbelastning om drygt 2,6-3,1 kilo koldioxidekvivalenter. Det
är inte rimligt att fotavtrycket för en måltid hos ett landsting med
ambitionen att vara en föregångare inom miljöområdet motsvarar nästan
två stora hamburgare “på stan”. Genom anpassade menyer finns många
ton koldioxid att spara, genom säsonganpassning av frukt och grönsaker,
att välja proteinkällor med lägre klimatpåverkan och att anpassa recepten.
Minskningar uppemot 80 procent kan uppnås genom anpassade rätter
som fortfarande innehåller kött och fisk. Maten som serveras inom
landstinget skall vara god och näringsrik. Inget av detta står i
motsatsförhållande till att den även är klimatsmart. Vi vill därför
genomföra en omläggning av landstingets menyer för att snarast minska
det höga koldioxidfotavtrycket per portion
Trafik
Trafikinvesteringarna prognostiseras återigen bli lägre än budget. En stor
del av förseningarna beror på planprocesser som överklagas och därmed
försenar byggen av spår och depåer. Vi har länge ställt krav på förändrade
processer både när det gäller i vilket skede Trafiknämnden skriver på avtal
om mark, liksom att vi krävt ett mer aktivt deltagande i kommunernas
planprocesser där bland annat möten med medborgare ingår som en del.
Det är djupt beklagligt att våra krav inte hörsammats. Vi kommer dock att
fortsätta vår ambition att få en mer öppen och transparent planprocess och
ett aktivt deltagande från landstingets politiker. Det är avgörande både för
att återupprätta förtroendet för politiken och demokratin, men det är
särskilt avgörande för att utbyggnad av kollektivtrafiken ska klaras i
nödvändig takt.
Socialt ansvarstagande
Vi är positiva till att det tillsatts en tjänst för nationell
minoritetssamordning i landstinget. Det svenska teckenspråket har också
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en juridisk ställning som liknar de officiella minoritetsspråken, och kan
därför ses som ett sjätte minoritetsspråk. Vi vill lyfta upp detta för att se
till att teckenspråket inte glöms bort i denna minoritetssamordning.
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